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Não há arrimo mais firme do que a vontade. O que se fia em si mesmo é 

como o que viaja com roteiro e provido de farnel e não perde tempo em informar-se 

do caminho nem em buscar estalagem para comer. 

Só há uma sina a que o homem não pode fugir, é o trabalho — ponte lançada 

sobre o abismo da miséria, no fundo do qual gemem todas as dores, rugem todos os 

vícios e escabujam em lama todas as vergonhas. 

É um passo estreito, por vezes oscilante, mas quem se atira por ele com 

firmeza de ânimo e olhar alevantado atravessa-o, alcançando, no outro lado, a 

fortuna. 

Quem desanima ou se deixa vencer pelo terror, fica na pobreza ou rola do 

alto, e, uma vez caído, só com redobrado esforço conseguirá voltar acima, ferindo-

se nas arestas dos alcantis, e, às vezes, trazendo manchas de lama, que é o fundo 

do precipício. 

Aquele que confia em si anda sempre de olhos abertos; o que se entrega a 

outrem vai como cego; e tanto pode ser guiado para o bem como dirigido para o mal. 

A fortuna é como o fruto que se não dá senão a quem o vai colher no ramo, 

esperá-lo debaixo da árvore até que se desprenda do galho é dispor-se a comê-lo 

podre. 

O homem que diz “Eu quero!” é como a ave, que se levanta na força das 

próprias asas, cruzando o espaço como entenda; aquele que diz “Eu espero…” é 

como a flecha, que só se dirige na direção da pontaria, caindo, inerte, desde que 

cesse o impulso da corda que a disparou. 

Só os fracos, os impotentes quedam na resignação; os enérgicos insurgem-

se, lutam, dão combate à vida e vencem”.  

Brevário Cívico, por Henrique Coelho Neto (1921). 
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DE UMA VARIANTE DO CORONAVÍRUS AVIÁRIO 
APÓS INFECÇÃO E PERSISTÊNCIA EM MATRIZES DE PRODUÇÃO 

 

 

RESUMO - A bronquite infecciosa (BI) é uma doença altamente contagiosa 
que acomete o trato respiratório e urogenital de aves comerciais e que é causada 
pelo vírus da bronquite infecciosa (VBI) resultando em grandes perdas econômicas 
para a indústria avícola em todo o mundo. No presente estudo, foram obtidos três 
isolados de VBI de um lote matrizes de produção rotineiramente vacinado contra BI, 
em três diferentes idades, sendo que essas aves revelaram-se persistentemente 
infectadas com o VBI pelo período de 65 semanas em que foram avaliadas. Para 
tanto, foi realizada para esses três isolados do VBI uma análise molecular e 
filogenética da região S1 do gene que codifica a glicoproteína da espícula (S) e 
também foram caracterizadas a antigenicidade, a virulência e o tropismo tecidual 
através da infecção experimental em pintos livres de patógenos específicos (SPF) e 
de aves sentinelas, que foram colocadas em contato com as aves 
experimentalmente infectadas para avaliar o potencial de disseminação destes 
isolados de VBI. Os resultados revelaram que os três isolados do VBI são 
geneticamente próximos e sorologicamente relacionados, sendo classificados após 
a análise filogenética na linhagem 11 do genótipo I (GI-11), anteriormente 
denominada de  genótipo BR-I, além de que esses vírus demonstraram maior 
tropismo e lesões renais. Foram observadas poucas diferenças em relação à 
patogenicidade para a traquéia e rins, que podem estar associadas a mutações que 
ocorreram no gene S1 destes isolados durante o período da infecção persistente. Os 
três isolados do VBI de aves pertencentes a um lote persistentemente infectado de 
matrizes de frangos de corte conservaram sua capacidade de infectar aves 
sentinelas por contato e causaram nessas aves alterações clínicas e patológicas 
semelhantes. Em conclusão, os isolados de IBV do genótipo I do BR estão evoluindo 
continuamente durante o ciclo produtivo de matrizes frangos de corte 
persistentemente infectadas, causando surtos episódicos da infecção que não são 
impedidos pelo atual programa de vacinação com as estirpes vacinais do genótipo / 
sorotipo Massachusetts. Além disso, as alterações genéticas no gene S1 destes 
isolados não foram capazes de alterar o seu tropismo e patogenicidade tecidual, 
mas parecem influenciar negativamente a eficácia das respostas imunes do 
hospedeiro contra estes vírus e favorecer a persistência viral.  
 
 
Palavras-chave: Galinha, Genótipo brasileiro, Patogenicidade, Persistência, VBI. 
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ASSESSMENT OF THE EVOLUTION OF AVIAN CORONAVIRUS VARIANT 
AFTER INFECTION AND PERSISTENCE IN BROILER BREEDERS 

 

 

ABSTRACT - Infectious bronchitis (IB) is a highly contagious disease that 
affects the respiratory and urogenital tract of commercial birds and is caused by 
infectious bronchitis virus (IBV), resulting in major economic losses to the poultry 
industry worldwide. In the present study, three isolates of VBI were obtained at three 
different ages from one set of broiler breeders that were vaccinated against IBV 
according to a routine protocol, and was persistently infected with IBV for the 65 
weeks. A molecular and phylogenetic analysis of the S1 region of the gene coding for 
the spike glycoprotein (S) was performed for these three isolates. In addition, 
antigenicity, virulence and tissue tropism were also characterized by experimental 
infection of specific pathogen free chicks (SPF) and sentinel birds, which were used 
to assess the potential for dissemination of these IBV isolates. The results showed 
that the three IBV isolates are genetically and serologically close related, and after 
phylogenetic analysis they were classified in the BR-I genotype. In addition, these 
viruses demonstrated greater tropism and lesions for kidneys. There were few 
differences in pathogenicity for tracheal and renal tissues of experimental infected 
birds, and these differences may be associated with mutations that occurred in the 
S1 gene of these isolates during persistent infection. The three IBV isolates from 
persistently infected broiler breeders retained their ability to infect sentinel birds by 
contact and caused similar clinical and pathological changes in these birds. In 
conclusion, IBV isolates of BR genotype I are continuously evolving during the 
productive cycle of persistent infected broiler breeders, causing outbreaks that are 
not impeded by the current vaccination program with Massachusetts vaccine strains. 
In addition, the genetic alterations in the S1 gene of these isolates were not able to 
alter their tropism and tissue pathogenicity, but appeared to negatively influence the 
efficacy of host immune responses against these viruses and favor viral persistence. 

 
 

Keywords: Chicken, Brazilian genotype, Pathogenicity, Persistence, IBV. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O Brasil é considerado uma das principais bases agroindustriais do mundo. 

Dentre as principais atividades nesse setor produtivo, encontra-se a avicultura, que 

atualmente ocupa um lugar de destaque no cenário mundial, sendo o país com 

maior exportação de carnes de frango e o segundo em termos de produção de carne 

e derivados de frango, alcançando a produção de 13,146 milhões de toneladas no 

ano de 2015 (ABPA).  

No entanto, as doenças infecciosas em geral e, em particular, as doenças 

respiratórias de etiologia viral, causam grandes preocupações quanto aos prejuízos  

econômicos e os riscos para a saúde pública. Dentre essas doenças e que requer 

grandes investimentos para prevenção, encontram-se os vírus da influenza aviária 

(VIA) e o vírus da doença de Newcastle. Esses agentes são de suma importância no 

contexto mundial e nacional, que podem de maneira drástica comprometer o 

crescimento produtivo e consequentemente provocar perda de mercado. Neste 

tocante, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), criou normas 

e ações estabelecidas que contribuem para regulamentar a produção avícola e 

salvaguardar o plantel avícola nacional, através do Plano Nacional de Sanidade 

Avícola (PNSA). 

Dentro do PNSA, a Coordenação de Sanidade Avícola, do Departamento de 

Saúde Animal, produziu o manual de procedimentos de atenção a suspeitas e 

medidas de contenção de episódio de influenza aviária e doença de Newcastle 

(Plano de contingência para influenza aviária e doença de Newcastle), como medida 

de prevenir, controlar e impedir a disseminação dos agentes dessas doenças no 

plantel avícola nacional. Essas iniciativas contribuíram e, como anexas ao PNSA, 

foram desenvolvidas Instruções Normativas (INs), que além de monitorar e prevenir 

contra o VIA e VDN, melhoram e vem melhorando as condições sanitárias dos 

núcleos produtores em todo o Brasil. 

Em adição a isso, existem outros agentes virais conhecidos principalmente 

por suas características de infecção respiratória, apesar de serem mais brandos 

quando comparados com o VIA e o VDN, e que possuem significativa importância 

em termos de severidade de lesões e perdas econômicas na avicultura industrial são 
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o vírus da laringotraqueíte infecciosa (VLTI), o metapneumovírus aviário (MPV) e o 

vírus da bronquite infecciosa aviária (VBI). Entre estes agentes causadores de 

doenças respiratórias, adquire grande relevância o vírus da bronquite infecciosa, um 

coronavirus do gênero Gammacoronavirus, composto por fita simples de RNA não 

segmentado com sentido positivo (CAVANAGH, 2001; de VRIES et al.,1997), é o 

que possui maior importância econômica, principalmente por seu potencial de ampla 

disseminação entre as criações avícolas (JONES, 2010; ASSAYAG et al., 2012a; 

ASSAYAG et al., 2012b; FERNANDO et al., 2016).  

O VBI tem como porta de entrada o sistema respiratório superior e infecta 

primeiramente as células epiteliais da traqueia, produzindo os primeiros sinais 

clínicos de natureza respiratória. Por isso, o VBI é conhecido principalmente por 

ocasionar doença aguda do trato respiratório de seus hospedeiros. Mas, além do 

nome do agente sugerir o desenvolvimento estritamente respiratório, algumas 

estirpes deste vírus podem desenvolver lesões em diversos órgãos do trato urinário, 

reprodutor e digestório das aves infectadas. Esta característica está relacionada 

principalmente à alta taxa de variabilidade genética do VBI, que reflete no 

surgimento de estirpes variantes genéticas e, em alguns casos, fenotípicas, com 

padrões de tropismo e patogenia diferentes das estirpes dos grupos clássicos. A 

prevenção da bronquite infecciosa (BI) em todo mundo é feita pela vacinação das 

aves, sendo que, no Brasil, até outubro de 2016, a vacina utilizada era estritamente 

composta por estirpes atenuadas do genótipo/sorotipo Massachusets (Mass).  

Em adição a isso e até o advento das análises de sequenciamento, sabe-se 

que a maioria dos isolados brasileiros do VBI, até 1989, foi classificada no sorotipo 

Massachusetts. Entretanto, a partir da década de 90, a maior parte das amostras 

isoladas desse vírus teve apenas uma estirpe classificada no sorotipo 

Massachusetts, sendo que os demais isolados descritos eram antigenicamente 

diferentes desse e de outro sorotipo clássico, o sorotipo Arkansas. Tais estirpes 

mostraram-se também ser diferentes não só entre si, como também daqueles 

sorotipos descritos em outros países, tendo sido identificados pelo menos cinco tipos 

antigênicos diferentes que coexistiam no sudeste brasileiro, nesse mesmo período. 

No entanto, grupos de pesquisa demonstraram por análise filogenética do 

gene S1 que isolados da década de 1970 não pertenciam ao genótipo Mass. E, a 
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partir do ano 2000, genótipos do VBI com características de variantes autóctones 

têm sido identificados em amostras colhidas de aves de plantéis brasileiros 

localizados nas principais regiões de produção avícola do Brasil.  

