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RESUMO 

 

 

MOURA-ALVAREZ, J. Detecção molecular e diagnóstico diferencial de vírus 
entéricos em criações de perus comerciais. [Molecular detection and differential 
diagnostic of enteric viruses affecting commercial turkey flocks]. 2011. 118 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

 

Setenta e seis amostras intestinais de lotes de perus apresentando ou não sinais 

clínicos de enterite foram avaliadas quanto à presença de adenovírus grupo 1 (TAV), 

vírus da enterite hemorrágica dos perus (HEV), astrovírus tipo 1 e 2 (TAstV-1 e 

TAstV-2), coronavírus dos perus (TCoV), reovírus, rotavírus e vírus da nefrite aviária 

(ANV) através da reação em cadeia da polimerase. Os resultados obtidos foram 

analisados quanto à região geográfica de origem das amostras, idade das aves e 

presença de sinais clínicos nos lotes. Foi detectada elevada positividade das 

amostras para pelo menos um vírus (93,4%), e grande número de amostras com 

associações de mais de um vírus (69,7%). Santa Catarina foi o estado com maior 

média de número de vírus detectados em associação nas amostras (3,14) e Goiás o 

estado com menor média (1,73). As amostras provenientes de aves em fase inicial 

de criação (1 a 4 semanas de idade) tiveram média de 3,20 vírus detectados por 

amostra, e 85% de detecção de TAstV-1 e TCoV (os mais frequentes), enquanto que 

na fase de terminação (5 a 18 semanas) foi observada menor média de vírus 

associados nas amostras (2,41), e os agentes mais detectados foram TAstV-1 

(57,1%) e rotavírus (51,8%), no entanto, todos os vírus apresentaram menor 

frequência na fase de terminação do que na inicial, com exceção do TAV e reovírus. 

Quando os sinais clínicos estavam presentes todos os vírus foram detectados em 

maior percentual (sendo TAstV-1, TAstV-2 e TCoV os mais frequentes) do que nos 

lotes sem sinais clínicos, onde TAstV-1 e rotavírus foram os mais frequentes. 

Estudos posteriores são necessários para a compreensão do papel de cada vírus no 

desenvolvimento de enterites.  

 

 

Palavras-chave: Perus. Vírus. Enterites. Reação em cadeia por polimerase. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

MOURA-ALVAREZ, J. Molecular detection and differential diagnostic of enteric 
viruses affecting commercial turkey flocks. [Detecção molecular e diagnóstico 
diferencial de vírus entéricos em criações de perus comerciais]. 2011. 118 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

 

Intestinal samples from seventy-six Brazilian turkey flocks affected or not with 

intestinal disorders were evaluated for the presence of Adenovirus group 1 (TAV), 

hemorrhagic enteritis virus (HEV), Astrovirus type 1 and 2 (TAstV-1 e TAstV-2), 

turkey Coronavirus (TCoV), Reovirus, Rotavirus and avian nephritis virus (ANV) 

using the polimerase chain reaction. Geographic location, age of the flocks and the 

presence of clinical signs were analyzed in order to find a relationship with the viral 

detection. A high frequency of positive samples for at least one virus was observed 

(93,4%) and 69,7% of the samples showed an association of more than one agent. 

The highest average number of viruses detected in association (3,14) was found in 

the state of Santa Catarina and Goias showed the lowest average (1,73). An average 

of 3,20 viruses per sample was detected in poults in initial phase of the production 

cycle (1 to 4 weeks of age), and TAstV-1 and TCoV were detected in 85% of the 

samples (the most frequent viruses), while the terminanting phase (5 to 18 weeks) 

showed lower average number of viruses in association (2,41), and the most frequent 

viruses were TAstV-1 (57,1%) and rotavírus (51,8%). However, all the viruses were 

detected more frequently in the initial phase rather than in the terminating phase, in 

exception of TAV and reoviruses. A higher detection of the viruses was observed in 

poults with clinical signs (as TAstV-1, TAstV-2 and TCoV were the most frequent) 

compared to normal birds (as TAstV-1 and rotavirus were the most frequent). Furher 

researches should focus on the description and comprehension of the role of each 

virus, and the different combinations of viruses, in the development of enteric 

disease.  

 

Keywords: Turkeys. Virus. Enteritis. Polimerase chain reaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A avicultura brasileira tem grande destaque mundial. Segundo o Relatório 

Anual da União Brasileira de Avicultura (2009) a produção de carne de frango é a 

terceira maior do mundo, ficando atrás de Estados Unidos e China, com produção 

anual em 2009 de 10,090 milhões de toneladas (15,3% da produção mundial), e o 

quarto maior consumidor desta carne (11% do total mundial), atrás de Estados 

Unidos, China e União Europeia. O Brasil é também o terceiro maior produtor e 

consumidor de carne de peru (atrás dos Estados Unidos e União Europeia), e em 

2009, sua produção de 466,29 mil toneladas, foi consumida em sua maioria no 

mercado interno, ou seja, 302,71 mil toneladas, o equivalente a 65%, semelhante ao 

cenário encontrado no mercado de carne de frango (UNITED STATES 

DEPARTAMENT OF AGRICULTURE, 2010). 

As aves são criadas em sistema intensivo de produção, onde pode haver fácil 

disseminação de um agente infeccioso para todo o lote, portanto, para permitir um 

contínuo crescimento do setor, são priorizadas técnicas preventivas para o controle 

de enfermidades nos lotes.  

Dentre as doenças infecciosas que afetam as aves, aquelas que afetam o 

trato digestório de aves comerciais são importantes tanto em função das perdas 

econômicas que podem causar quanto pelo comprometimento de outros sistemas 

levando à diminuição da produtividade.  

Uma grande variedade de agentes pode afetar o trato gastrointestinal das 

aves, como vírus, bactérias e parasitas. Sabe-se que os parasitas e bactérias, 

especialmente, Eimeria sp., Clostridium perfringens e Salmonella spp., estão 

comumente associados as enterites, causando sérios prejuízos a performance dos 

lotes. No entanto, pouco se conhece sobre a participação dos vírus entéricos, como: 

adenovírus, astrovírus, coronavírus, reovírus e rotavírus. Somente na ultima década 

a literatura tem apontado a importância destes agentes nos quadros que envolvem 

problemas entéricos (KOCI; SEAL; SCHULTZ-CHERRY, 2000a; YU et al., 2000; 

CARVER et al., 2001; VILLARREAL et al., 2006; PANTIN-JACKWOOD et al., 2007). 

No Brasil, há uma grande lacuna no conhecimento sobre a ocorrência destes 

vírus assim como a sua associação com distúrbios entéricos em aves de produção, 

como frangos e perus. O diagnóstico destes agentes infecciosos é fundamental para 
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a elaboração de medidas sanitárias que permitam a melhora dos plantéis avícolas 

brasileiros, tornando-os mais competitivos à exportação.  

Este projeto teve como objetivo detectar os vírus entéricos: adenovírus, 

astrovírus, coronavírus, reovírus e rotavírus, a partir de material remetido por 

empresas avícolas ao laboratório, e associá-los a problemas entéricos em lotes de 

perus comerciais com relação à distribuição geográfica das amostras, idade dos 

lotes e presença de sinais clínicos nas aves. A detecção destes agentes foi realizada 

através de protocolos de reação em cadeia da polimerase previamente publicados. 

O diagnóstico diferencial entre estes vírus através da utilização de métodos 

moleculares oferece diversas vantagens em relação aos métodos tradicionais, como: 

maior sensibilidade e especificidade, detecção de múltiplos agentes virais a partir de 

uma única amostra, ausência da necessidade de replicação viral, possibilidade de 

testar um grande número de amostras rapidamente e menor custo por amostra 

processada (PANTIN-JACKWOOD et al., 2008). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ENTERITES VIRAIS EM PERUS 

 

 

As infecções entéricas, juntamente com as respiratórias, são as que mais 

contribuem para a redução no desempenho da ave e rendimento da carcaça, o que 

reflete em implicações econômicas no lote (TAMEHIRO; ALFIERI; ALFIERI, 2009). 

As doenças do trato digestório afetam o valor do lote pela redução no ganho de 

peso, utilização ineficiente do alimento, redução na uniformidade do lote, aumento 

da susceptibilidade a outras doenças e aumento dos custos com medicação 

(BARNES, 1997). 

Nos primeiros relatos de enterites em perus, Pomeroy e Fenstermacher 

(1937) descreveram os sinais clínicos de uma enterite hemorrágica, e mais tarde, 

Peterson e Hymas (1951) relataram uma afecção entérica das aves com elevada 

mortalidade, intitulada de doença de Bluecomb. Diversos estudos foram realizados 

reproduzindo experimentalmente os sinais clínicos dessas enfermidades através da 

inoculação de suspensões filtradas de material fecal proveniente de aves doentes 

(POMEROY; SIEBURTH, 1953; SIEBURTH; JOHNSON, 1957; GROSS; MOORE, 

1967).  

A primeira visualização de um vírus como possível agente causal ocorreu em 

1969 por Fujisaki, Kawamura e Anderson através de microscopia eletrônica (ME), 

onde observaram Reovírus nas fezes de perus afetados pela doença de Bluecomb. 

A partir de então, Adenovírus, Astrovírus, Coronavírus, Picornavírus e Rotavírus, 

puderam ser observados nas fezes de perus apresentando sinais entéricos 

utilizando-se ME (PANIGRAPHY; NAQI; HALL, 1973; CARLSON et al., 1974; TOLIN; 

DOMERMUTH, 1975; BERGELAND; MCADARAGH; STOTZ, 1977; IMADA; 

YAMAGUCHI; KAWAMURA, 1979; MCNULTY; CURRAN; MCFERRAN , 1980). 

Uma grande variedade de outros agentes pode afetar o trato gastrointestinal 

das aves, como bactérias e parasitas. Dentre os patógenos entéricos, as bactérias 

que habitam em grande escala o trato gastrointestinal das aves são: Escherichia 

coli, Salmonella spp, Clostridium perfringens, Campylobacter sp, Listeria 

monocytogenes, Arcobacter sp, Serpulina sp e outras (PORTER, 1998). No entanto, 
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na tentativa de se identificar um agente, diversos autores não puderam verificar a 

presença de bactérias nas aves acometidas por enterites, e ainda a doença pôde ser 

reproduzida pela inoculação de suspensões filtradas a 0,22µm e adicionadas de 

antibióticos, então denominadas de suspensões livres de bactérias (SIEBURTH; 

JOHNSON, 1957; DESHMUKH et al., 1969; HOFSTAD; ADAMS; FREY, 1969; 

ADAMS; HOFSTAD, 1971). 

Os vírus podem induzir alteração da mucosa intestinal tornando esta uma 

porta de entrada para patógenos potenciais (GUY, 1998), já que tem como alvo as 

células epiteliais, com exceção do vírus da Enterite Hemorrágica que tem como alvo 

linfócitos B e macrófagos da lâmina própria (SURESH; SHARMA, 1996). 

Experimentos demonstraram que perus afetados com a doença de Bluecomb 

tiveram redução na motilidade gastrointestinal quando comparados a aves normais, 

e o alimento não pôde ser utilizado de forma eficiente devido à destruição dos 

enterócitos e vilosidades intestinais, induzindo a uma redução na absorção de 

glicose, íons e água. (DUKE; DZIUK; EVANSON, 1969; DZIUK; EVANSON; 

LARSEN, 1969). 

De acordo com Guy (1998) estas alterações podem induzir deficiências 

nutricionais, especialmente aquelas relacionadas à absorção de vitaminas 

lipossolúveis e minerais. Estas deficiências podem causar alterações na ontogenia e 

formação de órgãos linfoides, particularmente na Bursa de Fabricius e timo, e os 

danos podem resultar em deficiências imunológicas e aumento da susceptibilidade a 

outras doenças infecciosas. O autor relata ainda que osteoporose e outras 

anormalidades esqueléticas eram frequentemente encontradas em frangos 

apresentando enfermidades gastrointestinais. 

Além disso, após a eclosão, o sistema digestório dos perus é ainda imaturo 

(MORAN, 1985), e com limitada capacidade de absorção de carboidratos, lipídeos e 

proteínas (MORAN, 1985; PHELPS; EDENS; GILDERSLEEVE, 1987), sendo que 

nesse momento da vida as aves são vulneráveis à ação de vários agentes 

infecciosos e não infecciosos que as desafiam.  

Dentre os vírus associados a doenças entéricas em perus podemos destacar 

Adenovírus, Astrovírus, Coronavírus, Reovírus, Rotavírus que podem ocorrer 

isoladamente ou em associação no organismo da ave (REYNOLDS; SAIF; THEIL, 

1987a; SELLERS et al., 2004; DAY; SPACKMAN; PANTIN-JACKWOOD, 2007; 

PANTIN-JACKWOOD et al., 2008; JINDAL et al., 2010a). Os sinais clínicos e as 
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lesões induzidas pelos diferentes vírus são similares, por tal motivo é difícil 

diagnosticar uma doença entérica e associá-la a um agente específico sem o apoio 

de técnicas moleculares para se determinar a presença deste agente. Além disso, a 

presença de mais de um vírus no trato intestinal das aves pode estar relacionada à 

manifestação de diferentes formas clínicas (SAIF, 2008). 

Dentre as enfermidades e complexos entéricos, a Síndrome de Mortalidade 

Entérica das Aves (PEMS) é de grande destaque na criação de perus, pois é 

responsável por aumentar os índices de mortalidade nos plantéis (YU et al., 2000; 

CARVER et al., 2001). É considerada uma enfermidade multifatorial podendo estar 

associada a vírus e bactérias enteropatogênicos, sendo que a maioria dos estudos 

têm focado nos Astrovírus de perus (TAstV), Coronavírus de perus (TCoV) e 

Escherichia coli, no entanto outros agentes enterotrópicos com distribuição mundial 

podem estar associados à PEMS, causando grandes perdas econômicas a indústria 

avícola, como o Adenovírus, Reovírus, Rotavírus e Salmonella spp (BARNES; GUY, 

2003).  

Outra síndrome que acomete essas aves é conhecida como síndrome da 

enterite dos perus (PES), que diferentemente da PEMS não causa aumento de 

mortalidade, mas pode desencadear grandes perdas econômicas nas aves, como 

relatado por Jindal et al. (2009) levando uma redução de 31,8% no crescimento de 

aves acometidas.  

Com o aprimoramento de técnicas de diagnóstico, diversas pesquisas foram 

conduzidas nas duas últimas décadas com o intuito de se detectar os agentes virais 

envolvidos nessas enterites. A técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

permitiu vários estudos com o objetivo de se observar a prevalência desses agentes 

em lotes de perus. Algumas pesquisas epidemiológicas trouxeram informações 

importantes relacionadas à prevalência e distribuição desses vírus (VILLARREAL et 

al., 2006; PANTIN-JACKWOOD et al., 2007; JINDAL et al., 2008; PANTIN-

JACKWOOD; SPACKMAN; DAY, 2008; JINDAL et al., 2010a). No entanto, no Brasil 

poucos estudos que abordam este tema foram publicados até o momento, sobretudo 

quando são consideradas doenças de etiologia viral.  
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2.2 ADENOVÍRUS  

 

  

Os adenovírus são vírus não envelopados, icosaédricos, com um diâmetro de 

70 a 90 ɳm, seu genoma é composto por um DNA de dupla fita que possui de 26 a 

45 Kb e sua replicação ocorre no núcleo (WIGAND et al., 1982; DAVISON; BENKO; 

HARRACH, 2003).  

 A família Adenoviridae é dividida em quatro gêneros: Mastadenovirus que 

compreende os adenovírus dos mamíferos; Aviadenovirus (antes denominado de 

adenovírus aviário grupo 1) que afetam aves; Siadenovirus (antes denominado 

adenovírus aviário grupo 2) do qual fazem parte os vírus causadores da enterite 

hemorrágica dos perus, da síndrome do baço marmóreo dos faisões e da 

esplenomegalia das galinhas; Atadenovirus (antes denominado adenovírus aviário 

grupo 3) que inclui o vírus da síndrome da queda de postura que afeta galinhas. 

Esta divisão é devido a grande diferença genotípica e fenotípica dos adenovírus 

(MCFERRAN, 1997; GUY, 1998; DAVISON; BENKO; HARRACH, 2003; ALVARADO 

et al., 2007). 

Hexon é a principal proteína do capsídeo dos adenovírus e a sequência de 

nucleotídeos do gene hexon é importante na classificação em tipo e grupo dos 

adenovírus (PITCOVSKI et al., 1998). O gene hexon possui uma região conservada 

(não estrutural) e uma região variável (estrutural), sendo que através da região 

conservada é possível se fazer uma triagem, distinguindo os adenovírus dos demais 

vírus entéricos (HESS; RAUE; HAFEZ, 1999; MEULEMANS et al., 2001). 

O vírus do gênero Aviadenovirus foi isolado no trato respiratório (SCOTT; 

MCFERRAN, 1972; BLALOCK et al., 1975; SIMMONS et al., 1976; SUTJIPTO et al., 

1977), gastrointestinal e urinário (SCOTT; MCFERRAN, 1972) de perus 

apresentando redução no crescimento, conjuntivite, nefrite e aerossaculite, mas 

também foi encontrado em aves normais (SCOTT; MCFERRAN, 1972; CHO, 1976).  

O agente foi detectado ainda no baço e intestinos de perus com quatro semanas de 

idade em lotes apresentando elevada mortalidade, através de ME (SHIVAPRASAD; 

WOOLCOCK; MCFARLAND, 2001).  

O papel exato destes vírus no desenvolvimento de doenças nas aves ainda é 

desconhecido dificultando a definição das perdas econômicas relativas à sua 

presença (ADAIR; FITZGERALD, 2008). Em perus a presença de inclusões 
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hepáticas foi relacionada a quadros de hepatite (SHIVAPRASAD; WOOLCOCK; 

MCFARLAND, 2001), enquanto que em frangos parece agir como um agente 

secundário em casos de anemia infecciosa das galinhas e doença infecciosa da 

Bursa (ADAIR; FITZGERALD, 2008).    

O gênero Siadenovirus causa uma enterite hemorrágica aguda em perus de 

quatro ou mais semanas de idade que desenvolvem depressão, sangramento e 

morte (PIERSON; FITZGERALD, 2008). A enfermidade foi relatada em perus pela 

primeira vez em 1937 por Pomeroy e Fenstermacher, mas somente mais tarde 

adenovírus puderam ser visualizados por ME no intestino e baço de aves afetadas 

(CARLSON et al., 1974; TOLIN; DOMERMUTH, 1975).  

O curso da doença é de 7 a 10 dias, e por se tratar de um vírus que pode 

levar a uma imunossupressão pode ocorrer o desenvolvimento de infecção 

secundária, estendendo a doença por até três semanas (PIERSON; FITZGERALD, 

2008). O vírus se replica principalmente no baço e tonsilas cecais (lâmina própria) 

sendo capaz de causar imunossupressão nas aves afetadas devido a uma 

destruição dos linfócitos B e macrófagos (SURESH; SHARMA, 1996).  

Testes de neutralização do vírus foram utilizados inicialmente por Domermuth 

e Gross (1975) para a prevenção e redução dos sinais clínicos em casos de enterite 

hemorrágica (HE) e para o estudo e detecção de diferentes sorotipos de adenovírus 

de perus do grupo 1 (SCOTT; MCFERRAN, 1972; MCFERRAN; ADAIR; CONNOR, 

1975). Testes de precipitação como a difusão em gel de agar e microimmunodifusão 

foram utilizados para a detecção de anticorpos específicos contra HEV no baço de 

perus por Domermuth et al. (1972) e Domermuth, Gross e DuBose (1973), 

respectivamente. 

Somente na década de 80 o ensaio imunoenzimático (ELISA) foi desenvolvido 

para a detecção de anticorpos contra adenovírus do grupo 1 em frangos (DAWSON 

et al., 1980) e contra HEV dos perus (SILIM; THORSEN, 1981).  

Os adenovírus do grupo 1 de perus puderam ser isolados em culturas de 

células de rins de perus por Scott e McFerran (1972). Mais tarde, Cowen (1988) 

propagou adenovírus de frangos em embriões de galinhas demonstrando a via de 

inoculação do saco da gema como uma alternativa para a propagação de qualquer 

adenovírus do grupo 1, inclusive os de perus.  

Em 1977, foi desenvolvida uma vacina viva avirulenta contra o vírus da 

enterite hemorrágica (HEV) utilizando-se o vírus da doença do baço marmóreo dos 
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faisões (DOMERMUTH et al., 1977), que é inofensivo aos perus, mas que havia 

mostrado proteção cruzada com o HEV (DOMERMUTH et al., 1975). Mais tarde o 

vírus passou a ser propagado em culturas de células de leucócitos de perus que 

foram usadas para a produção de uma vacina atenuada, que demonstrou proteção 

contra estirpes virulentas do HEV (VAN DEN HURK, 1990). Em 1994, Sharma 

desenvolveu uma vacina contra a doença, propagando o vírus em células linfoides 

da doença de Marek (MDTC-RP19) que não demonstrou esplenomegalia nas aves 

vacinadas.  

O desenvolvimento de técnicas moleculares permitiu tanto a sua utilização 

como ferramenta diagnóstica para a detecção rápida do agente nas aves, 

contribuindo para os estudos epidemiológicos (HESS; RAUE; HAFEZ, 1999; XIE et 

al., 1999) como para os estudos em relação à patogênese do vírus, utilizando-se 

técnicas de hibridização in situ e PCR (SURESH; SHARMA, 1996). 

 

 

2.3 ASTROVÍRUS 

 

 

Astrovírus são vírus pequenos, arredondados e não envelopados com 

diâmetro de 28 a 30ɳm, sendo seu genoma composto de RNA de fita simples de 6,4 

a 7,3 Kb (MÉNDEZ; ARIAS, 2007). O nome é originário do grego “astron” que 

significa estrela, já que ao microscópio eletrônico na superfície do vírus projetam-se 

5 a 6 pontas que lhe conferem o aspecto descrito (MADELEY; COSGROVE, 1975).  

A família Astroviridae é dividida em dois gêneros: Mamastrovirus que afeta 

mamíferos; e Avastrovirus, que afeta aves, sendo que em perus são reconhecidos 

dois sorotipos (THE UNIVERSAL VIRUS DATABASE OF THE INTERNATIONAL 

COMMITTEE ON TAXONOMY OF VIRUSES, 2004). Já em 2005, Tang, Murgia e 

Saif detectaram através de analise filogenética astrovírus de perus (TAstV) e 

sugeriram a classificação um novo tipo, TAstV-3. 

O genoma do vírus é organizado em três open reading frames que codificam 

proteínas não estruturais (ORF1a e ORF1b) e estruturais (ORF2) (MÉNDEZ; ARIAS, 

2007). ORF1b codifica a tradução da proteína viral polimerase que é considerada 

altamente conservada dentro dos sorotipos, assim, primers específicos para a 
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polimerase viral é capaz de detectar os diferentes sorotipos (KOCI; SEAL; 

SCHULTZ-CHERRY, 2000a). 

Astrovírus foram observados pela primeira vez no intestino de perus jovens 

apresentando diarreia e mortalidade em 1980, através de microscopia eletrônica por 

McNulty, Curran e McFerran. Aves infectadas desenvolveram sinais clínicos com 

maior frequência entre a primeira e terceira semana de vida que persistiram por 10 a 

14 dias, estes incluem diarreia, emagrecimento, apatia, ingestão da cama, distúrbios 

de comportamento e baixa mortalidade (REYNOLDS; SAIF, 1986). Em 1990, imuno 

microscopia eletrônica (IEM) foi utilizada por Saif et al. para a detecção de 

anticorpos específicos contra astrovírus em perus apresentando sinais de enterite e 

diarreia. 

Astrovírus foram propagados ovos embrionados de perus por Koci, Seal e 

Schultz-Cherry (2000b), mas não pôde ser propagado em culturas de células até o 

momento apesar das tentativas iniciais realizadas por McNulty, Curran e McFerran 

(1980).  

Thouvenelle, Haynes e Reynolds (1995) detectaram que o vírus se replica e 

causa lesões em todo o intestino delgado, levando a um aumento na profundidade e 

área das criptas intestinais. Thouvenelle et al. (1995) observaram ainda que, um 

declínio significativo da atividade específica da maltase intestinal, apesar de 

passageiro, era capaz de promover má-digestão de dissacarídeos, resultando em 

diarreia osmótica em perus inoculados com Astrovírus. Em 2003, Koci et al. 

observaram que durante a infecção por Astrovírus ocorria um aumento na atividade 

do fator de transformação do crescimento (TGF-β) e sugeriram uma relação com a 

manutenção da integridade intestinal observada durante a infecção.  

Em 1984, agentes similares ao picornavírus foram detectados em perus 

apresentando sinais respiratórios e entéricos (ANDRAL; TOQUIN, 1984), uma vez 

que esses “picornavírus” já haviam sido relatados anteriormente em frangos, 

passaram a ser denominados de vírus da nefrite aviária (ANV) por Imada, 

Yamaguchi e Kawamura (1979). Mais tarde, Connor et al. (1987) e Nicholas, 

Goddard e Luff. (1988) demonstraram a presença de anticorpos específicos contra o 

ANV em criações de perus comerciais utilizando testes de imunofluorescência. E, 

somente em 2000, esses agentes foram classificados como pertencentes à família 

Astroviridae através de sequenciamento do seu genoma completo, demonstrando 

similaridade com os astrovírus de perus (IMADA et al., 2000). 
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Em geral, astrovírus de perus e ANV vêm sendo detectados no intestino de 

perus acometidos por enterites ao longo dos anos através de ME (REYNOLDS; 

SAIF; THEIL, 1987a) e RT-PCR (KOCI; SEAL; SCHULTZ-CHERRY, 2000a; 

VILLARREAL et al., 2006; PANTIN-JACKWOOD et al., 2007; JINDAL et al., 2008; 

SILVA et al., 2008). Sendo que a maioria desses autores relata a associação de 

astrovírus com outros agentes entéricos, como coronavírus de perus, rotavírus e 

reovírus.   

 

 

2.4 CORONAVÍRUS  

 

 

O coronavirus é um vírus envelopado com tamanho entre 50 e 160 ηm 

(RITCHIE et al., 1973; SPAAN et al., 2005), com projeções em sua superfície que 

conferem um aspecto de coroa (NAGARAJA; POMEROY, 1997).  Seu genoma é 

composto por uma fita simples de RNA com tamanho de 27 a 32 Kb, sendo o maior 

entre os vírus RNA não segmentados (HOLMES; LAI, 1996; SPAAN et al., 2005).  

O vírus pertence à família Coronaviridae, da ordem Nidovirales e o gênero 

Coronavirus é dividido em três grupos (1, 2 e 3), de acordo com a semelhança 

antigênica, sendo que o coronavírus de perus (TCoV) se insere no grupo 3, junto ao 

vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas (GUY, 2000; GOMMA et al., 2008). 

Os coronavírus do grupo 3 possuem três proteínas de membrana conhecidas 

como: Spike glycoprotein (S); Membrane protein (M); Small envelope protein (E) e 

ainda a proteína do nucleocapsideo (N). Nos terminais 5´ e 3´do genoma viral 

existem regiões não traduzidas (UTR), e entre elas há cerca de 6 a 14 ORFs 

(SPAAN et al., 2005). Pela presença de regiões bem conservadas entre diferentes 

isolados de coronavírus de faisões, perus e vírus da bronquite infecciosa, as UTR 

são utilizadas para a detecção desse agente nas aves (CAVANAGH et al., 2002).  

Os primeiros sinais, descritos em 1951, de uma enfermidade entérica foram 

enterite catarral, perda de peso e baixa mortalidade, então denominada de doença 

de Bluecomb em perus (PETERSON; HYMAS, 1951). Durante os anos que se 

seguiram diversos autores realizaram inoculações experimentais de filtrados 

intestinais para a reprodução desta enfermidade (POMEROY; SIEBURTH, 1953; 

SIEBURTH; JOHNSON, 1957; TRUSCOTT, 1968; DESHMUKH et al., 1969; 
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HOFSTAD; ADAMS; FREY, 1969). No entanto, somente em 1973 agentes 

semelhantes aos coronavírus puderam ser visualizados em ME no intestino de aves 

inoculadas com filtrados intestinais originados de aves acometidas pela doença 

(PANIGRAPHY; NAQI; HALL, 1973; RITCHIE et al., 1973).  

Os estudos iniciais na década de 50 puderam verificar o efeito neutralizante 

do soro originário de aves recuperadas da doença quando administrado a aves 

inoculadas com filtrados intestinais com o agente (SIEBURTH; JOHNSON, 1957; 

TUMLIN; POMEROY, 1958). Mas somente em 1973 iniciou-se estudos para a 

detecção específica de anticorpos contra TCoV através de IEM (RITCHIE et al., 

1973), inibição da hemaglutinação (DEA et al., 1986),  imunofluorescência direta 

(PATEL; DESHMUKH; POMEROY, 1975) imunofluorescência indireta (PATEL et al., 

1976) e ELISA (DEA; TIJSSEN, 1989).  

Embora o agente causador da doença de Bluecomb tenha sido propagado em 

ovos embrionados de galinhas por Sieburth e Pomeroy em 1955, somente em 1971, 

Adams e Hofstad puderam reproduzir a doença utilizando o agente propagado. O 

coronavírus não pôde ser propagado com sucesso em cultura de células de rins de 

galinha, peru ou codorna, células intestinais embrionárias de perus e intestinais de 

codornas por Deshmukh, Larsen e Pomeroy (1973). Apenas em 1989, que Dea, 

Garzon e Tijssen conseguiram propagar o vírus em linhagem de células contínuas 

de adenocarcinoma retal humano adicionado de tripsina, demonstrando a 

manutenção do efeito citopático e a patogenicidade em perus após cinco (05) 

passagens em cultura celular.   

Aves inoculadas com TCoV desenvolveram diarreia e depressão do 

crescimento dos três aos sete dias após a inoculação e os intestinos apresentavam 

distensão, conteúdo líquido e parede fina, já as aves com quatro semanas de idade 

apesar de positivas para TCoV sob IEM não apresentavam sinais clínicos ou lesões 

intestinais, demonstrando que a idade do lote é relevante para a patogenicidade do 

agente (ISMAIL; TANG; SAIF, 2003). Os autores demonstraram ainda que o TCoV é 

capaz de se replicar no intestino de frangos mas não é patogênico nessas aves.    

TCOV é conhecido como um dos principais agentes envolvidos na PEMS, 

elevando os níveis de mortalidade nos plantéis (GUY et al., 2000; YU et al., 2000; 

CARVER et al., 2001). São comuns coinfecções por TAstV e TCoV em perus, sendo 

responsáveis por grandes perdas nas funções absortivas no intestino dessas aves e 

relacionadas a PEMS (BARNES; GUY, 1997; ISMAIL; TANG; SAIF, 2003). Além 



31 

 

disso, esses agentes podem predispor o organismo da ave ao surgimento de 

infecções oportunistas por outros patógenos, como E. coli (BARNES; GUY, 1999; 

GUY et al., 2000; QURESHI; YU; SAIF, 2000). 

Na última década o RT-PCR foi amplamente utilizado para a detecção do 

TCoV no intestino das aves por diversos autores tanto para fins de diagnóstico como 

estudos epidemiológicos (SELLERS et al., 2004; VILLARREAL et al., 2006; PANTIN-

JACKWOOD; SPACKMAN; DAY, 2008; BUNGER et al., 2009; SILVA et al., 2009). 

 

 

2.5 REOVÍRUS 

 

 

O reovírus aviário não possui envelope e seu genoma é composto por dupla 

fita de RNA (dsRNA) com peso molecular aproximado de 18 Kb e 10 segmentos 

lineares de RNA (SHATKLIN; SIPE; LOH, 1968; GOUVEA; SCHNITZER, 1982a; 

ROSENBERG; OLSON, 1997), sendo três segmentos grande ou large na língua 

inglesa (L1, L2 e L3), três médio ou medium (M1, M2 e M3) e quatro pequeno ou 

small (S1, S2, S3 e S4) classificados de acordo com a sua mobilidade na 

eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE).  

O vírus Avian orthoreovirus, subgrupo 2, pertence ao gênero Orthoreovirus, e 

a família Reoviridae (KAPCZYNSKI et al., 2002; CHAPPELL et al., 2005). Há pelo 

menos onze sorotipos de reovírus aviário classificados através da reação de 

neutralização viral (KAWAMURA et al., 1965; SAHU; OLSON, 1975; WOOD et al., 

1980).  

O gene S4 é responsável pela codificação da proteína não estrutural NS, 

que é altamente conservada (GOUVEA; SCHNITZER, 1982b; SCHNITZER, 1985) e 

apresenta a menor variabilidade entre as espécies aviárias em PAGE dentre os 

genes S (GOUVEA; SCHNITZER, 1982b), sendo, assim, mais eficaz na detecção de 

amostras variantes de reovírus aviário em comparação aos testes direcionados aos 

genes S1 ou S3 (SPACKMAN; KAPCZYNSKI; SELLERS, 2005).  

Em 1969, reovírus foram observados através de ME por Fujisaka, Kawamura 

e Anderson (1969) e por Deshmukh et al. (1969) no conteúdo intestinal de aves 

acometidas pela doença de Bluecomb. Além disso, Fujisaka, Kawamura e Anderson 

(1969) observaram os efeitos do agente em cultura de células de rins de galinha e 
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perus, os efeitos em embriões de galinha, nos testes de neutralização viral e a 

presença de anticorpos no soro. Também em 1969, Deshmukh et al. e Wooley e 

Gratzek isolaram reovírus de lotes de perus afetados pela doença, mas na tentativa 

de reproduzi-la com o material isolado somente Wooley e Gratzek obtiveram 

sucesso.  