Pouco depois, estudos na Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru também 

identificaram estirpes pertencentes ao mesmo grupo das amostras isoladas no 

Brasil. As análises filogenéticas mostraram que os genótipos brasileiros, argentinos 

e uruguaios do VBI apresentavam-se segregados em um grupo filogeneticamente 

distinto de outros grupos constituídos pelas principais estirpes de referência do VBI 

provenientes dos continentes Europeu e Asiático, dos Estados Unidos e da 

Austrália, incluindo aquelas que são relacionadas ao sorotipo Massachusetts, 

levando a inferir que a presença de variantes do VBI nos plantéis brasileiros pode 

ser a razão para o insucesso no controle do vírus e sua manifestação clínica.  

Foi verificado também que, além de lesões respiratórias, os novos isolados 

brasileiros do VBI, que foram genotipados como variantes, estavam também 

associados com diversas manifestações clínicas e patológicas da BI nos plantéis 

avícolas, tais como traqueobronquites e aerossaculites, lesões renais e problemas 

reprodutivos em fêmeas e em machos, ficando, assim, caracterizado o potencial de 

um amplo espectro de patotipos dentre esses novos isolados brasileiros do VBI.  

Com as confirmações sobre a existência de uma linhagem exclusivamente 

sul-americana, ensaios foram realizados a fim de acessar o perfil biológico destas 

estirpes por meio de condições de infecções experimentais, bem como a relação de 

proteção das vacinas rotineiramente utilizadas no Brasil frente a estas estirpes. Os 

resultados comprovaram as evidências encontradas no campo e assim permitiram 

que uma nova vacina viva atenuada, produzida a partir de um isolado variante 

brasileiro fosse introduzida no Brasil em outubro de 2016. 

Um fato interessante encontrado sob condições experimentais, é que estirpes 

pertencentes ao genótipo brasileiro apresentaram um potencial muito grande de 

eliminação através das fezes e persistência em tonsilas cecais. Estes achados 

trouxeram a tona uma questão importante sobre o potencial de disseminação e 

persistência dessa linhagem no campo, e ainda com maior ineditismo, como é a 

persistência desse vírus em aves comerciais de vida longa e se há uma possível 

evolução viral sob essas condições, em linhagens com maior ou menor virulência. 
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Em vista do exposto acima, este trabalho avaliou a presença de três isolados 

do genótipo brasileiro do VBI em diferentes amostras de tecidos e suabes traqueais 

e cloacais de matrizes de produção que apresentaram sinais clínicos característicos 

da infecção pelo VBI durante o ciclo produtivo dessas aves. Em seguida, as aves 

foram diagnosticadas e acompanhadas durante toda o seu ciclo de vida, sendo 

caracterizadas as estirpes variantes e não pertencentes ao sorotipo/genótipo Mass 

isoladas em diferentes intervalos e avaliadas quanto as alterações na sequência de 

nucleotídeos do gene codificador e na sequência deduzida de aminoácidos da 

glicoproteína da espícula S1.  

O lote de matrizes de produção foi também avaliado quanto à persistência em 

diferentes períodos após a confirmação da infecção por variante do VBI, e as aves 

avaliadas sorologicamente quanto o título de anticorpos anti-VBI produzidos no 

compartimento sistêmico (soro sanguíneo) em diferentes idades das matrizes 

reprodutoras persistentemente infectadas. Os resultados foram relacionados  com a 

ocorrência de soro-conversão com a infecção pelo VBI e determinada a atividade 

vírus-neutralizante homóloga e heteróloga desses anticorpos. 

Por fim, a patogenicidade dos isolados oriundos de matrizes reprodutoras foi 

avaliada, bem como a capacidade de transmissão desses isolados do VBI através 

da infecção experimental em aves SPF e de aves sentinela colocadas em contato 

com as aves experimentalmente infectadas, e assim relacionados os efeitos 

patogênicos observados com alterações encontradas na composição do gene e da 

glicoproteína S1. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Coronavírus: estrutura e replicação 

Os coronavírus possuem vírions envelopados e pleomórficos cujo diâmetro 

pode variar de 80 a 120 nm. A morfologia desses vírus, quando observados na 

microscopia eletrônica (ME), deu origem ao nome da família. As partículas virais 

possuem geralmente uma forma esférica, com o envelope circundado por 

peplômeros ou projeções externas de aproximadamente 20 nm de extensão, que 

conferem à partícula uma aparência similar a uma coroa. Essas projeções externas 

são formadas pelas glicoproteínas S da superfície do envelope viral (LAI; HOLMES, 

2001).  

A família Coronaviridae, pertence à ordem Nidovirales, que esta dividida em 

duas subfamílias: Coronavirinae e Torovirinae. A família Coronavinae é subdividida 

nos gêneros Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus e 

Gammacoronavirus (International Committee for Taxonomy of Viruses - acesso em: 

http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp). A divisão dos gêneros é baseada na 

análise genética dos domínios conservados das poliproteínas replicase, pp1a e 

pp1b, as proteínas estruturais da espícula (S), envelope (E), da membrana (M) e do 

nucleocápsideo (N). Os Alphacoronavirus e Betacoronavirus infectam e causam 

doença em mamíferos, enquanto que os Deltacoronavirus e Gammacoronavirus 

infectam principalmente mamíferos voadores (morcegos e outras aves) e aves, 

respectivamente (WOO et al., 2012). 

Os coronavírus têm seu material genético composto por ácido ribonucléico 

(RNA) de cadeia única e polaridade positiva (serve como RNAm). Seu genoma 

compreende aproximadamente 27-31 kilobases (Kb), podendo ser considerado o 

maior genoma composto de RNA de cadeia única e sentido positivo (LAI; HOLMES, 

2001). 

A extremidade 5’ do genoma dos coronavírus possui uma estrutura cap e a 

extremidade 3’ é poliadenilada, como ocorre nos mRNA celulares. Nas proximidades 

da região 5’ do genoma se localiza uma sequência de 65 a 98 nucleotídeos (nt) 

denominada líder, seguida de uma sequência de 200 a 400 nt, que não é traduzida 

(untranslated - UTR). Próxima à extremidade 3’ e imediatamente anterior à região 

http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp
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poliadenilada está presente uma região não-traduzida (UTR) de 200 a 500 nt 

(SAWICKI, 2009). A organização do genoma do coronavírus aviário pode ser 

ilustrada como 5´UTR-1a/1ab-S-3a-3b-E-M-5a-5b-N-3´UTR (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Ilustração da organização da sequência genética do vírus da bronquite 
infecciosa. Ilustração retirada de Jackwood (2012). 

 

O gene S codifica a principal proteína estrutural, a glicoproteína da espícula 

S, que se apresenta como diversas projeções no envoltório externo viral. Essa 

glicoproteína é pós translacionalmente clivada em duas subunidades, a subunidade 

amino-terminal S1 de 92kDa e a subunidade S2 de 84kDa,  compreendendo cerca 

de 500 e 600 aminoácidos, respectivamente (CAVANAGH, 1983; CAVANAGH, 

2007). Ainda, a glicoproteína S pode ser dividida em três domínios estruturais, 

sendo, um domínio externo, que é dividido em dois subdomínios S1 e S2, um 

domínio transmembrana e um domínio curto carboxi-terminal (CAVANAGH, 1983; 

LAI; HOLMES, 2001). 

A glicoproteína S, está associada com o envelope viral, sendo que a 

subunidade S2 atua no sentido de fixar essa molécula na bi-camada lipídica do 

envelope viral, enquanto que a subunidade S1 é responsável pela interação com 

receptores específicos presentes na superfície de células alvo da infecção pelo VBI 

para que ocorra a adsorção viral a tais células (CAVANAGH, 2007).  

Em vista da relevância da glicoproteína S para a infectividade do VBI, uma 

vez que interage com receptores de células alvo da infecção, foram encontrados, na 

subunidade S1, sítios antigênicos indutores de anticorpos vírus-neutralizantes (VN) e 

inibidores da hemaglutinação (HI), levando a associação desta proteína como a 

principal estrutura antigênica responsável pela indução de respostas protetoras nas 

aves imunizadas, após convalescença de infecção ou vacinação, ou ainda pela 

caracterização dos diferentes sorotipos do VBI (KOCH et al., 1990; IGNJATOVIC; 

GALLI, 1994; GELB et al., 1997; LAI; CAVANAGH, 1997; WANG et al., 2002). 
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Com relação à estrutura antigênica da glicoproteína S, esta apresenta oito 

sítios antigênicos importantes envolvidos, em sua maioria com a interação com 

anticorpos vírus-neutralizantes, sendo que seis estão presentes na fração S1, e 

foram identificados como S1-A/B/C que se encontram sobrepostos, e S1-D, S1-E, e 

S1-F, enquanto que, na fração S2, localizam-se mais dois sítios, S2-G e S2-H. Como 

foi destacado acima, esses sítios, com exceção de S1-F e S2-H, podem induzir a 

produção de anticorpos VN (CAVANAGH et al., 1984; MOCKETT et al., 1984; KOCH 

et al., 1990; KOCH et al., 1991).  

Quanto ao gene N, sabe-se que ele juntamente com o RNA genômico, forma 

o nucleocapsídeo helicoidal (COLLISON et al., 1992; SAPATS et al., 1996). A 

proteína do nucleocapsideo é por definição, uma fosfoproteína que contém 409 

aminoácidos, e que forma uma concha proteica protetora, empacotando o RNA 

genômico viral, além de desempenhar importante função na imunidade mediada por 

células (SEO; COLLISON, 1997; SEO et al., 1997). Ademais, essa proteína por sua 

vez, é altamente conservada, sendo que na sua constituição pode se diferenciar via 

de regra entre 2 e 6%, ao nível de aminoácidos nas estirpes variantes (WILLIAMS et 

al., 1992). 

Com relação à glicoproteína M, sabe-se que ela interage com o 

nucleocapsídeo interno da partícula viral e tem cerca de 230 aminoácidos, sendo 

que desses, somente 10% estão exteriorizados no envelope viral. Além da 

glicoproteína M, são encontradas quantidades reduzidas de uma proteína pequena 

não glicosilada do envelope viral (proteína E) que é formada por aproximadamente 

100 aminoácidos. Essas duas proteínas são necessárias para a maturação e 

formação de partículas virais íntegras e maduras do VBI (CAVANAGH, 2007). 

Os coronavírus também possuem um conjunto de genes que codificam 

proteínas acessórias de função ainda desconhecida que não são necessárias para a 

replicação in vitro (YOUN et al., 2005; CASAIS et al., 2005), porém podem 

desempenhar um papel importante na patogênese da infecção por esse vírus 

(ORTEGO et al., 2003). O genoma do VBI codifica dois genes acessórios, os genes 

3 e 5, que expressam as proteínas acessórias, a 3a e 3b e 5a e 5b. Ainda neste 

contexto, além dos genes estruturais e acessórios, dois terços do genoma dos 

coronavírus correspondem ao gene da replicase, que expressa duas poliproteínas, 
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pp1a e pp1ab. A pp1ab é o produto da extensão de pp1a, como resultado de um 

mecanismo de deslocamento ribossomal do gene -1. As duas poliproteínas são 

clivadas por dois tipos de proteinases virais, resultando em 15 proteínas não-

estruturais (Nsp2-16) (PHILLIPS et al., 2012). 

 

2.2 Replicação 

Os coronavírus podem ser encontrados em uma gama de seres vivos, entre 

eles homens e animais, comumente ocasionando doenças respiratórias, entéricas, 

neurológicas e hepáticas, sendo essas doenças variáveis quanto à gravidade. 

Dentre os agentes infeciosos pertencentes e alocados no gênero 

Gammacoronavirus, está o vírus da bronquite infecciosa (VBI), agente etiológico da 

Bronquite Infecciosa Aviária (BI), que na maioria das vezes causa doença altamente 

contagiosa que se distingue no conjunto das enfermidades infecciosas aviárias como 

uma doença que provoca grandes perdas econômicas à indústria avícola em todo o 

mundo, apesar do uso rotineiro e difundido de vacinas “vivas” e/ou inativadas (DE 

WIT et al., 2010; MONTASSIER, 2010).   

O VBI causa infecção em aves da espécie Gallus gallus, não obstante tenha 

sido encontrado em outras espécies de aves não galiformes. O VBI provoca 

primariamente, infecção e doença do trato respiratório, que pode variar na 

intensidade da patogenia para trato respiratório superior em leve, moderada e 

severa. Porém, há estirpes que se replicam em células epiteliais de outros órgãos 

como os rins e as gônadas (VILARREAL et al., 2007a;  FERNANDO et al, 2013), 

enquanto outras infectam células do trato gastro-intestinal, resultando na excreção 

fecal do vírus (CAVANAGH, 2007). Nessa última condição, o VBI normalmente não 

produz doença clínica e persiste por mais tempo no hospedeiro, e é eliminado para o 

ambiente (CAVANAGH; GELB, 2008).   

A replicação viral em novas progênies do coronavírus é iniciada pela ligação 

dos vírions aos receptores na membrana celular através da glicoproteína S e, no 

caso dos gammacoronavirus, os principais receptores celulares são α2,3-ligados a 

N-acetilneuraminico (WINTER et al., 2006; MORK et al., 2014).  

A interação entre a glicoproteína S e os receptores celulares constitui o 

principal determinante do tropismo e especificidade ao hospedeiro para os 
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coronavírus. Inicialmente, a expressão de um receptor particular em células não 

permissivas de uma espécie heteróloga torna as células permissivas para os 

coronavírus correspondentes (LI et al., 2003). Depois, foi verificado que a 

substituição do ectodomínio da proteína S altera a especificidade do tropismo a 

células de determinado tecido ou células de espécies hospedeiras diferentes a um 

coronavírus de uma forma previsível (KUO et al., 2000). Além disso, foi reportado 

que a porção amino terminal correspondente à metade mais variável da proteína da 

espícula S1, e é a região que se liga ao receptor. Essa ligação conduz a alterações 

conformacionais na glicoproteína S que resultam na fusão entre o vírus e as 

membranas celulares, mediados pela metade mais conservada da proteína da 

espícula S2. A região de S1 que realiza o contato/ligação com o receptor de domínio 

de ligação ao receptor (RBD) varia entre os diferentes coronavírus (MASTERS; 

PERLMAN, 2013).  

 A penetração dos coronavírus na célula hospedeira pode ocorrer após 

endocitose pela fusão do envelope viral com a membrana da vesícula endocítica na 

presença de um pH ácido para alguns coronavírus. Quando alguns coronavírus não 

necessitam de pH baixo para a realizar a fusão, a penetração ocorre pela fusão do 

envelope com a membrana plasmática na superfície da célula. O desnudamento do 

genoma ocorre logo após a penetração e envolve mecanismos ainda não totalmente 

esclarecidos, necessitando provavelmente, de fatores celulares (GALLAGHER et al., 

1991; HOFMANN; POHLMANN, 2004; NASH; BUCHMEIER, 1997). 

A estratégia de replicação genômica dos coronavírus foi proposta 

originalmente por Sawicki e Sawicki, (1995). Em resumo, a sequência aberta de 

leitura 1 (ORF1)  do genoma é traduzida pelos ribossomos para sintetizar o 

complexo replicase de proteínas não estruturais, que pode então copiar o genoma 

continuamente de uma extremidade à outra para produzir uma cópia complementar 

do genoma, que por sua vez, servirá para ser copiada para mais genomas e fazer 

todo o processo de replicação do genoma do VBI.  

O genoma dos coronavírus contém 7ORFs, que são precedidas por uma 

sequência de repetição curta denominada  “transcription regulating sequence” (TRS 

– sequência associada à transcrição), que possui incialmente um códon iniciador 

composto por AUG para cada ORF. A TRS também é encontrada na extremidade 5`, 
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composta por um conjunto de 65 nucleotídeos associadas a estrutura de cap que 

são conhecidas como sequência líder (MORRIS; GEBALLE, 2000). 

Assim que o genoma do VBI é liberado no citoplasma, o gene 1 (pol) é 

traduzido em uma poliproteína para a produção da replicase viral e outras enzimas 

envolvidas com a replicação do RNA. A replicase parece reconhecer sítios no/ou 

entorno do TRS internos, e depois de copiar TRS internos, move-se 

descontinuamente ou transloca-se para a extremidade 5´ do genoma, ultrapassando 

assim uma grande seção da sequência interveniente entre qualquer um dos 

elementos TRS e a sequência de comando na extremidade 5´ do genoma (MORRIS; 

GEBALLE, 2000). 

 Apesar de os coronavírus possuírem um genoma de sentido positivo que 

serve como RNAm, os demais genes não são sintetizados pela tradução direta do 

RNA genômico. A polimerase viral recém-sintetizada utiliza o RNA genômico como 

modelo para fazer uma cópia de RNA intermediário de sentido negativo. A partir 

deste RNA de sentido negativo, serão produzidas cópias de RNA de extensão 

genômica que posteriormente serão inclusas nas partículas virais, e cópias de 

RNAm subgenômicos, que serão traduzidos nas demais proteínas estruturais e não-

estruturais necessárias para a produção da progênie viral (BRIAN; BARIC, 2005). 

Os RNAm subgenômicos variam em quantidade (de cinco a sete unidades) e 

de tamanho. Apenas a ORF mais próxima da extremidade 5’ é traduzida, embora 

alguns RNAm possuam duas ou três ORFs (SAWICKI et al., 2007). Na extremidade 

5’ de todos os RNAm subgenômicos, também são encontradas a sequência líder 

idêntica à sequência descrita anteriormente presente na extremidade 5’ do RNA 

genômico. Apesar de os mecanismos da síntese dos RNAms subgenômicos não 

serem totalmente elucidados, existem três hipóteses para o processo: 

1 - Transcrição iniciada pela sequência líder: baseada na possível transcrição 

da sequência líder a partir da cópia negativa do RNA. Este transcrito se ligaria a 

qualquer sequência intergênica e serviria como primer ou iniciador para a transcrição 

do mRNA a partir dessa sequência intergênica (SAWICKI; SAWICKI 1995; SETHNA 

et al. 1991). 

2- Transcrição descontínua durante a síntese do RNA de cadeia negativa: a 

polimerase que está sintetizando a cópia de RNA sentido negativo a partir do RNA 
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genômico faria uma parada em uma sequência intergênica e, em seguida, saltaria 

para a extremidade 3’ da sequência líder do RNA genômico, copiando esta região. 

Esse processo resultaria na produção de um RNAm subgenômico negativo que 

serviria de modelo para cópias de RNA positivo (JACOBS et al., 1981; STERN; 

SEFTON 1982). 

3-Incorporação de RNAm subgenômicos: esta hipótese refere-se a possível 

incorporação de RNAm subgenômicos ao vírus juntamente com o RNA genômico. 

Assim, os RNAm trazidos nas progênies virais serviriam de modelo para a síntese de 

cópias negativas, que seriam, então, copiadas em novos RNAms. 

A tradução dos mRNA subgenômicos ocorre em ribossomos associados à 

membrana dos retículos endoplasmáticos (RE) ou de forma livre no citoplasma. 

Após a tradução, as proteínas são processadas de acordo com sua finalidade, 

podendo ser fosforiladas, glicosiladas e/ou clivadas. A tradução das proteínas 

estruturais S, M e HE são realizadas por ribossomos na membrana do RE. Essas 

proteínas são posteriormente glicosiladas e a proteína da espícula S é clivada em 

duas subunidades, S1 e S2, em alguns coronavírus. A nucleoproteína N é traduzida 

por ribossomos livres no citoplasma e é subsequentemente fosforilada. A proteína E 

passa por um processo de acilação e localiza-se na região perinuclear de células 

infectadas (GALLAGHER et al., 1991; NASH; BUCHMEIER, 1997; SIMMONS et al., 

2005). 

A morfogênese das partículas virais inicia-se com a associação de múltiplas 

cópias da proteína N com o genoma viral e a formação do nucleocapsídeo helicoidal. 

Posteriormente, o nucleocapsídeo interage com a proteína M nas membranas do RE 

ou no complexo de Golgi, levando à formação do envoltório interno do 

nucleocapsídeo e ao seu empacotamento nas partículas que brotarão para o interior 

desses compartimentos. Para a formação da partícula viral completa, a proteína E 

atua em conjunto com a proteína M. Os vírions brotam a partir de uma estrutura 

especializada de membrana, localizada entre o RE e o complexo de Golgi. Os 

coronavírus se acumulam em vesículas, que são transportadas até a membrana 

plasmática, e são liberados por exocitose. Todas as etapas do ciclo replicativo 

ocorrem no citoplasma (BRIAN; BARIC, 2005).  
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2.3 Evolução 

Os coronavírus estão em constante evolução, pois apresentam elevadas 

taxas de mutação e de recombinação gênica, existindo como “quasispécies”. Nessa 

situação, dentro das células hospedeiras encontram-se um genoma e fenótipo do 

VBI predominante, juntamente com vários outros genomas e fenótipos desse vírus 

menos abundantes, de forma que o primeiro desses genótipos pode originar, em 

resposta às pressões seletivas do organismo hospedeiro, uma progênie desse vírus 

mais adaptada e/ou “camuflada” para às células de defesa do sistema imune da ave. 

Assim, os processos seletivos do hospedeiro podem contribuir com a geração de 

alterações na antigenicidade das novas populações do VBI, resultando em 

diferentes imuno-tipos virais, isto é, diferentes sorotipos ou variantes antigênicas, e 

também na patogenia das novas populações do VBI, acarretando, nesse caso, o 

surgimento de novos patotipos (McKINLEY et al., 2008) que apresentam um amplo e 

variado espectro de tropismo tecidual (DHINAKAR; JONES, 1997).  

Compreender a evolução viral é importante, pois tal processo pode levar a 

surtos de doenças conhecidas (por exemplo, a pandemia do vírus da SARS em 

2003), mudanças de hospedeiro e surgimento de novas doenças (por exemplo, 

hantavirus), de patogenia (o próprio vírus da bronquite infecciosa das aves e o vírus 

da influenza aviária), bem como fuga da resposta imune e resistência a 

medicamentos antivirais (por exemplo, vírus da imunodeficiência humana). 