Testes de neutralização viral foram amplamente utilizados na demonstração 

de diferentes sorotipos do vírus que podem afetar as aves (KAWAMURA et al., 

1965; SAHU; OLSON, 1975; WOOD et al., 1980). Em seguida, PAGE foi 

amplamente utilizado para a detecção e estudo de reovírus por diversos autores 

(GOUVEA; SCHNITZER, 1982a; REYNOLDS; SAIF; THEIL, 1987a; LOZANO et al., 

1992) para se observar diferenças de padrões de migração dos segmentos do RNA 

viral.   

 Em 1983, Hieronymus, Villegas e Kleven, isolaram três sorotipos diferentes do 

vírus em frangos acometidos pela síndrome da má-absorção, e observaram que 

somente um deles apresentava semelhança antigênica com o vírus vacinal S1133, 

demonstrando que a vacina inativa não é eficiente contra variantes do vírus.   

 Em infecções experimentais, reovírus promoveram aumento na motilidade 

intestinal, sendo que a fase aguda da infecção ocorreu entre uma e duas semanas 

da inoculação, e após esse período os sinais clínicos foram discretos (GOODWIN et 

al., 1984 a, b). Reovírus foram capazes de causar atrofia da Bursa de Fabricius e 

aumento do baço (MONTOGOMERY et al., 1985), linfopenia, hiperplasia de 

linfócitos e degeneração de  células linfoides na Bursa (KERR; OLSON, 1969) . 

Essas alterações, apesar de transientes, mostram que o vírus é capaz de alterar 

estruturalmente componentes do sistema imune da ave.  

Como resultado da depressão do sistema imune da ave, foi demonstrado que 

o reovírus aumentava a patogenicidade de outros agentes infecciosos incluindo 

coccídios (RUFF; ROSENBERGER, 1985), Cryptosporidium spp (GUY et al., 1987) e 

Escherichia coli (ROSENBERGER et al., 1986). Além disso, reovírus foram isolados 

de amostras de fezes de perus acometidos com PEMS, porém o papel deste agente 

no desenvolvimento da doença ainda não é conhecido (YU et al., 2000; HEGGEN-

PEAY et al., 2002). 

 Técnicas moleculares (RT-PCR) foram utilizadas primeiramente em estudos 

de patogenicidade do reovírus em frangos por Liu e Giambrone (1997) aliados à 

hibridização in situ para a detecção do agente nos tecidos. No mesmo ano reações 
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de Nested-RT-PCR e sequenciamento do vírus foram consideradas sensíveis e 

precisas para a detecção e diferenciação de reovírus aviários (LIU; GIAMBRONE; 

NIELSEN, 1997). Desde então, diversos autores vêm utilizando a técnica de RT-

PCR para a detecção do agente no conteúdo intestinal das aves e em estudos 

epidemiológicos (SPACKMAN; KAPCZYNSKI; SELLERS, 2005; PANTIN-

JACKWOOD et al., 2007; JINDAL et al., 2008; PANTIN-JACKWOOD; SPACKMAN; 

DAY, 2008; JINDAL et al., 2010a). 

 

 

2.6 ROTAVÍRUS 

 

 

Rotavírus são vírus não envelopados, esféricos, com um diâmetro de 

aproximadamente 100 ηm e seu genoma é composto de 11 segmentos lineares de 

RNA de dupla fita (MCNULTY, 1997; RAMIG et al., 2005; ESTES; KAPIKIAN, 2007).  

O vírus é classificado como um gênero separado dentro da família Reoviridae 

e são classificados em sete grupos distintos (de A até G), mas somente os grupos A, 

D, F e G foram descritos em plantéis de aves comerciais (ALFIERI et al., 1989; 

DEVITT; REYNOLDS, 1993; ITO et al., 2001; WANI et al., 2003; RAMIG et al., 2005; 

OTTO et al., 2006). 

O gene NSP4 codifica uma proteína não estrutural e é bem conservado entre 

os diferentes isolados do vírus, portanto não é específico na detecção de cada grupo 

do vírus, não permitindo, assim, a diferenciação de cada grupo (ESTES; KAPIKIAN, 

2007; PANTIN-JACKWOOD et al., 2007). 

Os primeiros relatos de detecção de rotavírus nas fezes de perus jovens 

afetados por diarreia e aumento de mortalidade, datam de 1977 por Bergeland, 

McAdaragh e Stotz, e de 1978 por McNulty, Allan e Stuart, com o uso de ME. 

McNulty et al. (1979) propagaram o vírus em cultura de células de rins de galinha e 

de fígados de embriões de galinhas, e em 1992, Castro et al. propagaram o vírus em 

ovos embrionados de galinha de perus apresentando aumento de mortalidade, 

descargas hemorrágicas e retenção de gema.     

PAGE foi utilizada na detecção de rotavírus em frangos (MCNULTY et al., 

1981; OTTO et al., 2006) e perus (SAIF; SAIF; THEIL, 1985; REYNOLDS; SAIF; 

THEIL, 1987a; LOZANO et al., 1992) e de acordo com o padrão de migração do 
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agente no gel de poliacrilamida foram identificados diferentes perfis eletroforéticos 

que definiram grupos ou tipos de vírus (KANG; NAGARAJA; NEWMAN, 1986; 

TODD; MCNULTY, 1986). 

 Yason e Schat (1986) detectaram a presença de lesões do epitélio intestinal 

em todos os segmentos intestinais e redução na capacidade absortiva, sugerindo 

que a diarreia causada pelo vírus é osmótica. Em 2006, Otto et al. demonstraram 

que em frangos, rotavírus poderiam induzir a uma atrofia da vilosidade intestinal, 

hiperplasia de criptas com presença de epitélio cuboide, demonstrando a 

imaturidade das células de reposição, e assim, demonstrando uma possível causa 

da má-absorção intestinal já relatada.  

Rotavirus têm sido frequentemente encontrados nas fezes de aves 

acomentidas com síndromes entéricas através de RT-PCR e ainda nas fezes de 

aves saudáveis (MCNULTY, 2003; OTTO et al., 2006; DAY; SPACKMAN; PANTIN-

JACKWOOD, 2007; JINDAL et al., 2008; PANTIN-JACKWOOD et al., 2008). No 

Brasil, foi detectado em galinhas apresentando diarreia, retardo de crescimento, e 

ainda em aves assintomáticas pela técnica de PAGE e isolamento em cultura celular 

(UILIANA et al., 2006).  

 O objetivo deste trabalho foi analisar a frequência dos Adenovírus (grupo 1 e 

2), Astrovírus (tipo 1, 2 e ANV), Coronavírus, Reovírus e Rotavírus em amostras de 

fezes de perus em criações comerciais de diferentes regiões do Brasil bem como as 

diferentes associações de vírus que podem ser encontradas nessas amostras, e a 

relação com a idade das aves, presença de sinais clínicos nos lotes e distribuição 

geográfica das amostras.   
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 AMOSTRAGEM 

 

 

O conteúdo entérico de aves comerciais de estabelecimentos de produção 

avícola de alguns dos principais Estados brasileiros produtores de perus foram 

coletados de aves em granjas de produção de perus no Brasil, onde existia a 

ocorrência de diarreia e com comprometimento dos índices zootécnicos, nas 

diferentes faixas etárias de produção, e também de lotes sadios. As amostras foram 

coletadas por empresas de produção avícola conforme a sua disponibilidade. Foi 

coletado o intestino de cinco aves de cada galpão as quais foram sacrificadas na 

própria granja, congeladas e enviadas ao laboratório de Ornitopatologia da 

Universidade de São Paulo para diagnóstico. O conteúdo intestinal de cada grupo de 

cinco aves do mesmo galpão foi reunido e analisado como uma amostra, sendo que 

no total foram analisadas 76 amostras. 

Após a chegada do material ao laboratório foi realizada a maceração do 

material para a análise ou armazenamento da amostra a -20ºC para posterior 

análise. 

A constituição das amostras conforme o ano de coleta está demonstrado na 

tabela 1. 

 
Tabela 1 – Distribuição das amostras de intestinos recebidas no laboratório de Ornitopatologia da 

Universidade de São Paulo, conforme o ano de coleta  

Ano de coleta Número de amostras (n)  

2004 17 

2005 3 

2006 2 

2007 11 

2008 7 

2009 36 

TOTAL 76 
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3.2. FICHAS CLÍNICAS  

 

 

As amostras eram, em sua maioria, acompanhadas de fichas clínicas com 

informações detalhadas do lote, como número de identificação, idade, localidade e 

sinais clínicos encontrados. No apêndice B constam as informações fornecidas nas 

fichas clínicas. 

 

 

3.2.1 Localidade  

 

 

As amostras foram organizadas pela origem geográfica, agrupando-as pelo 

Estado de procedência.   

 

 

3.2.2 Sinais clínicos 

 

 

Os sinais clínicos relatados foram organizados, para uma melhor análise dos 

dados, da seguinte forma: 

 Sinais entéricos: presença de diarreia, fezes com muco e fezes 

sanguinolentas; 

 Alterações zootécnicas: mortalidade, redução do ganho de peso, diminuição 

do consumo de ração e presença de aves refugas; 

 Alterações comportamentais: apatia, agitação e prostração; 

 Outras alterações: claudicação e cabeça inchada. 

 

 

3.2.3 Organização das amostras por lote 

 

 

Dentre as 76 amostras recebidas no laboratório, somente uma não continha 

informações sobre o lote. Houve cinco casos de coleta no mesmo lote com intervalo 
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de uma (01) semana entre a primeira e a segunda coleta, totalizando dez (10) 

amostras, e somente um caso onde foi realizada a coleta de duas (02) amostras no 

mesmo galpão, em pontos diferentes do galpão, no mesmo momento (Quadro 1). O 

restante das amostras foi proveniente de lotes independentes.  

 

Amostra Lote Idade Localidade Ano da coleta 

P2 173 B 5603 6 SC 2004 

P2 173 A 5603 7 SC 2004 

P4 Am.B 1204 1 SC 2004 

P4 Am.D 1204 2 SC 2004 

P9 16P fêmeas 1804 7 SC 2004 

P10 17P fêmeas 1804 8 SC 2004 

P9 16P machos 1904 7 SC 2004 

P10 17P machos 1904 8 SC 2004 

239-2 2807 2 SC 2007 

239-4 2807 3 SC 2007 

Coleta de 2 amostras no mesmo lote no mesmo dia 

264-1 e 264-2 7007 8 SC 2007 

Quadro 1 – Detalhamento de amostras diferentes coletadas dentro do mesmo lote, no mesmo 
momento e daquelas com intervalo de uma (01) semana entre as coletas 

 

 

3.2.4 Organização das amostras conforme a idade do lote  

  

 

As amostras foram ainda organizadas conforme a idade do lote, sendo dividas 

em dois grupos conforme a fase de crescimento, sendo: fase inicial (uma a quatro 

semanas) e fase de terminação (cinco a dezoito semanas). 
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3.3 AMOSTRAS DE REFERÊNCIA 

 

 

Para a realização da técnica de PCR, foram utilizadas como controles 

positivos amostras de diferentes origens:  

- Adenovírus do grupo 1 (TAV): amostra de campo diagnosticada previamente no 

Laboratório de Ornitopatologia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) como 

positiva para Aviadenovirus nos testes de PCR e também no sequenciamento do 

DNA (número de acesso do GenBank  FJ360748); 

- Adenovírus do grupo 2 (HEV): amostra vacinal atenuada Dindoral SPF® 

gentilmente cedida pela empresa Merial Saúde Animal, Brasil.  

- Astrovírus do tipo 1 (TAstV-1): amostra de campo diagnosticada previamente no 

Laboratório de Ornitopatologia (FMVZ-USP) como positiva para TAstV-1 nos testes 

de RT-PCR e também no sequenciamento do DNA complementar (cDNA), número 

de acesso do GenBank  HQ157559; 

- Astrovírus do tipo 2 (TAstV-2): amostra de campo diagnosticada previamente no 

Laboratório de Ornitopatologia (FMVZ-USP) como positiva para TAstV-2 nos testes 

de RT-PCR e também no sequenciamento do cDNA (a ser publicada no GenBank); 

- Vírus da nefrite aviária (ANV): amostras de campo positivas gentilmente cedidas 

pela Dra. Erica Spackman do Southeast Poultry Research Laboratory, USDA, 

Agricultural Research Service, Athens, Georgia. Remetida ao laboratório em cartões 

FTA® (Whatman ltd., GE Healthcare,USA). 

- Coronavírus (TCoV): amostra vacinal atenuada MASS® I SPF H120, contra a 

Bronquite infecciosa das galinhas, gentilmente cedida pela empresa Fort Dodge 

Saúde Animal, Brasil.  

- Rotavírus: amostras de campo positivas gentilmente cedidas pela Dra. Erica 

Spackman do Southeast Poultry Research Laboratory, USDA, Agricultural Research 

Service, Athens, Georgia. Remetida ao laboratório em cartões FTA® (Whatman ltd., 

GE Healthcare,USA). 

- Reovírus: vacina viva atenuada de reovírus aviário, cepa 1133, produzida em 

cultura de tecidos de embriões SPF, NOBILIS® REO 1133 (Laboratório Intervet 

Schering-Plough Animal Health, Brasil). 

 Em todas as reações foi utilizada água ultra pura (milliQ® - Millipore) como 

controle negativo. 
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3.4 EXTRAÇÃO DE DNA E RNA 

 

 

A partir do conteúdo intestinal foi feita uma suspensão na concentração de 

20%, ou seja, 250µL de amostra macerada para 1000µL de tampão Tris/cálcio 

(Tris/HCl 0,1 M; CaCl2 1,5 mM; pH 7,3). Após a diluição a amostra foi mantida em 

temperatura ambiente por 30 minutos com agitações manuais periódicas, em 

seguida, centrifugada a 5900 x g por 15 minutos ou 8000 x g por 10 minutos. Foram 

coletados 250 µL do sobrenadante para a extração imediata ou foi mantido a -20ºC 

até o processamento da extração (MUNFORD, 2007). 

Os reagentes necessários à extração estão descritos no apêndice A. A 

extração de RNA para a detecção do TAstV-1, TAstV-2, ANV, TCoV, Reovírus e 

Rotavírus foi realizada com o reagente Brazol® (LGC Biotecnologia, Brasil) de 

acordo com as recomendações do fabricante, a partir de 250l do sobrenadante da 

suspensão: 

1) Adicionar 750µL de Brazol para 250µL de amostra (3:1) e homogeneizar; 

2) Incubar por 5 minutos a temperatura ambiente 15 a 30ºC; 

3) Adicionar 150µL de clorofórmio, homogeneizar (com as mãos) e incubar a 

temperatura ambiente por 15 minutos; 

4) Centrifugar a 12 000 x g por 15 minutos a 4ºC; 

5) Transferir o sobrenadante em novos tubos (manter o precipitado a -20ºC para 

posterior extração do DNA); 

6) Completar os tubos com 500µL de isopropanol; 

7) Incubar a temperatura ambiente por 10 minutos; 

8) Centrifugar a 12 000 x g por 10 minutos a 4ºC; 

9) Remover o sobrenadante; 

10) Adicionar 750µL de etanol 75% e homogeneizar; 

11) Centrifugar a 7 500 x g por 5 minutos a 4ºC; 

12) Descartar o sobrenadante e deixar secar os tubos virados no papel por 10 

minutos; 

13) Dissolver o RNA em 20 µL de DPEC e incubar na placa a 56ºC por 10 minutos; 

14) Armazenar a -80ºC. 
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Extração de DNA com kit Brazol® (LGC Biotecnologia, Brasil), continuação a partir 

da 5ª fase da extração do RNA: 

1) Remover a fase aquosa restante sobre a interfase e precipitar o DNA da interfase 

e da fase orgânica com etanol; 

2) Adicionar 225 µL de etanol 100% e homogeneizar por inversão (com as mãos); 

3) Incubar as amostras em temperatura ambiente por 2 a 3 minutos; 

4) Centrifugar no máximo 2 000 g por 5 minutos a 4ºC; 

5) Remover o sobrenadante de fenol e etanol; 

6) Homogeneizar o pellet de DNA com 750µL de solução de etanol 10% contendo 

0,1 M de citrato de Sódio e deixe incubar por 30 minutos a temperatura ambiente; 

7) Centrifugar a 2 000 g por 5 minutos a 4ºC;                       

8) Repetir os passos 5 a 7 (uma vez) e descartar o sobrenadante; 

9) Ressuspender o pellet de DNA em 1125µL de etanol 75%; 

10)  Deixar em temperatura ambiente por 10 a 20 minutos com homogeneizações 

periódicas; 

11)  Centrifugar a 2 000 g por 5 minutos a 4ºC; 

12)  Descartar o sobrenadante e deixar secar os tubos virados no papel por 10 

minutos; 

13)  Dissolver o DNA em 30 µL de NaOH 8M e incubar na placa a 56ºC por 10 min; 

14)  Armazenar a -20ºC.    