Devido às elevadas taxas de mutação, os RNA-vírus podem coexistir como 

populações diversas de partículas virais, habitando o mesmo hospedeiro e em 

diferentes habitats intra-hospedeiro (constituídos nesta descrição por órgãos ou 

tecidos). As alterações genéticas, originadas de mutações que incluem 

substituições, inserções ou deleções de nucleotídeos, bem como, recombinação 

gênica entre regiões genômicas de dois ou mais genótipos do VBI, dão origem à 

diversidade genética, e estes genótipos muitas vezes se tornam viáveis à replicação 

e à perpetuação do novo genótipo (DOMINGO, 2006). 

Evolução viral é, portanto, o resultado da combinação de diversas mutações 

dentro do genoma com a atuação do hospedeiro, o qual contribui para a seleção de 

partículas virais resistentes ou adaptadas a esse hospedeiro. Esta relação “vírus-

hospedeiro” favorece o aumento da frequência de mutações adaptativas que 
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diminuem os efeitos deletérios causados em situações de evolução e replicação viral 

(ELENA; SANJUAN, 2007).  

Assim e no sentido de reforçar as abordagens acima descritas, os processos 

envolvidos no surgimento e propagação de RNA-vírus, muitas vezes podem ser 

evidenciados em tempo real, tornando estes vírus compostos de material genético 

caracterizados “instáveis” e, dessa forma, candidatos perfeitos para o estudo da 

evolução de doenças infecciosas (HOLMES, 2009).  

Ainda, dentro desse contexto, deve-se considerar que existem diferentes 

determinantes no microambiente dentro do hospedeiro, incluindo, as respostas 

imunes, a afinidade para receptores celulares e condições físico-químicas, que estão 

implicadas no processo de seleção (TORO et al., 2012). Dessa forma, alterações de 

aminoácidos no interior das regiões hipervariáveis da glicoproteína da espícula S1, 

determinam as alterações fenotípicas mais relevantes nas progênies de estirpes do 

VBI, resultando em novos sorotipos desse vírus e a redução e/ou perda da 

reatividade cruzada dependente de anticorpos vírus-neutralizantes que tenham sido 

induzidos por estirpe parental de referência desse vírus. Desse modo, presume-se 

que, devido à vacinação generalizada com uma ou mais estirpes de referência do 

VBI, a pressão de seleção imune envolvendo o gene S1 e a elevada taxa de 

mutação do genoma viral em conjunto, podem resultar no surgimento de diversos 

sorotipos, variantes e patotipos do VBI (ABRO et al., 2012, MONTASSIER, 2010).  

Três regiões hipervariáveis (HVRs) têm sido bem descritas nos primeiros 395 

aminoácidos da subunidade S1. As variantes podem adquirir uma maior virulência, 

determinar diferentes características de tropismo, potencializar a disseminação e 

persistência no sistema hospedeiro e causar doença clínica, mesmo em lotes 

vacinados em todas as idades. E a respeito disso, a partir das duas últimas décadas, 

um grande número de variantes tem sido relatadas na América do Norte, Austrália, 

China, África, Índia e Paquistão e Brasil (DUCATEZ et al., 2009; HAN et al., 2011; 

ACEVEDO et al., 2012; CHACÓN et al., 2011; FRAGA et al., 2013; MONTASSIER et 

al., 2012). 

Existem dois principais caminhos envolvidos na evolução viral, e estes são 

especialmente importantes quando se investiga a evolução dos RNA-vírus. Em 

primeiro lugar e mais comum entre os coronavírus, é a variação antigênica por meio 
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do “drift”. Esta variação antigênica é um mecanismo em que um determinado 

genótipo/sorotipo viral acumula mutações principalmente nos genes que traduzem 

as proteínas estruturais envolvidas na ligação a anticorpos vírus-neutralizantes. Isto 

resulta em uma nova estirpe de partículas virais que não pode ser inibida de forma 

tão eficaz pelos anticorpos que foram originalmente dirigidas contra estirpes 

anteriores. Este mecanismo pode resultar na formação de novos sorotipos e 

genótipos, e é bem conhecido nos coronavírus felinos (VENNEMA, 1999) e nos 

coronavírus humanos através de seleção positiva (CHIBO; BIRCH, 2006) 

As células do sistema imune reconhecem os vírus quando os antígenos de 

superfície se ligam a receptores celulares específicos para esses antígenos, 

especialmente os receptores de linfócitos B e de linfócitos T, envolvidos no 

reconhecimento e na geração de respostas imunes efetoras mediadas 

respectivamente por anticorpos ou por células. Após uma infecção, o hospedeiro 

produz mais destes receptores imunes específicos à determinada classe de 

patógeno, o que impede a re-infecção por esta estirpe em particular, e que 

caracteriza a resposta imune adaptativa e a ativação das células de memória. No 

entanto, os genomas virais estão em constante mutação e produção de novas 

formas em sequência e estrutura das proteínas antigênicas. Quando uma destas 

novas formas antigênicas, associadas a uma nova progênie viral, é suficientemente 

diferente da população de origem (parental), esta nova população poderá se evadir 

da resposta imune do hospedeiro ou não ser suficientemente neutralizada pelos 

anticorpos circulantes ou eliminada do organismo hospedeiro pelas respostas 

imunes cito-mediadas. Quando tal mudança ocorre, o hospedeiro que teve contato 

com o patógeno de campo ou mesmo uma estirpe vacinal, poderá não apresentar o 

conjunto de células T efetoras e anticorpos neutralizantes da infecção. Esta pressão 

imune que pode influenciar na seleção e predominância de progênies do VBI que 

apresentem determinadas mutações nos principais antígenos-alvo proteicos é 

denominada “drift”, sendo muito estudado no vírus de influenza (TAUBENBERGER; 

CASH, 2010). 

Ademais, mutações e pressão seletiva nos genes, especialmente em regiões 

hipervariáveis, podem permitir que determinados vírus atravessem a barreira entre 

espécies e se adaptam a novas espécies de hospedeiros; por conseguinte, 
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contribuem para a evolução viral (LIM et al., 2011). A taxa média de mutação em 

todos os coronavírus incluindo VBI é de aproximadamente 1,2 x 10-3 

substituições/sítio/ano (HOLMES, 2009). A taxa de outros RNA-vírus com genomas 

menores pode ser tão elevada quanto 1 x 10-1 substituições/sítio/ano. A diferença é 

potencialmente devido a presença de um domínio de 3 '- 5' exoribonuclease (ExoN) 

na NSP 14, que contém similaridades com proteínas envolvidas na revisão e 

reparação durante a tradução (SNIJDER et al., 2003) 

De acordo com os estudos de Boni et al. (2006) feitos através da aplicação de 

um modelo matemático para avaliação da evolução do vírus Influenza A durante 

epidemias e surtos, foi inferido que as chaves para gerar uma grande quantidade de 

“drifts” são o excesso ou a forte imunidade da população em longas epidemias. Com 

isso, a imunidade do hospedeiro direciona a população viral a mutações para uma 

variante distante, para que esta nova população (oriunda dos “drifts”) possa começar 

a disseminação de forma eficiente. 

Outra forma em que estirpes de RNA-vírus apresentam para evolução é 

denominada “shift”. O “shift” antigênico é o processo no qual os genomas de duas ou 

mais estirpes diferentes de um vírus, ou de estirpes de dois ou mais vírus diferentes, 

combinam-se para formar um novo subtipo contendo uma mistura de genes 

codificadores das principais proteínas antigênicas de superfície das duas ou mais 

estirpes originais, acarretando uma alteração fenotípica. Esta recombinação é 

frequentemente aplicada aos vírus influenza, especialmente para os genes das 

proteínas hemaglutinina (H) e neuraminidase (N), sendo este o exemplo mais 

conhecido do fenômeno de “shift”. No entanto, o processo ocorre com outros vírus 

também (HOLMES, 2013). 

A alteração antigênica é importante para o surgimento de novos patógenos 

virais, pois é um caminho que os vírus podem seguir para se inserir num novo nicho. 

Claramente, a recombinação pode ser de grande e evolutiva importância para 

patógenos virais e tem sido associada à com a evasão de imunidade do hospedeiro 

(MALIM, 2001), o desenvolvimento de resistência antiviral (NORA et al., 2007), a 

capacidade de infectar novos hospedeiros (HON et al., 2008), aumento da virulência 

(KHATCHIKIAN et al., 1989) e até mesmo o surgimento de novas características 

patogênicas (WEAVER, 2006).  
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Constantemente, novos genótipos e sorotipos do VBI surgem em diferentes 

países onde existe intensa atividade avícola comercial (AL TARCHA et al., 1990; JIA 

et al., 1995; LIU; KONG, 2004). Uma série de eventos, principalmente as mutações 

e recombinações, atuam de forma preponderante no surgimento e a evolução de 

novas variantes genéticas e fenotípicas, com reflexos marcantes na epidemiologia 

da infecção pelo VBI em diferentes tipos de criações avícolas (CAVANAGH, 1992; 

ESTEVEZ et al., 2003; JIA et al., 1995; KUSTERS et al., 1990; WANG et al., 1993).  

Embora as mutações sejam muito comuns em genes codificadores de 

proteínas com atividades antigênicas do VBI, a recombinação entre diferentes 

genótipos são passíveis de ocorrência, e têm sido demonstradas desde a década de 

1990 até os dias atuais (DAVIDSON; SILVA, 2008; HEWSON et al., 2014; JIA et al., 

1995; KUSTERS et al., 1990; ZHANG et al., 2015). Alguns estudos indicaram que o 

coronavírus de peru, outro grupo de coronavírus pertencente aos 

gammacoronavirus, tenha surgido a partir de um hospedeiro infectado com uma 

estirpe de VBI conhecida e de uma estirpe de coronavírus não caracterizada ou 

desconhecida. Este fato poderia ter resultado na recombinação do gene S1 e a 

consequente mudança de hospedeiro, isto é, de galinhas para perus (JACKWOOD 

et al., 2010).  

Outro evento caracterizado dentro do fenômeno chamado “shift” foi quando 

um par de 'novas' estirpes do VBI foram isoladas na China. Estas novas variantes 

foram demonstradas como sendo provenientes de um evento de recombinação entre 

as linhagens distantes do VBI (FENG et al., 2014; LIU et al., 2013, 2014; ZHAO et 

al., 2013; ZHOU et al., 2014). No entanto, as características de patogenicidade e 

antigenicidade destas novas variantes do VBI, oriundas de processos de 

recombinação, são pouco estudadas, não obstante, sejam necessárias tais 

avaliações a fim de se determinar de forma mais acurada os caminhos da evolução 

viral.  

Em resumo ao exposto acima, atualmente, sabe-se quais as principais vias de 

evolução de RNA vírus, incluindo a dos coronavírus aviários. No entanto, o contínuo 

surgimento de novos genótipos e sorotipos do VBI ocorre e pouco se sabe sobre a 

evolução e alterações biológicas destas novas variantes nas aves de criações 

avícolas comerciais. Da mesma forma, não se conhece qual o potencial que estirpes 
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do VBI presentes em determinadas regiões tem de produzir novas progênies a partir 

da infecção e persistência nas aves. Faz-se necessário, então, avaliar as alterações 

genéticas e de patogenia viral após diferentes fases de infecção e persistência em 

hospedeiros. Com isso, o presente trabalho propõe esta avaliação, para melhor 

compreensão da evolução do VBI, e mais especificamente, do genótipo BR-I. 