 

 

3.5 TÉCNICA DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

 

 

 Para o diagnóstico molecular foi utilizada a técnica de reação em cadeia da 

polimerase com primer e protocolos específicos para todos os vírus estudados, 

conforme descrito nos itens abaixo.  
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3.5.1 Adenovírus do grupo 1  

 

 

A detecção de Adenovírus do grupo 1 (TAV) foi realizada pela prova de PCR 

utilizando-se primers que amplificam um fragmento do gene hexon dos adenovírus, 

de acordo com Alvarado et al. (2007), sem reação cruzada com os adenovírus de 

mamíferos (Quadro 2).  

PCR: 5 µL do DNA extraído foram adicionados ao mix de PCR contendo 1 x PCR 

Buffer (Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 0,5 µM de cada primer (Hexon A e 

Hexon B, Quadro 2), MgCl2 1,5 mM e 2,5U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) 

para um volume final de 50 µL. Para a amplificação do DNA foi utilizado o programa 

descrito na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Condições de amplificação do Adenovírus aviário grupo 1 (TAV) 

Temperatura Tempo Ciclos 

94°C 5 min 1 ciclo (Desnaturação) 

94°C 1 min 

35 ciclos (Hibridização) 52°C 45 s 

72°C 1min 30s 

72°C 10 min 1 ciclo (Extensão final) 

   

  
Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5 % imerso em 

tampão Tris-Borato-EDTA (Tris-Borato 0,045 M, EDTA 1 mM). Foram consideradas 

positivas para TAV as amostras que resultaram na banda de 897 pares de base (pb) 

em gel de agarose a 1,5% corado com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) através de 

visualização sob transiluminação do gel em luz ultravioleta. 

 

 

3.5.2 Adenovírus do grupo 2 

 

 

A detecção de adenovírus do grupo 2 (HEV), causadores da enterite 

hemorrágica dos perus foi realizada pela prova de PCR utilizando-se primers  
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(Quadro 2) que amplificam um fragmento do gene codificador do hexon dos 

adenovírus, de acordo com Hess, Raue e Hafez (1999). 

 

PCR: 5 µL do DNA extraído foram adicionados ao mix de PCR contendo 1 x PCR 

Buffer (Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 0,5 µM de cada primer (HEV1F e 

HEV1R, quadro 2), MgCl2 2 mM e 4U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) para um 

volume final de 50 µL. Para a amplificação do DNA foi utilizado o programa descrito 

na tabela 3. 

   

Tabela 3 – Condições de amplificação do Adenovirus aviário grupo 2 (HEV) 

Temperatura Tempo Ciclos 

94°C 3 min 1 ciclo (Desnaturação) 

94°C 1 min 

40 ciclos (Hibridização) 55°C 1 min 

72°C 1min 30s 

72°C 10 min 1 ciclo (Extensão final) 

   

 

Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5 % imerso em 

tampão Tris-Borato-EDTA (Tris-Borato 0,045 M, EDTA 1 mM). Foram consideradas 

positivas para HEV as amostras que resultaram na banda de 1647 pb em gel de 

agarose a 1,5% corado com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) através de 

visualização sob transiluminação do gel em luz ultravioleta. 

 

 

3.5.3 Astrovírus (TAstV-1, TAstV-2 e ANV) 

 

 

Os Astrovírus foram detectados pela reação de transcrição reversa seguida 

pela PCR (RT-PCR), utilizando-se primers que amplificam um fragmento do gene da 

polimerase, específicos para cada tipo do vírus.  

Para a detecção de Astrovírus do tipo 1 foram utilizados os primers T1polF e 

T1polR de acordo com Day, Spackman e Pantin-Jackwood (2007). Para a detecção 

de Astrovírus do tipo 2 foram utilizados os primers MKpol 10 e Mkpol 11 de acordo 
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com Koci, Seal e Schultz-Cherry (2000a), e para ANV os primers ANV-F e ANV-R de 

acordo com Pantin-Jackwood et al. (2008). A sequencia dos primers encontra-se no 

quadro 2. 

 

Síntese de DNA complementar (cDNA) através de transcrição reversa: Para os três 

Astrovírus estudados a reação de transcrição reversa foi a mesma. Foram 

desnaturados 7 mL do RNA extraído a 95 ºC por 5 minutos e adicionados ao mix da 

transcrição reversa contendo 1 x First Strand Buffer (Invitrogen®), 1 mM de cada 

dNTP, DTT 10mM, 1 µM de cada primer (conforme o tipo viral estudado) e 200U M-

MLV Transcriptase reversa (Invitrogen®) para uma reação final de 20 µL. A 

transcrição reversa foi realizada a 45ºC por 60 minutos, seguidos de 10 minutos a 

72ºC. 

 

PCR para a detecção de TAstV-1 e ANV individualmente: 4 µL do cDNA foram 

adicionados ao mix de PCR contendo 1 x PCR Buffer (Invitrogen®), 0,2 mM de cada 

dNTP, 0,6 µM de cada primer (T1pol 1F, T1pol 1R, ANV-F e ANV-R, conforme o 

vírus estudado), MgCl2 2 mM e 5U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) para um 

volume final de 50 µL. Para a amplificação do cDNA foi utilizado o programa descrito 

na tabela 4.   

 

Tabela 4 – Condições de amplificação do TAstV-1 e ANV 

Temperatura Tempo Ciclos 

95°C 5 min 1 ciclo (Desnaturação) 

94°C 30 s 

35 ciclos (Hibridização) 55°C 30 s 

72°C 1min 

72°C 10 min 1 ciclo (Extensão final) 

   

 

Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5 % imerso em 

tampão Tris-Borato-EDTA (Tris-Borato 0,045 M, EDTA 1 mM). Foram consideradas 

positivas as amostras que resultaram na banda de 251 pb para TAstV-1 e 473 pb 

para ANV, em gel de agarose a 1,5% corado com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) 

através de visualização sob transiluminação do gel em luz ultravioleta. 
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PCR para a detecção de TAstV-2: 4 µL do cDNA foram adicionados ao mix de PCR 

contendo 1 x PCR Buffer (Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 0,5 µM de cada 

primer (Mkpol 10 e Mkpol11), MgCl2 1,5 mM e 2,5U de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen®) para um volume final de 50 µL. Para a amplificação do cDNA foi 

utilizado o programa descrito na tabela 5.   

 

Tabela 5 – Condições de amplificação do TAstV-2 

Temperatura Tempo Ciclos 

94°C 3 min 1 ciclo (Desnaturação) 

94°C 30 s 

35 ciclos (Hibridização) 56°C 1 min 

72°C 2 min 

72°C 10 min 1 ciclo (Extensão final) 

   

 

Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5 % imerso em 

tampão Tris-Borato-EDTA (Tris-Borato 0,045 M, EDTA 1 mM). Foram consideradas 

positivas para TAstV-2 as amostras que resultaram na banda de 802 pb em gel de 

agarose a 1,5% corado com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) através de 

visualização sob transiluminação do gel em luz ultravioleta. 

 

 

3.5.4 Coronavírus  

 

 

 Para se detectar o Coronavírus de perus (TCoV) nas amostras foi utilizada 

uma reação de Nested RT-PCR que amplifica um segmento da região 3‟UTR (região 

não traduzida 3‟) dos coronavírus, utilizando primers específicos UTR 41, UTR 11 e 

UTR 31 (Quadro 2) em condições de reação descritas por Cavanagh et al. (2002).  

 

Síntese de cDNA através de transcrição reversa: Foram desnaturados 7 mL do RNA 

extraído a 95 ºC por 5 minutos e adicionados ao mix da transcrição reversa contendo 

1 x First Strand Buffer (Invitrogen®), 1 mM de cada dNTP, DTT 10 mM, 1 µM de 

cada primer (UTR 41 e UTR 11) e 200U M-MLV Transcriptase reversa (Invitrogen®) 
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para uma reação final de 20 µL. A transcrição reversa foi realizada a 45ºC por 60 

minutos, seguidos de 10 minutos a 72ºC. 

 

PCR: 5 µL do cDNA foram adicionados ao mix do PCR contendo 1 x PCR Buffer 

(Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 0,5 µM de cada primer (UTR 41 e UTR 11), 

MgCl2 1,5 mM e 2,5 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) para uma reação final 

de 50 µL. Para a amplificação do cDNA foi utilizado o programa descrito na tabela 6. 

   

Tabela 6 – Condições de amplificação do TCoV 

Temperatura Tempo Ciclos 

94°C 3 min 1 ciclo (Desnaturação) 

94°C 1 min 

35 ciclos (Hibridização) 48°C 1 min e 30 s 

72°C 1 min e 30 s 

72°C 10 min 1 ciclo (Extensão final) 

   

 

NESTED: 5 µL do produto de PCR foram adicionados ao mix do nested contendo 1 x 

PCR Buffer (Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 0,5 µM de cada primer (UTR 41 e 

UTR 31), MgCl2 1,5mM e 2,5 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) para uma 

reação final de 50 µL e submetido ao mesmo ciclo de amplificação utilizado na 

reação de PCR. 

Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5 % imerso em 

tampão Tris-Borato-EDTA (Tris-Borato 0,045 M, EDTA 1 mM). Foram consideradas 

positivas para TCoV as amostras que resultaram na banda de 179 pb em gel de 

agarose a 1,5% corado com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) através de 

visualização sob transiluminação do gel em luz ultravioleta. 

 

 

3.5.5 Reovírus 

 

 

A detecção do Reovírus nas amostras foi realizada através de uma reação de 

RT-PCR que amplifica um segmento de 1120 pb do gene S4, utilizando primers 
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específicos Reo-F e Reo-R (Quadro 2) em condições de reação descritos por  

Pantin-Jackwood et al. (2008).  

 

Síntese de cDNA através de transcrição reversa: Foram desnaturados 7 mL do RNA 

extraído a 95 ºC por 5 minutos e adicionados ao mix da transcrição reversa contendo 

1 x First Strand Buffer (Invitrogen®), 1 mM de cada dNTP, DTT 10mM, 1 µM de cada 

primer (Reo-F e Reo-R) e 200U M-MLV Transcriptase reversa (Invitrogen®) para 

uma reação final de 20 µL. A transcrição reversa foi realizada a 45ºC por 60 minutos, 

seguidos de 10 minutos a 72ºC. 

 

PCR: 4 µL do cDNA foram adicionados ao mix de PCR contendo 1 x PCR Buffer 

(Invitrogen®), 0,2mM de cada dNTP, 0,6 µM de cada primer (Reo-F e Reo-R), 1 

MgCl2 ,5 mM e 5U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) para um volume final de 50 

µL. Para a amplificação do cDNA foi utilizado o programa descrito na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Condições de amplificação do Reovirus 

Temperatura Tempo Ciclos 

95°C 5 min 1 ciclo (Desnaturação) 

94°C 30 s 

35 ciclos (Hibridização) 58°C 30 s 

72°C 1 min 

72°C 10 min 1 ciclo (Extensão final) 

   

 

Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5 % imerso em 

tampão Tris-Borato-EDTA (Tris-Borato 0,045 M, EDTA 1 mM). Foram consideradas 

positivas para Reovírus as amostras que resultaram na banda de 1120 pb em gel de 

agarose a 1,5% corado com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) através de 

visualização sob transiluminação do gel em luz ultravioleta. 
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3.5.6 Rotavírus 

 

 

 A detecção do Rotavírus nas amostras foi realizada através de uma reação 

de RT-PCR que amplifica um segmento de 630 pb do gene NSP4, utilizando primers 

específicos NSP4-F e NSP4-R (Quadro 2) em condições de reação descritos por 

Pantin-Jackwood et al. (2008). 

 

Síntese de cDNA através de transcrição reversa: Foram desnaturados 7 mL do RNA 

extraído a 95 ºC por 5 minutos e adicionados ao mix da transcrição reversa contendo 

1 x First Strand Buffer (Invitrogen®), 1 mM de cada dNTP, DTT 10 mM, 1 µM de 

cada primer (NSP4-F e NSP4-R) e 200U M-MLV Transcriptase reversa (Invitrogen®) 

para uma reação final de 20 µL. A transcrição reversa foi realizada a 45ºC por 60 

minutos, seguidos de 10 minutos a 72ºC. 

 

PCR: 4 µL do cDNA foram adicionados ao mix de PCR contendo 1 x PCR Buffer 

(Invitrogen®), 0,2mM de cada dNTP, 0,6 µM de cada primer (NSP4-F e NSP4-R), 

MgCl2 1,5 mM e 5U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®) para um volume final de 

50 µL. Para a amplificação do cDNA foi utilizado o programa descrito na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Condições de amplificação do Rotavírus 

Temperatura Tempo Ciclos 

95°C 5 min 1 ciclo (Desnaturação) 

94°C 30 s 

35 ciclos (Hibridização) 58°C 30 s 

72°C 1 min 

72°C 10 min 1 ciclo (Extensão final) 

   

 

Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose a 1,5 % imerso em 

tampão Tris-Borato-EDTA (Tris-Borato 0,045 M, EDTA 1 mM). Foram consideradas 

positivas para Rotavírus as amostras que resultaram na banda de 630 pb em gel de 

agarose a 1,5% corado com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) através de 

visualização sob transiluminação do gel em luz ultravioleta. 
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Vírus estudado 
Gene 

estudado 
Sequências dos primers 

Fragmento 

Amplificado (pb) 

Adenovírus grupo 

1 (TAV) 

 

 

Hexon 

Hexon A: 5‟CAA RTT CAG RCA GAC 

GGT 3‟ 

Hexon B: 5‟TAG TGA TGM CGS GAC 

ATC AT 3‟ 

 

897  

Adenovírus grupo 

2 (HEV) 

 

Hexon 

HEV1F: 5‟TAC TGC TGC TAT TTG TTG 

TG 3‟ 

HEV2R: 5‟TCA TTA ACT CCA GCA ATT 

GG 3‟ 

 

1647 

Coronavírus 

(TCoV) 
3„ UTR 

UTR 11: 

5‟GCTCTAACTCTATACTAGCCTA 3‟ 

UTR 31: 

5´GGGCGTCCAAGTGCTGTACCC 3‟ 

UTR 41: 

5‟ATGTCTATCGCCAGGGAAATGTC 3‟ 

 

179 

 

 

Astrovírus tipo I 

(TAstV-1) 

 

 

Polimerase 

T1polF: 5‟AGC TYA TGM GGT TCT TTC 

TTC TYG 3‟ 

T1polR: 5‟GAT GGT GGG TAG CCT ATT 

GTG TTC 3‟ 

 

 

251 

Astrovírus tipo II 

(TAstV-2) 

 

Polimerase 

MKpol10: 5‟TGG CGG CGA ACT CCT 

CAA CA 3‟ 

Mkpol11: 5‟ AAT AAG GTC TGC ACA 

GGT CG 3‟ 

 

802 

Reovírus 

 

 

S4 

S4-F13: 5‟GTG GGT GTT GGA GTT TCC 

CG 3‟ 

S4R1133: 5‟TAC GCC ATC CTA GCT 

GGA 3‟  

 

1120 

 

Rotavírus 

 

 

NSP4 

NSP4-F30: 5‟GTG CGG AAA GAT GGA 

GAA C 3‟ 

NSP4-R660: 5‟GTT GGG GTA CCA GGG 

ATT AA 3‟  

 

630 

Vírus da Nefrite 

Aviária (ANV) 

 

 

Polimerase 

ANV-F: 5‟GYT GGG CGC YTC YTT YGA 

YAC 3‟ 

ANV-R: 5‟ CRT TTG CCC KRT ART CTT 

TRT 3‟ 

 

473 

Quadro 2 – Sequência dos primers utilizados na amplificação de cada vírus, gene estudado e 
tamanho do fragmento amplificado 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS  

 

 

Os resultados foram analisados através de estatística descritiva quanto à 

frequência de positividade encontrada para cada agente estudado, relacionando-se 

com as informações descritas nas fichas clínicas encaminhadas com as amostras. 

Além disso, quando aplicável foi realizada a análise de variância (ANOVA) e se 

significativo submetido a testes de comparação de médias (TUKEY), ao nível de 

significância 0,05 (p<0,05). 

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Minitab® 

16.1.0 (versão 2010). 
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4 RESULTADOS 

 

 

 Os resultados demonstram a frequência de detecção viral individual e as 

associações dos diferentes agentes nas amostras, bem como a relação com a 

distribuição geográfica, idade das aves e presença de sinais clínicos nos lotes, 

conforme descrito nos itens abaixo. 

 

 

4.1 DETECÇÃO VIRAL 

 

 

 A visualização das amostras de PCR em gel de agarose 1,5% para os vírus 

entéricos produziu fragmentos de tamanhos específicos para cada agente.  

 

 

4.1.1 Adenovírus grupo I (TAV) 

 

 

 A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do TAV produzindo 

um fragmento de 897 pb, observado  após a eletroforese em gel de agarose 1,5% 

(Figura 1). 
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Figura 1 –  Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes ao gene hexon do TAV. Coluna A: 
Amostra de campo; B: Controle positivo; C: Controle negativo; D: Padrão de peso 
molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®) 

 

 

4.1.2 Adenovírus grupo II (HEV) 

 

 

A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do HEV produzindo 

um fragmento de 1647 pb, observado  após a eletroforese em gel de agarose 1,5% 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes ao gene hexon do HEV. Coluna A: 
Amostra de campo negativa; B: Controle positivo; C: Controle negativo; D: Padrão de peso 
molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®) 

 

 

4.1.3 Astrovírus tipo 1 (TAstV-1) 

 

 

A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do TAstV-1 

produzindo um fragmento de 251 pb, observado após a eletroforese em gel de 

agarose 1,5% (Figura 3). 
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Figura 3 –  Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes ao gene da polimerase do TAstV-1. 
Coluna A: Amostra de campo; B: Controle positivo; C: Controle negativo; D: Padrão de 
peso molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®) 

 

 

4.1.4 Astrovírus tipo 2 (TAstV-2) 

 

 

A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do TAstV-2 

produzindo um fragmento de 802 pb, observado após a eletroforese em gel de 

agarose 1,5% (Figura 4). 
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Figura 4 –  Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes ao gene da polimerase do TAstV-2. 
Coluna A: Padrão de peso molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®); B: Controle 
positivo; C: Amostra de campo; D: Controle negativo 

 

 

4.1.5 Vírus da nefrite aviária (ANV) 

 

 

A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do ANV produzindo 

um fragmento de 473 pb, observado após a eletroforese em gel de agarose 1,5% 

(Figura 5). 
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Figura 5 –  Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes ao gene da polimerase do ANV. 

Coluna A: Padrão de peso molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®); B: Amostra de 
campo; C: Controle positivo; D: Controle negativo 

 

 

4.1.6 Coronavírus de perus (TCoV)  

 

 

A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do TCoV produzindo 

um fragmento de 179 pb, observado após a eletroforese em gel de agarose 1,5% 

(Figura 6). 
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Figura 6 –  Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes à região 3‟ UTR do TCoV. Coluna A: 
Amostra de campo; B: Controle positivo; C: Controle negativo; D: Padrão de peso 
molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®) 

 

 

4.1.7 Reovírus 

 

 

A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do Reovírus 

produzindo um fragmento de 1120 pb, observado após a eletroforese em gel de 

agarose 1,5% (Figura 7). 
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Figura 7 – Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes ao gene S4 do Reovírus. Coluna A: 

Amostra de campo; B: Controle positivo; C: Controle negativo; D: Padrão de peso 
molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®) 

 

 

4.1.8 Rotavírus 

 

 

A técnica de PCR utilizada foi capaz de detectar o DNA do Rotavírus 

produzindo um fragmento de 630 pb, observado após a eletroforese em gel de 

agarose 1,5% (Figura 8). 
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Figura 8 – Eletroforese dos produtos de PCR correspondentes ao gene NSP4 do Rotavírus. Coluna 
A: Amostra de campo; B: Controle positivo; C: Controle negativo; D: Padrão de peso 
molecular (Ladder 100 pb, LGC biotecnologia®) 

 

 

4.2 FREQUÊNCIA DE DETECTAÇÃO VIRAL 

 

 

 Foram analisadas, através da técnica de PCR, 76 amostras de intestino para 

a detecção de vírus entéricos. Determinou-se que 71 amostras (93,4%) foram 

positivas para um ou mais vírus estudados e cinco (05) amostras (6,6%) foram 

negativas. O gráfico 1 ilustra estes resultados. Os resultados de detecção individual 

para cada vírus constam no apêndice B. 
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Gráfico 1 – Percentual de positividade na detecção de vírus entéricos  

 

 

Em algumas amostras houve a detecção de um vírus isoladamente (com a 

exceção do TAV, HEV e Reovírus), mas em outras ocorreram associações de dois a 

seis vírus. A presença de vírus em associação foi mais frequente, principalmente a 

ocorrência de três e quatro vírus por amostra. Nas 76 amostras de fezes o TAstV-1 

foi o vírus mais encontrado (64,5%), o TCoV foi detectado em segundo (55,3%) e o 

Rotavírus em terceiro (52,6%), sendo ainda o vírus mais detectado isoladamente 

nas amostras (6/76 amostras). TAstV-2 e ANV estiveram presentes em 44,7% e 

35,5% das amostras, respectivamente, enquanto que os menos detectados foram 

Reovírus (7,9%) e TAV (5,3%). Nenhuma amostra apresentou HEV. Os dados da 

frequência de detecção dos vírus estudados pelo total de amostras (n=76) e a 

presença destes em associação estão demonstrados na tabela 9. O gráfico 2 ilustra 

o percentual de cada vírus detectado em ordem decrescente.  
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Tabela 9 – Distribuição da frequência (total e relativa) dos vírus detectados individualmente ou em 
associação na amostra  

Número de vírus 
detectados 

TAV HEV TAstV-1 TAstV-2 ANV TCoV Reovírus Rotavírus 

Um vírus 0 0 3 4 2 3 0 6 
Dois vírus 0 0 8 5 1 3 0 5 
Três vírus 0 0 14 7 5 10 3 9 

Quatro vírus 2 0 16 11 11 18 1 13 
Cinco vírus 0 0 6 5 6 6 2 5 
Seis vírus 2 0 2 2 2 2 0 2 

Total absoluto de 
amostras 
positivas 

4 0 49 34 27 42 6 40 

% de cada vírus 
no total de 

amostras (n=76) 
5,3 0 64,5 44,7 35,5 55,3 7,9 52,6 

 
 

 

 
Gráfico 2 – Percentual de positividade de cada agente nas amostras analisadas 

 

Verificou-se que, entre as 76 amostras estudadas, somente 18 (23,7%) eram 

positivas para um vírus e 53 (69,7%) tiveram a presença de mais de um agente e se 

verificou que Astrovírus (TAstV-1, TAstV-2 ou ANV) estiveram presentes em todas 

as amostras com associação de mais de um vírus. Com relação às associações, as 

mais frequentes foram:  

- TAstV-1,TAstV-2,TCoV e Rotavírus (6/76);  

- TAstV-1, ANV, TCoV e Rotavírus (5/76);  

- TAstV-1 e Rotavírus (5/76);  

- TAstV-1, TCoV e Rotavírus (4/76);  

- TAstV-1, TAstV-2, ANV, TCoV e Rotavírus (4/76).  
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Com relação à origem das amostras, se verificou que eram procedentes de 

Santa Catarina (n=43), do Estado de Goiás (n= 26) e apenas sete (n=07) amostras 

eram de Minas Gerais. Quanto à idade dos lotes se observou que 56 amostras eram 

de lotes na fase de terminação (5 a 18 semanas) e apenas 20 amostras eram de 

lotes em fase inicial de criação (1 a 4 semanas). A figura 10 ilustra a procedência 

destas amostras.   

A frequência dos vírus detectados isoladamente e das diferentes associações 

encontra-se na tabela 10, assim como, a localidade e a idade dos lotes. O gráfico 3 

mostra a frequência de detecção de um ou mais vírus nas amostras estudadas.  

Os dados encontrados, com respeito ao número de vírus em associação, 

determinaram uma curva com distribuição normal, onde houve maior concentração 

de amostras com a detecção de um (01), três (03) ou quatro (04) vírus. 
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Tabela 10 – Distribuição da frequência dos vírus detectados individualmente e as diferentes associações encontradas nas amostras estudadas, com relação 
à localidade e idade do lote 

 

Vírus detectados  Frequência 
observada por 

Estado
1
 

Frequência observada em cada idade (semanas) 

TAstV-1 TAstV-2 ANV TCoV Rotavírus Reovírus TAV GO MG SC Fase inicial (1 a 4 semanas) Fase de terminação (5 a 18 semanas) 

  X     2 - - - 2 
    X   4 1 1 1 5 

X       1 1 1 1 2 

 X      1 1 2 1 3 
   X    2 - 1 - 3 

X    X   2 - 3 - 5 
X X      1 - 1 - 2 

X   X    - - 1 - 1 
 X  X    - - 2 1 1 
 X X     1 - - - 1 

X   X X   1 - 3 3 1 
X   X  X  2 - - - 2 
X X   X   - - 2 - 2 

X X  X    - - 2 1 1 
X  X   X  1 - - - 1 
X  X  X   - - 1 - 1 

X  X X    - - 1 1 - 
X X X     - 1 - - 1 
 X X  X   - - 1 - 1 

 X  X X   - - 1 - 1 
X X  X X   - 1 5 4 2 
X  X X X   1 - 4 - 5 

X X X X    - - 3 2 2 
 X  X X X  - 1 - - 1 

X  X X    - - 1 1 - 

  X X X  X - - 1 - 1 
X X X X X   2 - 2 2 2 
X X X X  X  - - 1 1 - 

X  X X X X  - - 1 1 - 
X X X X X  X - - 2 - 2 

NEGATIVAS 5 - - - 5 

TOTAL 26 7 43 20 56 

1. GO= Goiás, MG= Minas Gerais, SC= Santa Catarina, Nenhuma amostra positiva (-). 
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Gráfico 3 – Frequência de detecção de um ou mais vírus nas amostras estudadas (n=76) 

 

 

4.3 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS AMOSTRAS  

 

 

 De acordo com o relatório, do ano de 2009, da União Brasileira de Avicultura 

(UBA), a maior produção de perus de corte ocorreu no Estado do Paraná, sendo 

esta de 46% da produção brasileira. Nos Estados de Santa Catarina e Minas Gerais 

esta foi de 16% e nos Estados de Goiás e Rio Grande do Sul estas foram, 

respectivamente, 13 e 9%. A figura 9 ilustra a distribuição da produção brasileira de 

perus comerciais por Estados produtores, enquanto a figura 10 demonstra a 

procedência das amostras enviadas ao laboratório de Ornitopatologia da USP. 
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Figura 9 – Distribuição da produção brasileira de perus comerciais (% de cabeças de perus por 
Estado produtor). Fonte: UBA, relatório anual 2009  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Procedência das amostras de intestinos de perus enviadas ao laboratório de 
Ornitopatologia (USP) 
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Considerando o número de agentes detectados por Estado produtor, a análise 

estatística mostrou que o Rotavírus ocorreu com maior frequência (4/26) em Santa 

Catarina (p<0,05), sendo este o local onde houve também a maior frequência de 

detecção de um único agente (p<0,05). As amostras provenientes deste Estado 

também apresentaram média de número de vírus detectados por amostra 

significativamente maior do que aquelas encontradas no Estado de Goiás (p<0,05). 

Apenas no Estado de Goiás ocorreram amostras negativas (5/26).  

 Em Santa Catarina foi observada uma alta frequência de amostra com três ou 

quatro vírus, sendo as associações mais frequentes: TAstV-1,TAstV-2, TCoV e 

Rotavírus (5/43) e TAstV-1, ANV, TCoV e Rotavírus (4/43). Não foi possível se 

determinar a frequência de um vírus ou de associação de vírus entre as amostras 

provenientes de Minas Gerais. A tabela 11 apresenta a frequência de vírus de 

acordo com a origem da amostra, assim como o resultado da análise estatística das 

mesmas. O gráfico 4 ilustra essa distribuição.  

 

Tabela 11 – Distribuição da frequência do número de vírus detectados em associação pela localidade 
(Estado) de procedência das amostras  

Localidades 
(Estado) 

Número de vírus detectados em associação 
Número de vírus 

detectados (média ± 
desvio padrão)  

 
 Negativa Um Dois Três Quatro Cinco Seis 

Goiás 5 10 4 4 1 2 0 1,73 ± 1,48 b 
Minas Gerais 0 3 0 1 3 0 0 2,57 ± 1,51 ab 

Santa Catarina 0 5 7 11 14 4 2 3,14 ± 1,33 a 

Total 5 18 11 16 18 6 2  

Letras diferentes na coluna indicam diferença estatística significativa (p<0,05). 
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Gráfico 4 – Distribuição das amostras quanto à positividade para um ou mais vírus, pela procedência 

da amostra  

 

 

 Com relação a época do ano em que houve a coleta das amostras bem como 

a relação de positividade com o Estado de procedência, verificou-se a presença de 

grande número de amostras coletadas durante as estações de Outono (30 

amostras) e Inverno (24 amostras), sendo que no caso do Outono a maioria tinha a 

procedência de Santa Catarina (19 amostras), enquanto que apenas oito (8, sendo 7 

positivas para pelo menos um vírus e 1 negativa) eram de Goiás e três (3) de Minas 

Gerais. Já no Inverno as amostras procedentes de Goiás foram a maioria (14 

amostras positivas e 4 negativas) e seis (6) amostras positivas de Santa Catarina. 

Nos meses de Verão houve detecção viral em 15 amostras, sendo onze (11) de 

Santa Catarina e quatro (4) de Minas Gerais, e nos meses de primavera somente 

sete amostras positivas foram observadas no Estado de Santa Catarina.  A tabela 12 

mostra esses resultados. 
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Tabela 12 – Distribuição das amostras positivas e negativas para vírus entéricos com relação ao 
Estado de origem das mesmas e estação do ano em que foi realizada a coleta  

Estações 

do ano 

Localidade (Estado) 

Total Goiás Minas Gerais Santa Catarina 

Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas 

Primavera 0 0 0 0 7 0 7 

Verão 0 0 4 0 11 0 15 

Outono 7 1 3 0 19 0 30 

Inverno 14 4 0 0 6 0 24 

Total 21 5 7 0 43 0 76 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO PELA IDADE DOS LOTES 

 

 

 Os sinais entéricos e alterações zootécnicas foram relatados em todos os 

lotes em fase inicial (1 a 4 semanas), e não houve nenhum lote sem sinal clínico. 

Considerando o número de vírus detectados, houve maior detecção de três, quatro 

ou cinco vírus, sendo TAstV-1 e TCoV os que ocorreram com maior frequência.  

 Quando os dados referentes à fase de terminação (5 a 18 semanas) foram 

analisados, verificou-se que 50% das amostras (28/56) eram de lotes sem sinais 

clínicos e três amostras eram provenientes de lotes sem informação sobre o estado 

de saúde. Nas amostras com relatos de sinais clínicos (25/56) os sinais entéricos e 

alterações zootécnicas foram os mais relatados (17 e 19 relatos, respectivamente), 

porém, estes ocorreram com menor frequência do que na fase inicial (1 a 4 

semanas), onde todas as amostras tinham relato desses sinais.  Verificou-se alta 

frequência de detecção de um vírus (15/56), sendo detectados com maior 

frequência, TAstV-1, TCoV e Rotavírus. Comparando-se as duas fases de 

crescimento se observa que todos os vírus foram detectados com menor frequência 

na fase de terminação do que na inicial, exceto o TAV que ocorreu com uma 

frequência maior entre 5 e 18 semanas. As tabelas 13 e 14 e o gráfico 6 apresentam 

estes resultados. 

No gráfico 5 se encontra a distribuição do número de vírus detectados por 

amostra, com relação às diferentes idades ou fases de crescimento, enquanto o 

gráfico 6 mostra a distribuição da frequência de detecção de cada agente nestas 

fases. 
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Através de análise de variância destes dados, seguida do teste de Tukey para 

a comparação das médias, foi verificada diferença estatística significativa entre as 

duas fases de crescimento (p=0,047), ao nível de significância 5%, onde o número 

de vírus detectados em associação foi maior para aves de 1 a 4 semanas (na fase 

inicial) com média de 3,41 ± 1,36 do que em aves com 5 a 18 semanas (2,41 ± 

1,55). A tabela 15 apresenta estes resultados. 
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Tabela 13 – Distribuição da frequência dos sinais clínicos relatados e número de vírus detectados nas amostras com relação à idade do lote 
 

Idades 
 

Número 
de lotes 

Número de lotes com sinais 
clínicos

1
 

Número de vírus detectados por amostra (%)
2
 

TGI AZ AC OA SS SI 
Amostras 
negativas 

Um Dois Três Quatro Cinco Seis 

1 a 4 
semanas 

20 20 20 11 2 0 0 0 (0%) 3 (15%) 1 (5%) 5 (25%) 7 (35%) 4 (20%) 0 (0%) 

5 a 18 
semanas 

56 17 19 11 8 28 3 5 (8,92%) 
15 

(26,8%%) 
10 

(17,9%) 
11 

(19,6%) 
11 

(19,6%) 
2 (3,6%) 2 (3,6%) 

TOTAL 76 37 39 22 10 28 3 5 18 11 16 18 6 2 

1.TGI= sinais entéricos; AZ= alterações zootécnicas; AC= alterações comportamentais; OA= outras alterações; SS= sem sinais clín icos; SI=sem informação; 2. O percentual foi calculado com base 
no número de lotes. 