 

2.4 Patogenia 

A BI acomete aves de produção em todo o mundo (OIE, 2013), de tal forma 

que o agente etiológico (VBI) está amplamente disseminado nas regiões de diversos 

países onde as aves domésticas são criadas, em especial nos plantéis avícolas 

comerciais/industriais. O VBI se caracteriza pela capacidade de se espalhar 

rapidamente, por via aerógena, entre aves parcialmente imunes ou totalmente sem 

imunidade contra esse vírus, disseminando-se a partir das aves infectadas por meio 

de aerossóis do trato respiratório ou pelas fezes e, ainda, pode persistir nas aves 

infectadas, notadamente no trato digestório por várias semanas ou meses (De WIT, 

2010).   

Estirpes do VBI, independente do tecido de origem, infectam, inicialmente, as 

células ciliadas do epitélio que reveste a mucosa do aparelho respiratório, 

principalmente da traqueia das aves. Em consequência, causam as primeiras lesões 

características no tecido respiratório superior, que é o órgão de eleição para sua 

multiplicação, sendo por isso, considerada doença primária do trato respiratório 

(KING, CAVANAGH, 1991). Apesar disso, alguns dos isolados apresentam tropismo 

exacerbado para os rins, oviduto e/ou, trato digestório (COOK et al., 2001; 

DHINAKAR RAJ; JONES, 1996; DI FÁBIO et al., 2000; De WIT et al., 2015). 

Alterações no tropismo tecidual e na antigenicidade das estirpes do VBI estão 

na maioria das vezes relacionadas com mutações na sequência de aminoácidos do 

gene S1 (CAVANAGH; NAQI, 2003). Estas variações podem ocorrer em torno de 2 a 

25% na sequência de aminoácidos. Por outro lado, a subunidade S2 é mais 

conservada (CAVANAGH et al., 1992, 1997; KANT et al., 1992;. KOCH et al., 1990). 

Ainda conforme descrito acima, deve-se salientar que o glicopolipeptídeo S1 é 

responsável pela infectividade viral, por possuir sítios que se combinam com os 

receptores de células alvo da infecção pelo VBI e determinam, em alguns casos, o 
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tropismo e predileção para determinadas células epiteliais (CASAIS et al., 2003; 

LONGBERG-HOLM; PHILIPSON, 1974; AMBEPITIYA WICKRAMASINGHE et al., 

2014; PROMKUNTOD et al., 2014). Dessa forma, em regiões próximas a esses 

sítios estão presentes os principais determinantes antigênicos que induzem a 

formação de anticorpos neutralizantes. Um aspecto interessante é que a variação 

gênica de algumas regiões codificadoras da glicoproteína S, especialmente aquelas 

correspondentes aos sítios de vírus-neutralização, passam a se constituir na 

principal estratégia do VBI para escapar dos mecanismos de defesa do hospedeiro 

(CAVANAGH et al., 1992; CAVANAGH et al., 1997; COOK et al., 1999; KEELER et 

al., 1998; MURPHY et al., 1999).  

Desde a sua primeira descrição, na década de 1930 nos EUA, o VBI tem sido 

continuadamente isolado de aves submetidas a diferentes tipos de processos 

produtivos, tais como de aves reprodutoras, aves de corte e aves de postura. 

Desde então e com o advento de diferentes técnicas de biologia molecular, a 

glicoproteína da espícula tem sido correlacionada como capaz de gerar uma extensa 

variabilidade antigênica, fato que torna extremamente difícil o controle da infecção 

pelo VBI com o uso de vacinas, devido à existência de múltiplos sorotipos e 

variantes do vírus que podem não apresentar proteção cruzada total com relação a 

estirpe usada na formulação da vacina contra BI. Isso representa um grande desafio 

para alcançar um controle mais efetivo da infecção pelo VBI por meio de vacinas 

(CAVANAGH, 2007; CAVANAGH; GELB, 2008).  

A variabilidade existente no gene S1 está ligada especialmente em 

determinadas regiões deste gene, sendo estas regiões definidas como 

hipervariáveis (HVRs). Três dessas regiões foram mapeadas e denominadas HVR-1, 

HVR-2 e HVR-3, as quais são responsáveis pela interação com anticorpos VN. Por 

isso, constituem-se em determinantes dos sorotipos específicos apresentados pelas 

diversas estirpes variantes do VBI (MOORE et al., 1997). 

Dessa forma, foi demonstrado que os primeiros 253 aminoácidos da porção 

amino-terminal da protéina S1 do VBI são necessários e suficientes para ligação 

com receptores das células alvo da infecção pelo VBI do trato respiratório de 

galinhas de um modo dependente de ácido α-2,3-ligados a N-acetilneuramínico. 

Ademais, foi verificado que os aminoácidos críticos para ligação da estirpe M41 do 
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VBI estão presentes nos resíduos N-terminais 19-69 da proteina S1, que são 

codificados por uma região hipervariável do gene S1 (AMBEPITIYA 

WICKRAMASINGHE et al., 2014; PROMKUNTOD et al., 2014).  

Portanto, diversas alterações podem ocorrer na composição, estrutura e 

propriedades antigênicas das proteínas do VBI, em decorrência de fenômenos de 

mutação e recombinação, que fazem parte da evolução desse patógeno viral e 

afetam os genes codificadores dessas proteínas estruturais do VBI. Esses eventos 

são responsáveis pela geração de diferentes patotipos, ou seja, estirpes providas de 

patogenicidade diferencial para o hospedeiro, o que torna ainda mais difícil o 

controle da infecção pelo VBI nas criações avícolas comerciais. 

Dessa forma, a existência de numerosas estirpes variantes do VBI torna o 

controle da infecção por esse vírus ainda mais complexo, em vista da conhecida 

falta de imunidade cruzada entre alguns desses vírus (CAVANAGH., 2007). No 

tocante a isso, deve-se considerar que as infecções com estirpes variantes do VBI 

têm-se constituído nos isolados mais frequentes de casos de bronquite infecciosa no 

Brasil e vêm causando sérios problemas na indústria avícola brasileira (ASSAYAG et 

al, 2012a; ASSAYAG et al, 2012b; ASSAYAG et al, 2012c). Além disso, as infecções 

por essas variantes do VBI resultam em problemas respiratórios relevantes, levando 

a uma maior ocorrência de colibacilose e consequente condenações de carcaças, 

bem como de casos de nefrite e quedas na produção de ovos. O fato é que esses 

quadros patológicos têm ocorrido, sobretudo a partir do ano 2000, no Brasil, com 

frequência cada vez mais elevada em planteis de aves vacinadas com o sorotipo 

Massachusetts do VBI, que até outubro de 2016 era a única estirpe vacinal 

oficialmente aprovada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA). 

Foi demonstrado que os genes acessórios do VBI não são necessários para a 

replicação in vitro (CASAIS et al., 2005; HODGSON et al., 2006), mas sim o gene S 

(CASAIS et al., 2003; HODGSON et al., 2004). Mesmo com estas descobertas, 

ainda era obscura a função dos genes acessórios em relação à patogenicidade, até 

que Armesto et al., (2009), ao utilizar uma ferramenta de substituição de segmentos 

gênicos, mais especificamente o gene da replicase, de uma estirpe não virulenta 

Beudette para uma estirpe virulenta Mass-M41, mostraram que a estirpe receptora, 
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também denominada “quimera” se transformou em avirulenta. Este fato indicou que 

nenhum dos genes estruturais ou acessórios derivados de um isolado virulento do 

VBI foram capazes de restaurar a virulência e que, portanto, a perda de virulência 

associada com a estirpe Beaudette reside no complexo do gene da replicase. 

Dentre tudo o que foi exposto, pode-se considerar que o VBI, bem como 

outros coronavírus, possui um grande leque de possibilidades de diferenciação em 

estirpes distintas, geradas a partir de um mesmo ancestral comum. Esta 

diferenciação foi demonstrada por Toro et al. (2010), que, após infectar galinhas com 

a estirpe Arkansas (Ark) do VBI, isolaram subpopulações geneticamente diferentes 

da estirpe Ark parental usada no desafio do organismo de uma mesma ave infectada 

experimentalmente, indicando que este vírus passa por um processo de ajuste 

genotípico / fenotípico, no curso de sua replicação dentro do hospedeiro, o que 

acarreta na diferenciação do tropismo celular e a possível manutenção da carga viral 

nestas células, a ponto de a população originalmente inoculada no desafio se tornar 

menor do que as novas populações que surgem dentro hospedeiro. Esta descoberta 

indicou que uma subpopulação distinta dessa estirpe do VBI passou rapidamente 

por um processo de seleção positiva no trato respiratório superior de galinha. A 

propósito, e para reforçar essa hipótese, os vírus que possuem seu genoma 

composto por RNA, tal como os coronavírus, podem alterar seus antígenos por 

mutações pontuais ou por rearranjo dos genomas. Estes vírus mesmo sendo alvos 

de anticorpos ou células T devido à alteração antigênica, podem se tornar 

resistentes à imunidade gerada na população por infecções prévias (DOMINGO, 

2010; LANGEREIS et al., 2012; TAUBENBERGER et al., 2010; VENNEMA et al., 

1999). 

A BI foi relatada pela primeira vez no Brasil em 1956 a partir de uma infecção 

causada pela estirpe M41 do VBI em galinhas e, desde então, vem acometendo 

aves de todas as idades e linhagens de corte, postura, ou reprodutoras, em 

diferentes regiões onde há indústria avícola instalada (ASSAYAG et al., 2012b; 

CAPUA et al., 1999; DI FÁBIO; FERNANDO et at., 2016; HIPÓLITO et al., 1973; 

ROSSINI, 2000). 

As estirpes do VBI, quer sejam elas variantes, ou não, podem expressar uma 

predileção maior para outros tecidos, que não sejam do sistema respiratório, o que 
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originará os diferentes patotipos virais quanto ao tropismo tecidual. Estes, por sua 

vez, caracterizam-se pelo tropismo de uma estirpe do VBI por um tipo particular de 

célula constituinte de determinado tecido ou órgão. Ainda, deve ser considerado 

que, algumas vezes, a replicação desses vírus em um dado tipo celular, não 

desencadeia alterações patológicas significativas, mesmo quando este tecido 

apresente altos títulos virais, sendo necessário avaliar a ocorrência ou não de lesões 

macro e microscópicas produzidas por uma dada estirpe do VBI (AMBALI; JONES, 

1990; CAVANAGH, 2005; CAVANAGH; NAQI, 2003).   

Alguns patotipos do VBI causam lesões renais mais proeminentes, e com 

vários graus de comprometimento renal, relacionados à nefrite e nefrose (KING; 

CAVANAGH, 1991).  Nos últimos anos, diversas estirpes variantes do VBI têm sido 

isoladas em diversas regiões do mundo e associadas ao desenvolvimento de um 

quadro clínico e patológico que afeta mais os rins (FENG et al., 2012; GOUGH et al., 

2008). 

Muitas dessas estirpes nefropatogênicas têm sido classificadas em genótipos 

variantes do VBI, após a análise filogenética de sequências do gene S1 

(BOUQDAOUI et al., 2005; FERNANDO et al., 2013; FRANÇA et al., 2011; LIM et 

al., 2011; MEIR et al., 2004; MONTASSIER et al., 2006, 2012; ZIEGLER et al., 

2002).  Nas poedeiras e reprodutoras, durante a fase de recria, pode haver a 

manifestação tardia de urolitíase e a completa atrofia renal, sendo que a morbidade 

e a mortalidade são variáveis (2% a 10%). Ainda, há evidências de que a BI possa 

estar associada a quadros de enterite e de infertilidade em machos (CAVANAGH; 

NAQI, 2003; DI FÁBIO; ROSSINI, 2000; JONES, 2010; SILVA, 1989; VILLAREAL et 

al., 2007). 