 
 
 

 

Tabela 14 – Distribuição da frequência dos vírus detectados nas amostras e sinais clínicos relatados com relação à idade do lote 

 
Idades 

em 
semanas 

Número 
de lotes 

Número de lotes com sinais 
clínicos

1
 

Vírus detectados (%)
2
 

TGI AZ AC OA SS SI TAV TAstV-1 TAstV-2 ANV TCoV Reovírus Rotavírus 

1 a 4  20 20 20 11 2 0 0 1 (5%) 17 (85%) 12 (60%) 8 (40%) 17 (85%) 2 (10%) 11 (55%) 

5 a 18 56 17 19 11 8 28 3 3 (5,4%) 
32 

(57,1%) 

22 

(39,3%) 

19 

(33,9%) 

25 

(44,6%) 
4 (7,1%) 

29 

(51,8%) 

TOTAL 76 37 39 22 10 28 3 4 49 34 27 42 6 40 

1.TGI= sinais entéricos; AZ= alterações zootécnicas; AC= alterações comportamentais; OA= outras alterações; SS= sem sinais clín icos; SI=sem informação; 2. O percentual foi calculado com base 

no número de lotes. 
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Gráfico 5 – Boxplot da distribuição do número de vírus detectados por amostra, conforme a idade dos 

lotes em semanas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 – Percentual de detecção dos vírus estudados com relação à idade dos lotes 

 
 
 

 

 



71 

 

 

Tabela 15 – Análise estatística da média do número de vírus detectados por amostra, pela idade das 
aves  

 

Idades em semanas Número de lotes 
Média do número de vírus 
detectados em associação 

(média ± desvio padrão) 

1 a 4 20 3,20 ± 1,36 a 

5 a 18 56 2,41 ± 1,55 b 

Letras diferentes na coluna indicam diferença estatística significativa (p<0,05). 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO PELOS SINAIS CLÍNICOS 

 

 

Do total de amostras (n=76) estudadas, 45 tiveram relato de algum sinal 

clínico no lote, 28 eram amostras de lotes sem sinais clínicos e três amostras não 

continham informação sobre o estado de saúde do lote.  

Verificou-se que todas as amostras estudadas com relatos de sinais clínicos 

nos lotes (n=45) foram positivas para pelo menos um dos vírus estudados, enquanto 

que as amostras provenientes de lotes sem sinais clínicos (n=28), cinco foram 

negativas e 23 positivas para pelo menos um vírus. Esses dados estão descritos na 

tabela 16 que mostra a relação entre a presença de sinais clínicos no lote e a 

detecção de vírus na amostra. 

Houve maior frequência de TAstV-1 (73,3%), TCoV (71,1%), TAstV-2 (64,4%) 

e Rotavírus (57,8%) nas amostras com sinais clínicos (45), enquanto naquelas sem 

sinais clínicos os vírus mais frequentes foram TAstV-1 (46,4%) e Rotavírus (39,3%). 

TAV somente foi detectado em aves com sinais clínicos. Em ambos os casos o 

TAstV-1 foi o mais frequente. Todos os vírus foram detectados com menor 

frequência nas amostras sem sinais clínicos, embora o Reovírus tenha sido uma 

exceção. Ocorreu menor detecção de TAstV-2 e TCoV entre as amostras sem sinais 

clínicos e quando estas foram comparadas com aquelas que apresentavam estes 

sinais, se verificou uma diminuição em  40% na detecção desses vírus. Três lotes 

não tinham informações sobre o estado de saúde das aves. Os dados de frequência 

absoluta e relativa da detecção de todos os vírus com relação aos sinais clínicos 

estão demonstrados na tabela 17 e no gráfico 7. 
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Tabela 16 – Distribuição da freqüência de detecção viral pela presença de sinais clínicos nos lotes 
 

Sinais clínicos Detecção positiva de 
pelo menos um vírus 

Nenhum agente 
detectado 

Total 

Presentes  45  0 45 
Ausentes 23  5  28 
Sem informação 3 0 3 

 Total 71  5 76 

 

 

 

Gráfico 7 – Percentual da detecção dos vírus estudados com relação à presença de sinais clínicos 
nos lotes 
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Tabela 17 – Distribuição da frequência da detecção dos vírus estudados pela presença de sinais clínicos nos lotes 

 

Sinais 
clínicos 

Número de 
lotes 

Vírus detectados (%) 

TAV TAstV-1 TAstV-2 ANV TCoV Reovírus Rotavírus 

Presentes 45 4 (8,9%) 33 (73,3%) 29 (64,4%) 17 (37,8%) 32 (71,1%) 3 (6,7%) 26 (57,8%) 

Ausentes 28 0 (0%) 13 (46,4%) 5 (17,8%) 7 (25%) 8 (28,6%) 3 (10,7%) 11 (39,3%) 

Sem 
informação 

3 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 2 (66,7%) 0 (0%) 3 (100%) 

TOTAL 76 4 49 34 27 42 6 40 
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Como mostra a tabela 18, que descreve a relação entre o número de vírus 

detectados com os tipos de sinais clínicos relatados, os sinais entéricos (TGI) e 

alterações zootécnicas (AZ) foram os mais relatados no total de amostras (37 e 39 

relatos, respectivamente) e apresentaram frequências semelhantes. Entre as 19 

amostras onde ocorreu a detecção de um único agente, em onze não haviam relatos 

de sinais clínicos e as demais  apresentavam alterações zootécnicas (AZ), sendo 

que seis apresentaram sinais entéricos (TGI) e em três ocorreram alterações 

comportamentais (AC). Nas amostras onde houve a detecção de quatro vírus 

(n=18), apenas uma amostra não apresentava sinal clínico, e entre as 17 amostras, 

14 e 13 tinham relatos de TGI e AZ, respectivamente. Em doze que apresentavam 

sinais clínicos, verificou-se a presença de três vírus, sendo que em nove existiram 

relatos de TGI e AZ.  Além disso, dentre as amostras com a detecção de cinco ou 

seis vírus todas aquelas que tiveram relatos de sinais clínicos apresentaram TGI, AZ 

e AC. O gráfico 8 ilustra a relação entre os sinais clínicos e o número de vírus 

detectados por amostra. 

 

Tabela 18 – Relação entre os sinais clínicos relatados e o número de amostra com um ou mais vírus 
detectado  

 
Números de 

vírus em 
associação 

Número 
de lotes 

Sinais clínicos
1
 

TGI AZ AC OA SS SI 

Negativa 5 0 0 0 0 5 0 

Um vírus 19 6 8 3 0 11 0 

Dois vírus 10 3 4 2 0 4 0 

Três virus 17 9 9 7 3 5 1 

Quatro virus 18 14 13 5 5 1 2 

Cinco vírus 6 4 4 4 1 2 0 

Seis virus 1 1 1 1 1 0 0 

Total
 

76 37 39 22 10 28 3 

1. TGI= sinais entéricos; AZ= alterações zootécnicas; AC= alterações comportamentais; OA= outras alterações; 

SS= sem sinais clínicos; SI=sem informação. 
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Gráfico 8 – Frequência do tipo de sinal clínico relatado e o número de vírus detectados por amostra 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

As funções digestivas e absortivas são essenciais ao crescimento, 

desenvolvimento e saúde do animal, sendo o intestino uma barreira física contra a 

entrada de patógenos e toxinas no organismo. A interação entre digestão, absorção, 

função imune do intestino e o controle genético desses processos é fundamental a 

saúde e produção animal (MITCHELL; MORETÓ, 2006). 

 Uma grande variedade de agentes infecciosos pode estar associada a casos 

de enterites em perus, mas pouco se sabe sobre o papel dos vírus envolvidos nas 

chamadas síndromes entéricas. Reynolds (2003), afirmou: “A patogênese de 

doenças virais entéricas é uma entidade complexa e que, a etiologia de uma doença 

entérica é igualmente complexa”. Com essa frase, o autor expressa a multiplicidade 

de agentes que podem ser detectados no intestino de aves acometidas por enterites, 

bem como a interação destes agentes na patogênese das doenças entéricas.  

Desde 1937, quando Pomeroy e Fenstermacher relataram o primeiro caso de 

enterite em perus, diversos estudos foram conduzidos na tentativa de se relacionar 

os quadros de enterites a um ou mais agente etiológico (SIEBURTH; JOHNSON, 

1957; DESHMUKH et al., 1969; FUJISAKI; KAWAMURA; ANDERSON, 1969; 

HOFSTAD; ADAMS; FREY, 1969; ADAMS; HOFSTAD, 1971). Diversas ferramentas 

diagnósticas foram utilizadas para a detecção de agentes como Adenovírus, 

Astrovírus, Coronavírus, Enterovírus, Picornavírus, Reovírus, Rotavírus, sendo que 

alguns estudos foram de importância e serviram de referência para este trabalho 

(SAIF; SAIF; THEIL, 1985; DAY; SPACKMAN; PANTIN-JACKWOOD, 2007; 

PANTIN-JACKWOOD et al., 2008; JINDAL et al., 2010b). Estudos mais recentes 

vêm utilizando técnicas moleculares para a detecção viral, pois estas permitem 

detectar baixas concentrações virais (JINDAL et al., 2010b) quando comparadas aos 

métodos tradicionais como a microscopia eletrônica (ME), pois além de serem mais 

sensíveis e específicas do que a ME, possibilitam a caracterização viral através do 

sequenciamento do material genético detectado. 

No Brasil, não há conhecimento dos diferentes vírus envolvidos nos quadros 

de enterites que ocorrem em perus, bem como sua presença no intestino de aves 

saudáveis. Dessa forma, foi fundamental a realização de uma triagem com o objetivo 

de se conhecer os agentes virais encontrados no intestino de lotes de perus 
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apresentando ou não sinais de doença entérica. Os resultados do estudo mostraram 

que a PCR é uma metodologia para o diagnóstico de vírus entéricos nos perus, 

havendo-se obtido as bandas no peso molecular relatado nas referências 

internacionais (HESS; RAUE; HAFEZ, 1999; KOCI; SEAL; SCHULTZ-CHERRY, 

2000a; CAVANAGH et al., 2002; ALVARADO et al., 2007; DAY; SPACKMAN; 

PANTIN-JACKWOOD, 2007; PANTIN-JACKWOOD et al., 2008).  

A produção de perus no país está distribuída geograficamente em três 

principais regiões produtoras, a região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul) na qual o Paraná destaca-se como maior Estado produtor de perus do país com 

46% da produção nacional, a região Sudeste (Minas Gerais) e a região Centro-

Oeste (Goiás). Estes Estados respondem por 100% da produção nacional de perus 

demonstrando sua importância na produção avícola no Brasil (RELATÓRIO ANUAL 

DA UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURA, 2009), o que reflete a distribuição das 

amostras avaliadas neste estudo.  

Observou-se neste estudo um elevado número de amostras positivas para 

pelo menos um agente viral estudado (93,4%), e apenas 6,6% de amostras 

negativas, o que concorda com o estudo de prevalência de vírus entéricos realizado 

nos Estados Unidos, em 1985, por Saif, Saif e Theil que demonstraram por ME e 

PAGE que 93% das amostras intestinais estudadas eram positivas. Outros estudos 

empregando PCR mostraram 100% amostras positivas para pelo menos um vírus 

(PANTIN-JACKWOOD et al., 2008; JINDAL et al., 2010b).  

Os sinais clínicos mais relatados nas fichas clínicas deste estudo foram os 

entéricos, como presença de diarreia, fezes com muco e/ou sanguinolentas; e as 

alterações zootécnicas, como redução no ganho de peso, diminuição do consumo 

de ração, presença de aves refugas e/ou mortalidade nos lotes estudados. Estes 

relatos condizem com os sinais clínicos presentes nas síndromes entéricas descritas 

por diversos autores acometendo perus (POMEROY; SIEBURTH, 1953; SIEBURTH; 

JOHNSON, 1957; GROSS; MOORE, 1967; YU et al., 2000; CARVER et al., 2001; 

CAVANAGH, 2005).   

Os dados demonstraram a ocorrência de vírus entéricos ao longo de todo o 

processo produtivo, ou seja, desde a primeira semana até o abate. O estudo de 

Jindal et al. (2010a) foi conduzidos até a 9ª semana, e o de Pantin-Jackwood et al. 

(2007) até a 12ª semana de idade, e estes demonstraram a presença de vírus no 

intestino das aves nas idades estudadas. 
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Na fase inicial de criação (1 a 4 semanas) houve a detecção de mais de um 

vírus por amostra, sendo encontrada média de 3,20 vírus por amostra e todos os 

lotes apresentaram sinais clínicos, enquanto que na fase de terminação (5 a 18 

semanas), se encontrou a média de 2,41 vírus por amostra e menos de metade dos 

lotes apresentou sinais clínicos (25 amostras do total de 56 da fase de terminação).  

O número de vírus detectados em cada fase de criação e a frequência de 

detecção de cada agente encontrado neste estudo reflete uma maior suscetibilidade 

dos perus aos vírus entéricos nas primeiras semanas de vida, quando o epitélio 

intestinal ainda está imaturo, como já foi demonstrado por diversos autores 

(REYNOLDS; SAIF; THEIL, 1987a; ISMAIL; TANG; SAIF, 2003; SAIF, 2008; JINDAL 

et al., 2009). No período inicial o intestino da ave passa um período de maturação 

intestinal onde há a adaptação do epitélio e desenvolvimento de imunidade local e 

da flora bacteriana comensal. Essa maturação ocorre porque, o organismo da ave 

que antes digeria e absorvia somente lipídeos e proteínas (componentes da gema), 

passa a receber rações comerciais ricas em carboidratos, lipídeos e também 

proteínas (UNI, 2006), ocorrendo acelerado crescimento no tamanho e número das 

vilosidades intestinais, sendo que em frangos, o duodeno termina seu 

desenvolvimento aos sete dias de idade, e o jejuno e íleo somente aos 14 dias (UNI; 

NOY; SKLAN, 1995, 1999). Ao nível celular observou-se que os enterócitos da ave, 

no momento da eclosão, são todos proliferativos ao longo da vilosidade, reduzindo 

para 50% aos dois ou três dias de vida e continua diminuindo mais lentamente até 

que sua concentração seja restrita à região das criptas (UNI; PLATIN; SKLAN, 

1998).  

Verificou-se que em lotes na fase de terminação, houve menor detecção dos 

vírus estudados, sendo exceção o Reovírus e o TAV, e houve 28 amostras sem 

relatos de sinais clínicos. 

Os resultados encontrados mostraram que 81,6% das amostras foram 

positivas para Astrovírus (TAstV-1, TAstV-2 e/ou ANV), semelhante ao que Pantin-

Jackwood et al. observaram nos Estados Unidos (89,5%) em 2007. No ano de 2008, 

Pantin-Jackwood et al. determinaram 100% de positividade para Astrovírus em 

amostras de perus comerciais. No entanto, quanto ao tipo de Astrovírus detectado 

com maior frequência há diferença entre os resultados deste estudo e aqueles da 

literatura. Neste estudo, o TAstV-1 foi encontrado com maior frequência, ou seja, em 

64,5% das amostras e o TAstV-2 em 44,7% destas, enquanto no estudo de Pantin-
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Jackwood et al. (2008) TAstV-1foi detectado em 28,1% das amostras, e o TAstV-2 

em 71,9%, sendo este agente o mais detectado também nos estudos conduzidos 

por Jindal et al. (2010b).  

O ANV foi observado em 35,5% das amostras, o que confirma os dados da 

literatura sobre a presença desse agente em lotes de perus, pois que em granjas 

dos Estados Unidos este agente foi relatado em 12,5% das amostras (PANTIN-

JACKWOOD et al., 2008). Embora a presença de TAstV-2 tenha sido relacionada a 

quadros de PEMS em perus (REYNOLDS, SAIF, THEIL, 1987b; BARNES GUY, 

1997; ISMAIL, TANG; SAIF, 2003), o papel de TAstV-1 ou ANV no desenvolvimento 

de enterites em perus ainda não é conhecido. Neste estudo, os Astrovírus foram os 

vírus mais prevalentes entre aqueles estudados e isto está de acordo com outros 

autores (SAIF; SAIF; THEIL, 1985; REINOLDS; SAIF, 1986; REINOLDS; SAIF; 

THEIL, 1987a; PANTIN-JACKWOOD et al., 2008).   

Neste estudo, os Astrovírus (TAstV-1, TAstV-2 ou ANV) foram detectados 

isoladamente em apenas 9 amostras, sendo que em 53 amostras foram detectados 

em associação com outros agentes, ou ainda em associação com os diferentes tipos 

de Astrovírus (36 em 76 amostras ou 47,4%), ou seja, estas associações foram mais 

freqüentes do que as 27,9% encontradas por  Pantin-Jackwood et al. (2008).  

A maioria das amostras apresentava a presença de mais de um vírus (69,7%) 

e se verificou que Astrovírus estiveram presentes em todas as amostras onde 

ocorreram associação de vírus. A elevada frequência de associação de vírus 

entéricos está de acordo com a literatura (SAIF; SAIF; THEIL, 1985; PANTIN-

JACKWOOD et al., 2008; JINDAL et al., 2009; JINDAL et al., 2010b) e demonstra a 

circulação destes vírus nos lotes de perus nas regiões estudadas. 

O TCoV foi detectado neste estudo em 55,3% das amostras, portanto em um 

índice menor do que aqueles descritos por Villarreal et al. (2006) e Silva et al. (2009) 

que detectaram, respectivamente, em 80% e 78,9% das amostras. No entanto, estes 

autores estudaram amostras provenientes de aves acometidas por enterites, 

especialmente PEMS, enquanto que neste estudo foram estudadas amostras 

obtidas de de aves com ou sem sinais clínicos. Outros autores também relataram a 

presença do TCoV em aves acometidas por PEMS (KOCI; SEAL; SCHULTZ-

CHERRY, 2000b; VILLARREAL et al., 2006; SILVA et al., 2009). Nos Estados 

Unidos, Pantin-Jackwood et al. (2007, 2008) não detectaram o TCoV em lotes de 
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aves sem sinais clínicos, assim como Jindal et al. (2010b) não detectaram o vírus 

em aves acometidas pela síndrome da enterite dos perus (PES). 

TCoV foi detectado em associação com um ou mais vírus em 39 amostras, 

sendo que nestas havia a presença de Astrovírus. O vírus foi observado 

isoladamente em apenas três amostras. Yu et al. (2000) demonstraram que a 

inoculação concomitante de Astrovírus e TCoV induzia a uma maior intensidade de 

sinais clínicos e elevada mortalidade quando comparado com as infecções 

individuais realizadas com  cada agente. Nos casos de PEMS, a infecção 

concomitante por esses dois agentes pode ser uma causa da mortalidade elevada 

observada nos lotes acometidos por essa síndrome (YU et al., 2000; BARNES; 

GUY, 2003). 

A presença de TAstV-2 e TCoV nas amostras com sinais clínicos deste 

estudo demonstram a importância destes vírus no desenvolvimento de enterites 

como a PEMS, no entanto o TCoV também foi detectado em 28,6% de amostras 

sem sinais clínicos, este resultado não foi encontrado por Pantin-Jackwood et al. 

(2008) e Jindal et al. (2010a). Foi demonstrado que a imunidade adaptativa para 

este vírus com secreção de IgA está presente nas aves por até seis (06) meses 

(POMEROY et al., 1975). Já Loa et al. (2002) observaram a presença de imunidade 

protetora (IgA) por nove (09) semanas no intestino de aves inoculadas com TCoV 

aos 10 dias de idade. As amostras sem sinais clínicos (todas em fase de 

terminação) onde a detecção de TAstV-2 e TCoV foi menor, poderia ser 

consequência da presença de Imunoglobulinas A (IgA) específicas contra esse 

agente secretadas no intestino de aves, o que poderia impedir o desenvolvimento de 

infecção.  

Astrovírus (TAstV-1, TAstV-2 e ANV) foram detectados em todas as fases de 

criação, desde a inicial até a terminação. Pantin-Jackwood et al. (2007) e Jindal et 

al. (2010a) demonstraram a presença intermitente de astrovírus até a 12ª semana de 

idade. O TCoV foi detectado nas quatro (04) primeiras semanas de idade em  85% 

das amostras, enquanto que na fase de terminação foi detectado em 44,6% dos 

lotes. Este vírus pode ser encontrado em aves de todas as idades (GUY, 1998), 

sendo mais comum o desenvolvimento de sinais clínicos em perus nas primeiras 

semanas de vida (YU et al., 2000; CARVER et al., 2001; ISMAIL; TANG; SAIF, 

2003). O sistema imunológico da ave também passa por um período de adaptação 

logo após a eclosão. Beal et al. (2006) sugeriram que as aves seriam capazes de se 
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defender de patógenos entéricos somente quando o tecido linfoide associado ao 

intestino (GALT) estivesse completamente desenvolvido. As placas de Peyer, um 

dos componentes do GALT são visualizadas no intestino das aves somente a partir 

de duas semanas de vida, alcançando o número máximo de cinco placas nas 16 

semanas de idade (BEFUS et al., 1980). Além disso, apesar da Bursa de Fabricius 

(órgão linfoide primário) desenvolver linfócitos B no final do estágio embrionário e 

nos primeiros dias de vida da ave (BEAL et al., 2006), estudo experimental com 

antígeno administrado por via oral demonstrou que este induzia uma resposta imune 

adaptativa, através da produção de anticorpos, a partir da segunda semana de vida 

(BAR-SHIRA; SKLAN; FRIEDMAN, 2003).  

Além disso, no momento da eclosão, a lâmina própria contém pouco estroma 

e linfócitos, sendo que apenas aos 17 dias de vida da ave há um aumento do 

estroma, linfócitos, células mononucleares e eosinófilos (YASON; SUMMERS; 

SCHAT, 1987). Vervelde e Jeurissen, 1993 demonstraram que o número de 

linfócitos no epitélio intestinal aumentava com a idade conforme seriam liberados 

pelo timo, sendo que a maior concentração de linfócitos ocorria oito (08) semanas 

após a eclosão. A dificuldade de desenvolvimento de uma resposta imune, tanto 

inata como adaptativa, nas primeiras semanas de vida da ave poderia ter contribuído 

para que ocorresse uma maior infecção das aves e desenvolvimento de sinais 

clínicos na fase inicial de criação como ocorreu na detecção deste vírus.  

Rotavírus foram detectados em 52,6% das amostras, este resultado corrobora 

com os de Pantin-Jackwood et al. (2008) que detectaram o vírus em 69,7% das 

amostras de perus. No entanto, Jindal et al. (2010b) encontraram uma elevada 

positividade deste agente (93%) em aves acometidas por PES, sugerindo que 

Rotavírus estivesse envolvido nesta síndrome. Rotavírus foram detectados com 

maior frequência nos lotes até a quarta semana de idade (55%), no entanto, também 

foi encontrado em 51,8% dos lotes na fase de terminação, sendo detectado com alta 

frequência nos lotes com e sem sinais clínicos. Pantin-Jackwood et al. (2007) 

observaram que, apesar de uma menor frequência, o Rotavírus foi detectado em 

perus com mais de seis (06) semanas de idade, sem sinais clínicos, sugerindo que, 

como neste estudo, o período de infecção é maior do que até a sexta semana de 

idade como também foi relatado por outros autores (WOOLCOCK; SHIVAPRASAD, 

2008; JINDAL et al., 2009). A sua detecção nas aves mais velhas e sem sinais 

clínicos pode ser consequência da presença de microbiota comensal no intestino 
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das aves capazes de realizar uma proteção do intestino, assim, o vírus pode estar 

presente mas não ocorre o desenvolvimento da doença, no entanto, o mesmo não 

ocorre em aves logo após a eclosão que não apresentam microbiota local, 

possibilitando a entrada de patógenos (NURMI; RANTALA, 1973). 

Dentre as 40 amostras positivas para Rotavírus em apenas seis o vírus foi 

detectado isoladamente, sendo que nas demais este foi observado em associação 

com outros agentes. Yason e Schat (1986) demonstraram que a inoculação 

experimental de Rotavírus propagados em células, que haviam sido isolados de 

aves acometidas por diarreia e mortalidade a campo, foi capaz de causar diarreia 

nas aves, mas não ocorreu um aumento de mortalidade, sugerindo que outros vírus 

poderiam estar associados a uma intensificação dos sinais clínicos.  

Reynolds, Saif e Theil (1987b) sugerem que a associação entre Astrovírus e 

Rotavirus pode ter papel importante no desenvolvimento de enterites em perus 

devido a elevada positividade desses agentes nos lotes de aves doentes, sendo 

essa associação a mais frequente entre aquelas encontradas por alguns autores 

(REYNOLDS; SAIF; THEIL, 1987a; JINDAL et al., 2010a). Em nosso estudo ela foi a 

segunda mais encontrada (34 amostras), e foram observadas ainda 27 associações 

Astrovírus/TCoV/Rotavírus, sendo esta a mais frequente no Estado de Santa 

Catarina (9/43 amostras), onde houve a maior média de número de vírus 

encontrados (3,14 vírus), podendo-se sugerir um maior desafio na região do que em 

Goiás, onde a média foi de 1,73 vírus encontrados nas amostras. Neste Estado as 

amostras eram provenientes de lotes sem sinais clínicos e de aves na fase de 

terminação (5 a 18 semanas), o que explica o menor número médio de vírus 

detectados.   

Não foi realizado um estudo temporal ao longo de alguns anos, mas a maior 

detecção viral observada nos meses de Outono e Inverno corrobora com os 

resultados de maior detecção de TCoV e Astrovírus relatada por Silva et al. (2009) 

como sendo maior nos meses de inverno em amostras da região Sudeste brasileira. 

Os autores sugerem que a baixa humidade do ar, que produz maior quantidade de 

partículas em suspensão, pode permitir maior dispersão dos vírus presentes nas 

fezes na cama das aves. 

O pequeno número de amostras recebidas de Minais Gerais (7) não 

possibilitou a identificação de um padrão de associação mais encontrado na região. 
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Na fase terminação houve a maior frequência de detecção de um único vírus 

por amostra (26,8%), além de menor média de número de vírus por amostra, 

enquanto que na fase inicial foi observado maior número de vírus em associação por 

amostra e maior percentual de detecção de cada agente individualmente. Este 

comportamento pode estar associado à maturidade intestinal, que após a quarta 

semana de idade deveria ter atingido seu funcionamento completo, e onde, o 

revestimento de mucina (SMIRNOV; SKLAN; UNI, 2004; SMIRNOV et al., 2005), a 

presença de IgA (MUKIIBI-MUKA; JONES, 1999), as bactérias residentes (NURMI; 

RANTALA, 1976), e a atividade do sistema imune intestinal (BAR-

SHIRA;FRIEDMAN, 2003), proporcionam não só uma barreira física como 

imunológica para garantir o equilíbrio intestinal, e evitar a aderência e invasão deste 

meio por agentes patogênicos. 

Embora Reovírus tenham sido detectados nos Estados Unidos em 40% e 

45,5% das amostras estudadas, respectivamente, por Jindal et al. (2010b) e Pantin-

Jackwood et al. (2008), respectivamente, no presente estudo, somente 7,9% das 

amostras foram positivas. Nenhuma amostra apresentou o Reovírus sozinho e isto 

está de acordo com Pantin-Jackwood et al. (2008). Pantin-Jackwood et al. (2007) 

não detectaram Reovírus em nenhuma amostra estudada oriunda de aves sem 

sinais clínicos, e Jindal et al. (2010a) detectaram o vírus em percentual semelhante 

ao deste estudo (10,4%) no entanto em aves sem sinais clínicos. No entanto, Jindal 

et al. (2010b) observaram a alta positividade para este agente em lotes de aves com 

sinais de PES e Pantin-Jackwood et al. (2008) de amostras aleatórias recebidas do 

campo em diferentes localidade dos Estados Unidos e sem informação sobre o 

estado de saúde das aves. 

Em 1969, Reovírus foram isolados e inoculados em aves que tiveram sinais 

clínicos da doença de Bluecomb, hoje denominada de PEMS, presumindo que este 

vírus seria um dos causadores da enfermidade (DESHMUKH et al., 1969; WOOLEY; 

GRATZEK, 1969). O método de observação até então utilizado era a ME, e como foi 

demonstrado por Jindal et al. (2010b) esse método não era sensível como o RT-

PCR na detecção de vírus entéricos, e identificava grande número de amostras 

como falsas negativas para determinados vírus. Dessa forma, pode-se levantar a 

hipótese de que na década de 60, as amostras continham apenas Reovírus, 

poderiam conter outros agentes que contribuiriam para o desenvolvimento de PEMS. 

Assim, ainda não foi demonstrada a participação do Reovírus como um agente 
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primário da doença ou, quando associado a outros vírus, permitiria a intensificação 

dos sinais clínicos da enfermidade.  

Todas as amostras com sinais clínicos tiveram a presença de pelo menos um 

dos vírus estudados, havendo maior concentração de amostras com a detecção de 

três a quatro vírus. Os resultados também demonstraram a presença de vírus em 

lotes de aves sem sinais clínicos e concordam com os dados de literatura 

(REYNOLDS; SAIF; THEIL, 1987a; PANTIN-JACKWOOD et al., 2008; JINDAL et al., 

2010a). Nas amostras provenientes de lotes sem sinais clínicos houve menor 

número de vírus detectados em associação, sendo que em 11 delas, de um total de 

23 amostras positivas, houve a detecção de um agente por amostra.  

Esses dados corroboram com os resultados de Jindal et al. (2010a) que 

observaram 61,1% de amostras positivas em lotes de perus sem sinais clínicos, e 

destas amostras 59,3% tiveram a detecção de um agente, sendo que a maioria 

apresentava TAstV-2 ou rotavírus isoladamente. Em outro estudo, utilizando aves 

acometidas por PES, Jindal et al. (2010b) verificaram que 81,4% das amostras 

estudadas foram positivas para dois (02) ou três (03) vírus. Embora Jindal et al. 

(2010a, b) tenham estudado somente TAstV-2, TCoV, Reovírus e Rotavírus, os 

resultados sugerem que a associação de diferentes agentes pode ser relevante no 

desenvolvimento e maior severidade dos sinais clínicos nas aves (SAIF; SAIF; 

THEIL, 1985; JINDAL et al., 2010a). Além disso, em seis amostras foram 

encontrados cinco vírus e em duas, seis vírus, sugerindo que essa multiplicidade de 

agentes encontrados em nosso estudo pode provocar um efeito aditivo nos sinais 

clínicos, como citado por Jindal et al. (2009). 

O TAstV-1 foi o mais detectado tanto em aves com e sem sinais clínicos e 

ainda nas diferentes fases de criação, sugerindo uma persistência do agente nas 

diferentes fases e que, individualmente, não é capaz de causar sinais clínicos nas 

aves, podendo agir como agente secundário na infecção. A presença de Reovírus 

nas amostras sem sinais clínicos confirmam os resultados de Jindal et al. (2010a). 

Além disso, Reynolds, Saif e Theil (1987a) também verificaram a presença de 

Astrovirus e Rotavírus tanto em aves com sinais clínicos como em aves normais, os 

autores usaram microscopia eletrônica na detecção viral, não sendo possível 

determinar o tipo de Astrovírus observado. Mais tarde, Jindal et al. (2010a) verificou 

que a associação única de Rotavírus e TAstV-2 não foi capaz de causar sinais 

clínicos em diferentes idades, sendo necessária a ocorrência de um agente iniciando 
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a infecção. As amostras foram coletadas somente uma vez em cada lote, não sendo 

possível determinar se o organismo das aves sem sinais clínicos já haviam 

controlado a infecção e estavam eliminando o vírus ou se, recentemente, haviam 

sido infectadas e ainda não apresentavam sinais clínicos. Outra hipótese é a que a 

presença de anticorpos específicos contra os vírus pode prevenir o aparecimento de 

sinais clínicos. Mukiibi-Muka e Jones (1999) observaram que aves de uma (01) 

semana de idade inoculadas com Reovírus por via oral não foram capazes de 

produzir quantidade significativa de IgA, já aves de três (03) semanas de idade 

tiveram aumento de IgA específica no intestino. No entanto, estudos experimentais 

onde se relaciona proteção contra patógenos e idade da ave são escassos.  

TCoV e Rotavírus replicam-se na porção apical do vilo intestinal, causando a 

destruição das vilosidades intestinais, e, como consequência, ocorre má-absorção 

de nutrientes e diarreia (NAQI; PANIGRAPHY; HALL, 1972; YASON; SCHAT, 1986). 

Astrovírus se replicam na porção basal do vilo e mais raramente nas criptas, e são 

capazes de causar diarreia osmótica (BEHLING-KELLY et al., 2002; REYNOLDS; 

SCHULTZ-CHERRY, 2003). Além disso, há relatos da ocorrência de depressão de 

órgãos linfóides (timo, Bursa de Fabricius e baço) em aves acometidas por infecções 

virais entéricas (TEIXEIRA et al., 2007; JINDAL et al., 2009). Dessa forma, as 

alterações podem permitir a entrada de patógenos secundários presentes no meio 

ambiente e ainda comprometer respostas vacinais devido ao comprometimento 

imune.  

As associações de diferentes agentes na mesma amostra corroboram com os 

relatos de outros autores que ao estudar alguns destes vírus puderam observar a 

sua associação e ainda a presença de algumas bactérias. Adams e Hofstad (1972) 

verificaram que Streptococcus sp aumentaram a severidade de enterites em perus 

acometidos pela doença de Bluecomb. Além disso, a associação entre astrovírus e 

TCoV pode predispor o organismo da ave ao surgimento de infecções oportunistas 

por outros patógenos, como E. coli e Salmonella spp (BARNES; GUY, 1999; GUY et 

al., 2000; QURESHI; YU; SAIF, 2000; BARNES; GUY, 2003). No entanto, ainda não 

foi demonstrado se as bactérias exerceriam algum papel primário nas infecções 

entéricas virais ou apenas seriam agentes secundários que prolongariam e 

agravariam os problemas entéricos (JINDAL et al., 2009). Segundo Beal et al. (2006) 

alterações no perfil dos linfócitos presentes na lâmina própria e ao longo do epitélio, 
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que podem ser influenciadas pela idade, genótipo, estado de saúde e dieta da ave, 

podem predispor o organismo da ave ao desenvolvimento de infecções secundárias.  

Adenovírus do grupo 1 foram detectados em 5,3% das amostras, no entanto 

não se sabe o papel desses agentes em enterites, e não foram detectados em 

amostras intestinais de perus nos Estados Unidos por Pantin-Jackwood et al. (2007). 

Os Adenovírus do grupo 2 (HEV) não foram detectados nas amostras de perus 

estudadas, este resultado corrobora os encontrados por Pantin-Jackwood et al. 