Um fato interessante, é que aves reprodutoras e de recria, por apresentarem 

longo ciclo de vida, em torno de 64 e 74 semanas, além de serem susceptíveis a 

prováveis re-infecções, também demonstram maior período de persistência e 

excreção viral. Jones e Ambali (1987) descreveram que aves jovens, quando 

infectadas experimentalmente com uma estirpe enterotrópica do VBI, não 

apresentaram excreção viral após 35 dias pós infecção. No entanto, quando a 

mesma estirpe foi inoculada em aves sexualmente maduras, o vírus pode ser 

detectado por um período maior.  
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Alguns estudos relatam que diferentes órgãos podem atuar como sítios de 

persistência viral, tal como os rins (CHONG; APOSTOLOV, 1982) e as tonsilas 

cecais (ALEXANDER et al, 1978; COOK, 1968). No entanto, alguns outros trabalhos 

se mostram controversos quanto o isolamento da estirpe M41 do tecido renal e das 

tonsilas cecais. Segundo Dhinakar Raj e Jones (1997), após a estirpe M41 ser 

inoculada em galinhas com imunossupressão de células T experimentalmente 

induzida, foi possível isolar o vírus a partir de cinco semanas pós infecção, sendo 

primeiramente isolado dos rins e, em seguida, da traquéia e pulmões, mas não foi 

possível isolar das tonsilas cecais. Ao contrário desses achados, Benyeda et al., 

(2009), detectaram esta mesma estirpe na tonsila cecal até 11 dias pós infecção e 

após um intervalo de 31 dias (com 42 dpi) foi ainda possível isolar esse mesmo 

vírus. Esses mesmos autores isolaram uma das estirpes do VBI com 14 dias pós 

infecção no tecido renal e depois não foi mais possível isolá-la. 

As variantes caracteristicamente nefropatogênicas ou nefrotrópicas 

apresentam predileção para as células tubulares do epitélio renal (AMBALI; JONES, 

1990; CHONG; APOSTOLOV, 1982; FERNANDO et al., 2013), por serem células 

que oferecem um local ideal para a persistência viral, devido a natureza 

imunologicamente privilegiada desses sítios (MIMS, 1989).  

Contudo, a persistência do VBI pode ter implicações práticas na epizootiologia 

da doença e, talvez, um papel na evolução de estirpes variantes. Além disso, re-

excreção do vírus persistente pode servir como uma fonte de infecção de galinhas 

com baixo grau de imunidade e/ou susceptíveis ao vírus (DHINAKAR RAJ; JONES; 

1997a) 

Durante a persistência no hospedeiro, os coronavírus e outros vírus que 

possuem genoma composto por RNA, podem levar durante a transcrição viral, à 

geração de novas populações virais, apresentando alta taxa de variabilidade 

genética durante a transcrição gênica. Esses vírus podem ser considerados como 

vírus “quasiespecies”, que são agrupamentos contendo um conjunto de variantes 

genotípicas e fenotípicas de um vírus, que tem como fundamentação a divisão 

genômica interespecífica causada por influências internas e/ou externas, tais como o 

ambiente, os mecanismos de escape desencadeados pelo vírus, variabilidade e 

suscetibilidade ao hospedeiro (DOMINGO, 2002; DOMINGO et al., 2012). Na 
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verdade, o fenômeno dos quasispecies tem sido relatado entre os coronavírus, e 

considerada importante para a evolução e persistência desses vírus, porque pode 

favorecer o surgimento de novas variantes na natureza e pode contribuir na previsão 

dos mecanismos de escape do vírus às respostas imunes do hospedeiro (KISS et 

al., 2000; MONTASSIER, 2010; NIX et al., 2000; ROWE et al., 1998). 

Em vista disso, constata-se a importância de se conhecer o padrão de 

persistência das variantes de campo do VBI que afetam as aves de produção e 

recria. O fato destas aves apresentarem vida longa pode proporcionar um possível 

meio para que as variantes do VBI encontrem condições mais favoráveis para 

manter a maior parte do tempo uma carga viral basal, sem que haja manifestação 

clínica da infecção no hospedeiro. Assim, essas estirpes virais sofrem alterações na 

sua constituição genética e fenotípica durante o curso desse tipo de processo 

infeccioso. Como consequência disso, sendo geradas alterações gênicas e 

fenotípicas, novas progênies do VBI são formadas no hospedeiro, e 

consequentemente estas progênies são excretadas para o meio ambiente e podem 

causar infecção em novos organismos hospedeiros sem ou com baixa imunidade 

para essas estirpes. Outro fato que chama atenção, nesse caso, é que algumas 

alterações genéticas podem estar relacionadas com a atenuação viral, embora não 

haja informações mais consistentes sobre a ocorrência desse tipo de fenômeno a 

partir de estirpes de campo do VBI. 

Devido a tudo o que foi exposto anteriormente, é de suma importância o 

estudo da evolução das estirpes brasileiras que infectam as aves de produção de 

vida longa, bem como avaliar possíveis alterações genéticas na glicoproteína da 

espícula, subunidade S1, a qual pode ser envolvida com os processos de 

atenuação, ou de reversão de virulência viral nas aves de campo durante o ciclo de 

vida desses animais. Com isto, é evidente a necessidade de um estudo do 

comportamento de variantes do VBI nas aves de vida longa utilizadas na produção 

avícola, a partir de galinhas naturalmente infectadas por esse agente. 

 

2.5 Epidemiologia 

O contato direto com aves infectadas é a principal forma de infecção, sendo o 

exsudato traqueo-brônquico e as fezes destas aves os principais veículos de 
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transmissão desse vírus de hospedeiros infectados para os susceptíveis. O vírus se 

espalha horizontalmente por aerossol ou ingestão. A taxa de disseminação depende 

principalmente da infectividade do vírus e o estado imunitário das aves. O VBI é 

altamente infeccioso e, em condições naturais, sinais clínicos respiratórios podem se 

desenvolver em aves que tiveram contato direto num prazo de 36 horas. Alimentos e 

água potável e que foram contaminadas por fezes, também são vias de transmissão 

do VBI. Esse vírus pode sobreviver durante um tempo considerável nas fezes e esse 

material pode-se constituir em uma fonte contínua de re-infecção na fase de 

convalescência da doença. Cama contaminada, calçados, vestuário, utensílios, 

equipamentos e pessoas em contato com as aves também são fontes potenciais de 

transmissão viral de forma indireta e têm sido implicados na propagação do VBI a 

grandes distâncias (ERBECK; McMURRAY, 1998; McMARTIN, 1993; PURCHASE et 

al., 1966). 

O papel da transmissão vertical na epidemiologia do VBI não foi totalmente 

estabelecido, embora se tenha suspeitado da ocorrência da transmissão vertical do 

VBI em um caso de campo (McFERRAN et al., 1971). A transmissão vertical foi 

demonstrada em outro estudo em galinhas poedeiras infectadas experimentalmente 

que produziram ovos infectados entre uma e seis semanas após a infecção (COOK., 

1971). O VBI também foi isolado a partir do primeiro dia de idade dos pintinhos 

dessas galinhas. Mais recentemente, Pereira et al., (2016) detectaram a presença 

do VBI no liquido córioalantóde de ovos embrionados originados de galinhas 

poedeiras naturalmente infectadas e vacinadas com a estirpe Ma5, sendo essas 

amostras idênticas à uma região do gene S1 à estirpe Ma5. Isto sugere que o VBI 

pode ser transmitido verticalmente. O VBI foi também detectado no sêmen de galos 

de até duas semanas após a inoculação, o que indica a possibilidade de que o 

oviduto de uma galinha portadora, e também o ovo no oviduto, possam ser 

infectados com esse sêmen (GALLARDO et al., 2010). 

A principal via de eliminação do VBI durante a fase aguda da doença é feita 

pelo trato respiratório, no momento em que as aves tossem ou espirram, eliminando 

o vírus diretamente no meio ambiente. Esse vírus pode ser recuperado e isolado, a 

partir de amostras da traqueia e dos pulmões, entre o primeiro e sétimo dia após a 

infecção e também pode ser isolado a partir do conteúdo cloacal após 24 horas pós-
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infecção. As fezes de galinhas infectadas podem apresentar esse vírus durante um 

período prolongado de tempo, principalmente durante o curso de infecções mais 

longas, ou na fase de persistência desse vírus no organismo hospedeiro 

(ALEXANDER; GOUGH, 1977; COOK, 1968). 

Acredita-se que a latência verdadeira, tal como observado em infecções por 

herpesvirus, não ocorra em infecções pelo VBI. No entanto, em algumas 

circunstâncias, esse vírus pode persistir durante um período de tempo maior em 

aves infectadas, sendo alguns órgãos mais susceptíveis à esta persistência, como 

os rins e trato digestório, e especialmente as tonsilas cecais na manutenção 

prolongada da infecção pelo VBI (ALEXANDER et al., 1978; CHONG; APOSTOLOV, 

1982; El-HOUADFI et al., 1986). Aves portadoras de infecções persistentes pelo VBI 

são consideradas as prováveis fontes de re-infecção em poedeiras, a qual ocorre em 

intervalos regulares (COOK, 1968). No entanto, a persistência não se desenvolve 

para todas as estirpes do VBI, e tendo sido evidenciado que algumas apresentam 

maior capacidade de persistência no hospedeiro. 

 A transmissão do VBI ocorre principalmente por aerossóis e mais facilmente 

entre aves mantidas a uma distância de até 1,5 m. Os ventos predominantes 

também podem contribuir para a distribuição entre galpões que são separados por 

uma distância de até 1.200 m (CUMMING, 1970).  Vetores não parecem ser um fator 

importante na propagação do VBI. 

Outras espécies de aves não são consideradas suscetíveis à manifestação 

clínica após a infecção pelo VBI. Esse vírus pode ser propagado em camundongos 

por via intra-cerebral (CUNNINGHAM et al., 1972). No entanto, a passagem de tais 

vírus parece resultar na seleção de uma população viral que não é patogênica para 

pintinhos (YACHIDA  et al., 1979).  

O VBI é sensível à temperatura e algumas diferenças podem existir em 

termos de sensibilidade térmica, mas no geral, a maioria das estirpes são inativadas 

a 56°C durante 15 minutos ou 45°C durante 90 min (OTSUKI et al., 1979). À 

temperatura ambiente, esse vírus pode sobreviver por poucos dias. A infectividade 

viral é afetada por armazenagem a 4°C, e para armazenamento a longo prazo, é 

necessário manter esse vírus a -70°C. Além disso, o VBI é facilmente inativado por 
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muitos desinfetantes comuns, incluindo álcool 70%, clorofórmio, fenol, formalina e 

iodo (JORDAN; NASSAR, 1973).  

 

2.6 Diagnóstico 

Os métodos de diagnóstico convencionais, que também podem ser chamados 

de “clássicos” do VBI, são primordialmente baseados no isolamento viral em ovos 

embrionados “Specific Pathogen Free” (SPF) (GELB, 1989; OWEN et al., 1991) ou 

em culturas celulares (HOPKINS, 1974), seguidos da identificação antigênica dos 

isolados. Outra alternativa é o isolamento do VBI a partir da inoculação em anéis 

traqueais de embriões de galinha SPF, a qual se revelou uma técnica bastante 

sensível (COOK et al., 1976), mas também muito laboriosa e demorada. Esse 

método pode ser associado a reação de imunofluorescência direta em cultura de 

traqueia, permitindo a detecção mais rápida do vírus (BHATTACHARJEE et al., 

1994). 

O VBI também pode ser detectado diretamente em tecidos de aves infectadas 

por meio da técnica de imuno-histoquímica (IHC) ou por hibridização “in situ” 

(COLISSON et al., 1990; HANDBERG et al., 1999). Diversos testes de imuno-

histoquímica foram aplicados utilizando apenas anticorpos monoclonais para 

detecção do VBI, tanto para estirpes vacinais (ABDEL-MONAIN et al., 2009; 

NAKAMURA et al., 1991; NAQI et al., 1990) quanto para variantes (CHEN et al., 

1996;  FRANÇA et al., 2011; HANDBERG et al., 1999;  ZIEGLER et al., 2002). Essa 

ferramenta tornou-se de fundamental importância no que diz respeito ao 

rastreamento do tropismo viral de diferentes estirpes, permitindo uma análise 

topográfica da migração viral para órgãos distintos. 

Os métodos sorológicos mais utilizados no diagnóstico da BI são  inibição da 

hemaglutinação (HI), vírus-neutralização (VN) (CAPUA et al., 1999) e  ensaio 

imunoenzimático “Enzyme Linked Immunosorbent Assay” (ELISA) com anticorpos 

monoclonais ou policlonais. Vários ensaios imunoenzimáticos foram desenvolvidos e 

aplicados no diagnóstico laboratorial da BI. O ELISA apresenta a vantagem de 

sobrepujar os demais métodos sorológicos, em virtude do seu baixo limiar de 

detecção, associado a capacidade de oferecer resultados mais objetivos e 

reprodutíveis, permitindo a classificação mais rápida das amostras analisadas e 
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possibilitando o acompanhamento do grau de imunidade humoral local e sistêmica 

de um grande número de aves vacinadas contra o VBI (IGNJATOVIC; ASHTON, 

1996; GARCIA; BANKOWSKI, 1981; NAQI et al., 1993; ZELLEN; THORSEN, 1986). 

As técnicas de biologia molecular constituem, por sua vez, um meio de 

diagnóstico direto rápido, preciso e específico na detecção do VBI. Como exemplo, a 

reação em cadeia pela polimerase antecedida pela transcrição reversa (RT-PCR) é 

uma ferramenta muito útil na detecção de diversos RNA-vírus (CAVANAGH, 1993). 

No caso do VBI, por ser um RNA-vírus, a PCR foi aplicada pela primeira vez de 

forma bem sucedida depois que o genoma viral foi transformado, por meio da reação 

de transcrição reversa (RT) em cDNA (JACKWOOD et al.,1992).  

Tradicionalmente, a técnica de vírus neutralização realizada em ovos 

embrionados foi utilizada para identificar os diferentes sorotipos do VBI. No entanto, 

a técnica de RT-PCR em conjunto com o sequenciamento de genes específicos 

pode ser rotineiramente utilizada com o objetivo de discriminar diferentes estirpes do 

VBI (JACKWOOD et al., 1997; KEELER et al., 1998; KWON et al., 1993; 

MONTASSIER et al., 2008). Além disso, deve ser destacado que um rápido teste de 

avaliação do polimorfismo gênico que ocorre entre estirpes do VBI pode ser feito 

sobre produtos amplificados do gene S submetidos a uma digestão (clivagem) com 

algumas enzimas de restrição. Este processo gera fragmentos de DNA de diferentes 

tamanhos, de acordo com a presença ou a ausência de determinados sítios para 

cada uma das enzimas utilizadas, constituindo uma técnica conhecida como 

Polimorfismo de Tamanhos de Fragmentos Gerados por Digestão com Enzimas de 

Restrição (“Restriction Fragment Length Polymorphism”-RFLP) (KWON et al., 1993; 

JACKWOOD et al., 1997). 

O surgimento da PCR em tempo real trouxe a possibilidade de se usar uma 

ferramenta de diagnóstico ainda mais rápido em relação à técnica de PCR 

convencional, com um aumento no índice de sensibilidade e reprodutibilidade, além 

de permitir que seja quantificado o número de cópias virais em diferentes tecidos, 

possibilitando uma interpretação mais completa e eficiente no que diz respeito à 

patogenia. Esta técnica deu suporte à análise histopatológica e imuno-histoquímica. 

Com isso, houve, também, uma redução no risco de contaminação do ambiente por 

manipulação do produto amplificado, já que, a PCR em tempo real permite a 
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simultânea amplificação e detecção da sequência gênica alvo amplificada, pelo uso 

de marcadores fluorescentes, além de evitar manipulações adicionais na técnica de 

eletroforese e a exposição ao brometo de etídeo (CALLISON et al., 2006; 

BENEYEDA et al., 2010; JACKWOOD et al., 2003; NIESTERS, 2004; MACKAY et 

al., 2002).  

Com o advento destas diferentes técnicas descritas anteriormente, a 

avicultura atual, principalmente no que se refere às viroses e, dentre elas a BI, pode 

desfrutar de muitas opções de diagnóstico laboratorial. Pode-se constatar então que, 

se por um lado um conjunto significativo de dados sobre genotipagem tenha sido 

levantados para essas novas variantes de campo do VBI no Brasil e no mundo, por 

outro lado pouco se conhece sobre as relações entre propriedades genéticas e 

fenotípicas desses novos isolados brasileiros em comparação com as demais 

estirpes do VBI, e inclusive aquelas utilizadas na produção de vacinas.  

Em vista disso, fica evidente a importância de serem feitas investigações 

adicionais para melhor caracterizar os imunotipos e patotipos desses vírus e avaliar 

os possíveis efeitos que as mudanças causadas por mutações e/ou recombinações 

no gene codificador da glicoproteína S1, ou até mesmo em outros genes desses 

isolados têm sobre os perfis de patogenicidade e também sobre o grau de proteção 

conferido pelas vacinas comerciais disponíveis no mercado contra infecções 

causadas por estirpes brasileiras do VBI (MONTASSIER et al., 2008). 

 

2.7 Prevenção e controle 

O controle da bronquite infecciosa aviária é um trabalho difícil e laborioso, 

sendo que nenhum dos países que possuem indústria avícola em maior escala e 

mais desenvolvida está livre da BI.  

Devido a natureza altamente infecciosa desses vírus, até mesmo as mais 

rigorosas medidas preventivas são, por vezes, insuficientes. Apenas as mais 

rigorosas medidas de quarentena, como aquelas utilizadas para manter aves SPF, e 

que não podem ser aplicadas comercialmente, parecem ser capazes de excluir o 

VBI das criações avícolas (IGNJATOVIC; SAPATS, 2000). 

O único meio prático de controlar a BI é a vacinação, medida essa que é 

aplicada rotineiramente em todas as aves industriais, principalmente em regiões 
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endêmicas, podendo as vacinas serem vivas ou inativadas.  Os programas de 

vacinação podem variar de um país para outro, ou mesmo de uma criação para 

outra, dentro do mesmo país, dependendo das condições locais de levantamento 

das principais estirpes relatadas como circulantes. 

As vacinas vivas estão em uso generalizado. A maior parte dessas vacinas 

são compostas por estirpes do VBI que foram passadas em ovos embrionados, no 

intuito de diminuir a virulência desse vírus. As vacinas vivas podem ser 

administradas por meio de spray aerossol ou junto com a água nos bebedouros, 

dependendo da vacina utilizada (HOFSTAD et al., 1975; CAVANAGH; GELB, 2008).  

Vacinas compostas por estirpes menos atenuadas e com maior virulência 

residual algumas vezes são utilizadas para a vacinação de reforço por volta de sete 

a dez dias de idade. Vacinas de baixa virulência são adequadas para pintainhos com 

baixo nível de imunidade materna e a vantagem destas vacinas é que elas não 

causam reações respiratórias, ou interferem menos na redução da taxa de 

crescimento, que pode ocorrer com vacinas de maior virulência (GEILHAUSEN et 

al., 1973). A desvantagem de se utilizar vacinas de baixa virulência é que o nível de 

imunidade previsto é baixo, e muitas vezes é suficiente apenas para proteger o trato 

respiratório. Muitas vezes, essas vacinas não induzem uma proteção eficaz para 

outros tecidos, tais como rins e oviduto, contra o desafio com estirpes que são 

nefropatogênicas ou patogênicas para o trato reprodutivo (DHINAKAR; JONES, 

1996). 

Algumas vacinas vivas têm um grau significativo de virulência residual e uma 

tendência para produzir aerosaculite, particularmente em condições ambientais 

adversas e quando combinadas à infecção com bactérias como a Escherichia coli 

(HOPKINS; YODER, 1986). Diversos tipos antigênicos de vacinas contra a BI estão 

disponíveis em todo mundo, o que resulta em um grande problema para os 

produtores. Porém, a escolha da vacina pode sem dúvida decidir o sucesso ou  

insucesso da vacinação e controle da infecção pelo VBI, e por isso deve se levar em 

conta quais são os tipos antigênicos prevalentes desse vírus em determinadas 

regiões. As vacinas utilizadas com mais frequência são as pertencentes ao 

sorogrupo Mass, como a M41, Ma5, H52 e H120. Outras vacinas monovalentes 
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também são usadas regionalmente na Europa e EUA, tais como Connecticut 46, 

Arkansas 99, Florida, JMK, 4/72 e D274 (DHAMA et al., 2014).  

Em todos os países com avicultura mais avançada, existe uma grande cautela 

quanto ao uso indiscriminado de vacinas vivas, de modo a não se utilizar estirpes 

vacinais de outras partes do mundo, que não estejam presentes em uma dada 

região ou país, e assim evitar a disseminação de linhagens genéticas e fenotípicas 

distintas das estirpes locais em suas criações. 

Com relação às vacinas inativadas, estas são mais destinadas a criações de 

aves de postura, sendo mais comumente administradas por via subcutânea entre 

13-18 semanas de idade para galinhas que foram previamente imunizadas com a 

vacina contendo o vírus vivo atenuado. A grande vantagem das vacinas inativadas é 

que, via de regra, são capazes de fornecer elevados níveis de anticorpos anti-VBI 

que persistem por períodos mais longos que os induzidos pela vacina viva (BOX et 

al., 1982). Níveis de anticorpos mais elevados são particularmente úteis para 

proporcionar proteção aos demais órgãos que não correspondem ao sistema 

respiratório, impedindo a propagação viral.   

Uma das maiores dificuldades encontradas na sanidade avícola é a 

identificação de sorotipos, patotipos e protectotipos de estipes de campo em surtos 

da BI. Esta tarefa necessita de grande empenho para isolamento viral seguido dos 

demais testes para caracterização antigênica e biológica desse vírus. O resultado 

normalmente é confirmado por outros testes, tais como VN e sequenciamento de 

nucleotídeos dos genes mais relevantes do VBI. Algumas estirpes mais usadas em 

vacinas contra o VBI, tais como Mass, Conn, Ark ou D274, podem ser diferenciadas 

por anticorpos monoclonais específicos (KOCH et al., 1986; NAQI et al., 1993). Por 

isso, é de grande valia estabelecer características patogênicas de determinadas 

estirpes de campo, para que sirva de ferramenta e auxilie no direcionamento de 

possíveis surtos de BI no Brasil. 