(2008). O número de amostras positivas para TAV foi um pouco maior na fase de 

terminação, no entanto o pequeno número de amostras positivas dificultou a análise 

desses dados, assim não foi possível relacionar à idade de maior ocorrência, ou à 

presença de sinais clínicos.  

O período de maturação intestinal pode ter implicações diretas na resistência 

a infecções entéricas já que há menor barreira física contra a entrada de patógenos 

(UNI, 2006). Além disso, problemas no manejo, condições nutricionais, composição 

da dieta e flora intestinal podem afetar a dinâmica da mucina. Um atraso na primeira 

alimentação da ave pode resultar em demora na maturação do epitélio intestinal 

como foi demonstrado por Yamauchi, Kamisoyama e Isshiki (1996) e Geyra, Uni e 

Sklan (2001) onde menor comprimento das vilosidades intestinais, menor tamanho 

de cripta, menos criptas por vilo e menor taxa migração de enterócitos para o ápice 

do vilo ocorreu em aves que sofreram 24-48 horas de atraso na primeira 

alimentação. Uni, Smirnov e Sklan (2003) relataram menor numero de enterócitos e 

aumento de densidade nas células caliciformes no jejuno e íleo, que pode ser devido 

a um aumento da síntese ou diminuição da secreção da mucina, que se acumula em 

seu interior da célula já que o epitélio está imaturo. Além disso, interferência na 

síntese proteica, como em casos de problemas no fornecimento de alimento para a 

ave ou fatores que levem à má-nutrição pode induzir uma alteração na constituição 

da camada de mucina (SHARMA et al., 1997; LANGHOUT et al., 1999). Se essa 

mucina não é secretada há comprometimento da proteção intestinal mecânica e por 

parte da microbiota comensal que usa essa estrutura como substrato para a 

fermentação, como o Lactobacillus spp. (GUSILS et al., 2003).  

As adaptações que o organismo da ave sofre no período inicial de criação 

podem estar relacionadas na maior suscetibilidade aos vírus entéricos demonstrada 

neste trabalho, demonstrando a necessidade de controle das medidas de 

biossegurança, manejo e nutrição a fim de se evitar a entrada de patógenos 
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intestinais. Em ambiente experimental, Pantin-Jackwood et al. (2007) observaram 

aumento de peso de 0,23 Kg em aves de cinco (05) semanas de idade e melhor 

conversão alimentar quando comparado às aves em criações comerciais. 

Além disso, os sinais clínicos podem ser discretos e algumas vezes pouco 

visíveis no ambiente de produção, e que, apesar de não causar aumento de 

mortalidade, podem induzir perdas produtivas significativas (JINDAL et al., 2010a). A 

ausência de informações sobre a presença de sinais clínicos, como diarreia, pode 

ter como uma possível causa aves com diarreia e fezes de consistência muito 

líquida, que podem não apresentar emplastramento de cloaca, sendo excretadas 

sem adesão nas penas e rapidamente absorvidas quando em contato com a cama 

(TRAMPEL et al., 1983). 

A multiplicidade de agentes que afetam o intestino das aves dificulta a 

compreensão do papel exato de cada agente no desenvolvimento de enterites. 

Diversos estudos têm focado a descrição desses agentes, principalmente utilizando-

se ferramentas de biologia molecular (VILLAREAL et al., 2006; PANTIN-

JACKWOOD et al., 2007; SILVA et al., 2008; JINDAL et al., 2010a). O uso da 

metagenômica é o método mais recentemente divulgado capaz de mostrar todos os 

agentes que podem ser encontrados no ambiente entérico, através de 

sequenciamento global do material genético presente (DAY et al., 2010). No entanto, 

ainda são necessários estudos experimentais para se entender o mecanismo de 

desenvolvimento e intensificação dos sinais clínicos pelos vírus em particular ou 

isoladamente nas denominadas síndromes entéricas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Os vírus entéricos TAstV-1, TCoV, Rotavírus e TAstV-2 foram os mais 

detectados. 

 O estudo demonstrou que a maioria dos vírus detectados estavam 

associados.  

 As associações de Astrovírus e TCoV; e de Astrovírus e Rotavírus foram as 

mais encontradas neste estudo. 

 As aves em fase inicial de criação (1 a 4 semanas) mostraram-se mais 

suscetíveis a infecção viral ou enterite. 

 Independente da idade das aves observou-se a detecção de vírus entéricos.  

 Reovírus e TAV foram detectados com baixa frequência nas amostras e 

sempre estavam associados a outros vírus. 

 TAstV-1 e TCoV foram os vírus mais frequentes nas amostras provenientes 

de lotes com sinais clínicos.  

 HEV não foi detectado em nenhuma amostra estudada. 
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APÊNDICE A 

 
 
Preparação da Solução Salina Fostatada (PBS) 
 

Reagentes Quantidades 

Fosfato bipotássico (K2HPO4) 0,165 g 

Dihidrogenofosfato de monopotássio (KH2PO4) 0,8445 g 

Cloreto de sódio 8,7664 g 

Água ultra-pura 1000 mL 

 
Homogeneizar todos os reagente até que os sais estejam completamente 
dissolvidos. Armazenar a 25ºC. 
 
Preparação do Tampão Tris HCl – EDTA pH 8,0 (TE) 
 

Reagentes Quantidades 

EDTA 0,5 M 0,4 mL 

Tris HCl 1 M 2 mL 

Água ultra pura 197,6 mL 

 
Homogeneizar todos os reagentes e armazenar a solução sob refrigeração a 8ºC. 
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APÊNDICE B 

 
 
Dados constantes nas fichas clínicas e resultados obtidos na detecção viral por RT-PCR. 

            (Continua) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

P1  
252-04 
Fêmeas 

14 dias Uberlândia-MG 27/01/2004 

Diarreia, sem 
resposta à 

medicação com 
antibióticos, 

mortalidade (5%) 
e enterite 

severa. Sinais 
clínicos ao redor 
do 7º dia de vida. 

- - - + - - - - 

P1 
30217/03 
Fêmeas 

14 dias Uberlândia-MG 27/01/2004 

Diarreia, sem 
resposta à 

medicação com 
antibióticos, 

mortalidade (5%) 
e enterite 

severa. Sinais 
clínicos ao redor 
do 7º dia de vida. 

- - - - - - - + 

P1 
30150/03 

Am.1 
19 dias Sem informação 27/01/2004 

Diarreia, sem 
resposta à 

medicação com 
antibióticos, 

mortalidade (5%) 
e enterite 

severa. Sinais 
clínicos ao redor 
do 7º dia de vida. 

- - + - - - - - 

             



 

 

 

1
1
0

 

            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

P1 
30150/03 

Am.2 
Fêmeas 

19 dias Uberlândia-MG 27/01/2004 

Diarreia, sem 
resposta à 

medicação com 
antibióticos, 

mortalidade (5%) 
e enterite 

severa. Sinais 
clínicos ao redor 
do 7º dia de vida. 

- - + +  - + - + 

P2  
173A 

7 semanas Chapecó-SC 02/02/2004 

Diarreia, perda 
de peso, penas 

eriçadas, 
prostração, 

inflamação de 
seringe e olhos, 

asas caídas 
(aves refugos) 

+ - +  + + + - +  

P2 
173B 

6 semanas Chapecó-SC 02/02/2004 

Diarreia, perda 
de peso, penas 

eriçadas, 
prostração, 

inflamação de 
seringe e olhos, 

asas caídas 
(aves refugos) 

- - + + - + - + 

P2  
174 

7 semanas Chapecó-SC 03/02/2004 

Diarreia, 
prostração, 

penas eriçadas, 
cabeça inchada, 

agitacao, 
candidiase, TGI 
com conteúdo 

liq. e gás 

- - + + - + - - 

             
             



 

 

 

1
1
1

 

            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

P2 
175 

51 dias Chapecó-SC 03/02/2004 Diarreia, enterite - - + + - - - + 

P3 
NP06 
10/03 

Amostra 
A 

19 dias Guatambú-SC 04/05/2004 

Apatia, 
diminuição do 
consumo de 
ração, aves 
encorujadas, 

buscam fonte de 
calor, diarreia 

aquosa. 

- - +  + + + - + 

P4 
lote12/04 

Am.B 
10 dias Guatambú-SC 04/05/2004 

Prostração, 
anorexia, 

agitação, fezes 
com grumos e 
presença de 

muco 

- - +  + - + - + 

P6 
lote12/04 

Am.D 
19 dias Guatambú-SC 11/05/2004 

Comportamento 
alterado, frio, 

baixo consumo 
de ração, 

prostração, 
refugagem, 

diarreia aquosa. 

- - - + - + - - 

P7 
04/04 
Am.2 

13 
semanas 

Guatambú-SC 24/05/2004 

Enterite 
inespecífica há 

19 dias, 
refugagem, 

candidíase após 
redução da 
mortalidade, 

reações 
respiratórias e 
aerossaculite. 

- - + - + + - - 

             

             



 

 

 

1
1
2

 

            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

P8 
lote03/04 
amostra1 

13 
semanas 

Guatambú-SC 24/05/2004 

Enterite 
inespecífica há 

19 dias, 
refugagem, 

candidíase após 
redução da 
mortalidade, 

reações 
respiratórias e 
aerossaculite. 

+ - 
 

+ 
- +  + - - 

P9  
16P 

(fêmeas) 
7 semanas Guatambú-SC 07/07/2004 Monitoria - - +  - - - - - 

P9  
16P 

(machos) 
7 semanas Guatambú-SC 07/07/2004 Monitoria - - +  - - - - + 

P10  
17P 

(machos) 
8 semanas Guatambú-SC 16/07/2004 

Diarreia, 
prostração, 
diminuição 

consumo de 
ração 

- - - + - - - - 

P10  
17P 

(fêmeas) 
8 semanas Guatambú-SC 16/07/2004 

Diarreia, 
prostração, 
diminuição 

consumo de 
ração 

- - - + - + - + 

P11 
(24) 

0196834 
80 dias Uberlândia-MG 11/06/2005 

Diarreia, 
prostração, 
fraqueza e 
manqueira, 

enterite, fígado 
esverdeado e 

artrite 

- - +  + + - - - 
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            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

P11 
(23) 

0195417 
100 dias Uberlândia-MG 11/06/2005 

Diarreia intensa 
c/ coloração 
caramelada, 
figado e ceco 
aumentados 

- - - + - + + + 

P11 
(22) 

0195416 
104 dias Uberlândia-MG 11/06/2005 

Baixo ganho de 
peso, apatia, 

diarreia, figado 
aumentado e 

mucosa 
intestinal 

edemaciada 

- - + + + + - - 

97D M14 4 semanas Guatambú-SC 27/06/2006 

Apatia, agitação, 
diarreia, 

aumento de 
mortalidade 

- - + - - + - + 

97D 
14/06 

4 semanas Guatambú-SC 27/06/2006 

Apatia, agitação, 
diarreia, 

aumento de 
mortalidade 

- - + + - + - + 

239-1 28 dias Guatambú-SC 15/06/2007 

Diarreia, 
refugagem, 

desidratação, 
mortalidade e 

fezes aquosas e 
sanguinolentas 

- - + + - + - + 

239-2 18 dias Guatambú-SC 15/06/2007 

Diarreia, 
refugagem, 

baixo consumo 
de ração, aves 
“encorujadas” e 
fezes aquosas e 
sanguinolentas 

- - + - - + - + 
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            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

239-3 33 dias Guatambú-SC 15/06/2007 

Diarreia, 
refugagem, 

baixo consumo 
de ração, aves 
“encorujadas” e 
fezes aquosas e 
sanguinolentas 

- - +  +  + + - + 

239-4 26 dias Guatambú-SC 15/06/2007 

Diarreia, 
refugagem, 

baixo consumo 
de ração, aves 
“encorujadas” e 
fezes aquosas e 
sanguinolentas 

- - + - - + - + 

264-1 8 semanas Guatambú-SC 05/12/2007 

Prostração, 
queda no 

consumo de 
água e ração, 

diarreia, 
claudicação e 

fezes 
sanguinolentas 

+ - + + + + - + 

264-2 8 semanas Guatambú-SC 05/12/2007 

Prostração, 
queda no 

consumo de 
água e ração, 

diarreia, e fezes 
sanguinolentas 

+ - - - + + - + 

267-1 
 6 e 7 

semanas 
Guatambú-SC 20/12/2007 

Diminuição do 
consumo de 

ração, diarreia, 
agitação, fezes 

aquosas 

- - + - + + - + 
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            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

267-2 
6 e 7 

semanas 
Sem informação 20/12/2007 Sem informação - - + - + + - + 

267-3 
12 

semanas 
Sem informação 20/12/2007 Sem informação - - + - + - - + 

267-4 
12 

semanas 
Guatambú-SC 20/12/2007 

Diminuição do 
consumo de 

ração, diarreia e 
fezes aquosas 

- - + + + +  - - 

267-5 
12 

semanas 
Guatambú-SC 20/12/2007  - - + - + + - + 

269-1 44 dias Chapecó-SC 13/01/2008 
Cama 

emplastada e 
diarreia 

- - +  - + + - + 

269-2 59 dias Chapecó-SC 13/01/2008 
Cama 

emplastada e 
diarreia 

- - - + - + - - 

269-3 14 dias Chapecó-SC 13/01/2008 

Diarreia, 
refugagem, 

baixo consumo 
de ração e aves 
“encorujadas” 

- - +  - + +  + + 

269-4 21 dias Chapecó-SC 13/01/2008 

Diminuição do 
consumo de 

ração, diarreia, 
fezes 

sanguinolentas e 
aquosas e muita 

agitação. 

- - + + + + + - 

273-1 119 dias Chapecó-SC 29/02/2008 
Aves prostradas 

com diarreia 
fétida 

- - + - - + - - 

             

             



 

 

 

1
1
6

 

            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

273-2 45 dias Chapecó-SC 29/02/2008 

Aves prostradas, 
diminuição do 
consumo de 
ração, fezes 

aquosas 

- - - - - + - - 

273-3 26 dias Guatambú-SC 29/02/2008 

Aves 
“encorujadas”, 
diminuição do 
consumo de 

ração, 
refugagem e 

diarreia 

- - 
 

+  
+ - + - - 

342-1 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - - + - - 

342-4 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - + - + - + - 

342-7 
18 

semanas 
Goiás 

26/05/2009 
Sem sinais - - + - - + + - 

342-10 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - + - - + + - 

342-13 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - + - - - - - 

342-16 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - + - - - 

342-19 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - + - - - 

343-1 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - - + - - 

343-4 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - - - - - 

343-7 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - - - - - 

343-10 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - - - - - 
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            (Continuação) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

343-13 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - + - - - - 

343-16 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - - - - - - 

343-19 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - - + + - - - 

347-1 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - +  - + + - +  

347-2 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - +  - - - - + 

347-4 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - +  +  + + - + 

347-6 
18 

semanas 
Goiás 26/05/2009 Sem sinais - - + +  + + - + 

350-1A 
(intestino

) 
80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta - - + +  - - - + 

350-1B 
(fezes) 

80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta - - + + - + - +  

350-2A 
(intestino

) 
80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta - - + - - - - + 

350-2B 
(fezes) 

80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta - - + + - - - - 

350-3A 
(intestino

) 
80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta -  - - - 

- 
- - +  

350-3B 
(fezes) 

80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta -  - +  -  
- 

- - + 

350-4A 
(intestino

) 
80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta -  - - +  + - - + 

350-4B 
(fezes) 

80 dias Chapecó-SC 02/06/2009 Mortalidade alta -  - - +  - - - - 
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            (Conclusão) 

Amostra Idade Localidade 
Data da 
coleta 

Sinais clínicos  TAV HEV 
TAstV

-1 
TAstV

-2 
ANV TCoV Reovirus Rotavirus 

351-1A 13 dias Chapecó-SC 02/06/2009 

Emagrecimento 
progressivo, 

diarreia, 
fragilidade 
intestinal 

- - +  +  + + - - 

351-1B 13 dias Chapecó-SC 02/06/2009 

Emagrecimento 
progressivo, 

diarreia, 
fragilidade 
intestinal 

- - +  +  + + - - 

352-1 
18 

semanas 
Goiás 03/06/2009 Sem sinais - - - - 

- 
- - + 

352-4 
18 

semanas 

Goiás 
03/06/2009 

Sem sinais 
- - - - 

- 
- - - 

352-5  
18 

semanas 

Goiás 
03/06/2009 

Sem sinais 
- - + + 

- 
- - - 

352-9 
18 

semanas 

Goiás 
03/06/2009 

Sem sinais 
- - - - 

- 
- - + 

352-12 
18 

semanas 

Goiás 
03/06/2009 

Sem sinais 
- - +  - 

- 
+  - + 

352-13 
18 

semanas 

Goiás 
03/06/2009 

Sem sinais 
- - - - 

- 
- - + 

352-16 
18 

semanas 

Goiás 
03/06/2009 

Sem sinais 
- - - - 

- 
- - + 

352-20 
18 

semanas 

Goiás 
03/06/2009 

Sem sinais 
- - +  - 

- 
- - + 

 