Em se tratando do Brasil, o controle da BI é baseado principalmente no uso 

de vacina viva atenuada, sendo somente permitido a utilização de estirpes do 

sorotipo Mass na composição dessas vacinas (VILLARREAL et al., 2010). As 

estirpes vacinais mais frequentemente utilizadas no Brasil são H120, H52 e Ma5 do 

VBI. A vacina H120, devido ao seu maior número de passagens em ovos 
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embrionados, é mais atenuada do que a H52. Vacinas de caráter menos patogênico 

muitas vezes podem não conferir imunidade adequada para outros órgãos em 

adição ao trato respiratório. 

Ainda neste contexto, sabe-se que os mecanismos essenciais de proteção 

contra a infecção do trato respiratório pelo VBI em galinhas têm sido definidos como 

a capacidade de o sistema imune conferir resistência à traqueia contra a infecção 

por esse vírus, reduzindo a replicação viral e impedindo principalmente que ocorram 

lesões mais severas na traqueia e a completa ciliostase no epitélio desse mesmo 

órgão. No entanto, com o repentino crescimento da indústria avícola no Brasil, a 

partir da década de 1990, diversas estirpes vieram a “reboque” trazendo grandes 

problemas sanitários. Essas estirpes muitas vezes levam a quadros clínicos 

diferentes dos comumente associados com a BI em nosso país. O principal desafio 

para a comunidade científica é saber o estado de proteção imune desencadeado 

pela vacinação com essas estirpes preconizadas e/ou oficialmente autorizadas em 

nosso país, frente a estas novas variantes. 

A despeito da existência de inúmeros trabalhos na literatura versando sobre o 

nível de proteção contra o VBI, especialmente aquela que é decorrente do uso de 

vacinas, restam muitas dúvidas sobre a eficácia dessas vacinas frente às variantes 

isoladas em todo o mundo, e cabe a nós antevermos as características biológicas 

destas estirpes, bem como buscar alternativas para um correto manejo sanitário 

contra essas variantes. 

 

2.8 Estratégias de vacinação 

A vacinação é o procedimento fundamental e estratégico para o controle e 

prevenção de infecções de um modo geral e também de infecções pelo VBI. O 

controle de infecções por esse vírus é extremamente difícil, devido a ocorrência, em 

muitas ocasiões, de múltiplos sorotipos e variantes virais que constantemente 

surgem no curso da evolução por mutações e recombinação genômicas nas 

progênies virais. Esses vírus serão submetidas às pressões imunes seletivas do 

organismo hospedeiro, possibilitando a geração de variantes que escapam dos 

mecanismos de imunidade adaptativa mediados por anticorpos vírus-neutralizantes 

e células T efetoras (CAVANAGH, 2007; DHAMA et al., 2014).  
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Na maioria dos países, entre eles o Brasil, os pintos, tanto para reprodução 

quanto para corte, são vacinados no primeiro dia de vida no incubatório com vacinas 

atenuadas contra o VBI, sendo as mais comuns as vacina vivas atenuadas 

formuladas com as estirpes H120 ou Ma5 do VBI. Algumas companhias integradoras 

adotam, em frangos de corte, uma segunda imunização após 14 dias, e geralmente 

via água de bebida. Esta baixa virulência das estirpes vacinais usadas no Brasil é 

adequada para pintos com níveis mais reduzidos de imunidade materna, pois não 

provocam reações respiratórias bem como não ocasionam perda de desempenho 

zootécnico na fase de crescimento das aves, fato este que pode ocorrer no caso da 

utilização de vacinas menos atenuadas. Uma desvantagem é que a imunidade 

desencadeada nem sempre é suficiente para proteger o trato respiratório, 

especialmente considerando-se que a porta de entrada principal do VBI são as 

células epiteliais da mucosa do trato respiratório superior, principalmente da traqueia 

(KATARIA et al., 2005).  

De um modo geral, as vacinas são constituídas por estirpes vivas atenuadas 

ou inativadas contra o VBI, sendo que estas últimas são formuladas com a adição de 

adjuvantes para a formação de emulsão oleosa. Em matrizes de produção, é 

considerada regra a administração de vacinas vivas atenuadas contra o VBI em 

diferentes idades e previamente a administração das vacinas inativadas. Esse 

procedimento é comumente chamado de “priming” ou “primer” vacinal. A vacina 

inativada é geralmente administrada em uma ou duas doses durante a fase de 

recria, geralmente nas idades de 11 e 17-18 semanas de idade, porém nunca deve 

ser administrada durante a fase de produção. 

No entanto, para as vacinas inativadas serem eficazes, conforme descrito 

acima, elas devem ser precedidas da aplicação de um “priming” com uma vacina 

viva. Quando utilizadas sob ótimas condições de aplicação, dosagem e idade 

correta, a vacinação pode gerar imunidade contra estirpes do mesmo protectotipo 

durante muitos meses, ou mesmo ao longo da vida (COOK et al., 2012; DHAMA et 

al., 2014).  

Vacinas vivas são a forma mais eficaz para proporcionar o primeiro contato 

das aves com o agente viral a fim de desenvolver a primeira resposta imunológica e 

a memória da imunidade adaptativa. Em geral, as vacinas H120 e Ma5, são 
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utilizadas por serem estirpes mais atenuadas e não desenvolverem lesões nem 

sinais clínicos relevantes nas aves por elas vacinadas. A utilização destas vacinas 

como “priming” além de potencializar a subsequente vacina inativada, também 

desempenha um papel importante na imunidade humoral e de mucosa. Em regiões 

de intenso desafio, as vacinas vivas são administradas mesmo no processo de 

produção, podendo variar em intervalos de 4 a 8 semanas entre cada vacina. Esta 

prática também auxilia na manutenção de títulos de anticorpos durante a vida do 

lote, e, apesar de gerar custo com a vacina, muitas vezes o método é recompensado 

pelo melhor desempenho das aves em quesitos de postura, produção e viabilidade 

de pintos. 

Estirpes vacinais diferentes podem fornecer proteção cruzada contra as 

estirpes homólogas e de referência, bem como para isolados de campo variantes, 

quando avaliadas em aves SPF (MARANDINO et al., 2015). Há uma tendência de se 

obter níveis mais elevados de proteção cruzada para algumas estirpes heterólogas 

quando se utiliza uma combinação das estirpes Mass e Conn ou de Mass e JMK. A 

ocorrência de vários sorotipos do VBI tem dificultado o controle e aumentado o custo 

gerado para a prevenção da infecção por esse vírus. As vacinas inativadas, por sua 

vez, têm sido também utilizadas, na maioria das vezes, sem um maior embasamento 

científico, para evitar o estresse e a perda de produção. As estirpes Mass são as 

mais utilizadas na formulação de vacinas inativadas, isto porque são comumente 

associadas aos primeiros isolados de diversos países (DE WIT et al., 2011).  

A fim de proporcionar uma proteção específica contra diferentes sorotipos do 

VBI, alguns países têm utilizado a estirpe vacinal 4/91do VBI (sorotipo 4/91 ou 

793/B) combinada com a estirpe vacinal Ma5. Esta combinação é relatada como um 

procedimento eficiente na proteção contra novas estirpes variantes e heterólogas a 

essas duas estirpes vacinais (COOK et al., 1999; DE WIT, et al., 2015; TERREGINO 

et al., 2008).  

A imunidade contra o VBI de longa duração, presente no compartimento 

sistêmico, idealmente deve ser avaliada pelos títulos de anticorpos vírus-

neutralizantes presentes no soro sanguíneo, e é desencadeada principalmente após 

o uso de vacinas inativadas. Essas por sua vez têm a vantagem ainda de não 

induzirem efeitos residuais de doença ocasionados algumas vezes pelas vacinas 
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vivas. No entanto, o custo das vacinas inativadas é consideravelmente maior em 

relação às vacinas vivas e muitas vezes, uma mesma formulação vacinal contém 

diversos agentes combinados às vacinas inativadas; entre eles, o vírus da doença 

de Gumboro, o metapneumovírus aviário, o vírus da doença de Newcastle e o vírus 

da síndrome da queda de postura (estirpe 76 do adenovírus) proporcionando maior 

agilidade na imunização das aves por via parenteral e evitando o excesso de 

manipulação das aves.  

Ademais, a prática da vacinação com vacinas inativadas é ideal para se obter 

concentrações elevadas de anticorpos, e é imprescindível em um programa vacinal, 

onde se objetiva a transferência de anticorpos maternais para a progênie. Uma 

concentração adequada para transferência de anticorpos maternos, em conjunto 

com a adequada aplicação da vacina viva no incubatório em pintos de 1 dia (sejam 

estes de reprodutoras ou pintos de frango de corte), podem garantir uma boa 

proteção às aves, desde o nascimento até o declínio dos anticorpos maternais e 

aumento de anticorpos induzidos pela vacina viva, através da indução de anticorpos 

locais de mucosa (IgA) e estímulo das respostas por linfócitos T (LIU et al., 2013b).  

Os programas de vacinação podem ser simplificados pela combinação de 

dois ou mais sorotipos de VBI constituídos na mesma formulação (HONG et al., 

2012). Com respeito à vacinação realizada no Brasil com vacinas inativadas 

contendo o VBI, duas formulações combinadas são autorizadas atualmente, sendo 

elas as combinações da estirpe Massachusetts e D 207 (relacionada a estirpe 

Holandesa D274) e a combinação da estirpe Massachusetts com a estirpe BR-I. O 

uso de duas vacinas heterólogas contra VBI tem sido realizada e considerada uma 

estratégia bem sucedida, embora os mecanismos ainda não tenham sido 

completamente elucidados. Usualmente, o primeiro sorotipo administrado é a estirpe 

Massachusetts, sendo em seguida aplicada uma vacina contendo outro sorotipo. Na 

Europa, utiliza-se na segunda vacinação a vacina do sorotipo 793/B (4/91), e têm 

sido relatados bons resultados contra o desafio pelas estirpes Italy-02 e QX (JONES, 

2010).   

Diferentes pesquisadores têm testado a utilização de vacinas recombinantes 

e vetoriais contendo o gene S1, bem como vacinas oriundas da tecnologia de 

genética reversa (DHAMA et al., 2008; LIN et al., 2012). Porém, mesmo com toda a 
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evolução da biologia molecular e dos diferentes tipos de tecnologias para produção 

de vacinas, quando se trata do VBI a questão necessita de cautela, pois o eventual 

surgimento de novas estirpes e patotipos em escala “exponencial” poderiam tornar a 

síntese dessas vacinas um trabalho contínuo e pontual. Outro fator a ser 

considerado é o custo desses imunógenos, uma vez que 100% das aves comerciais 

(em se tratando do Brasil) são vacinadas pelo menos uma vez ao longo da vida, 

demandando um grande esforço para delinear uma estratégia de produção, 

liberação, análise em larga escala e aceite de mercado. 

Com o atual crescimento na produção avícola comercial, o Brasil tornou-se o 

segundo maior produtor e maior exportador de carne de frango do mundo. No 

entanto, novas tecnologias e pesquisas no que diz respeito à sanidade aviária ainda 

estão defasadas em relação ao crescimento desse setor produtivo que ocorreu nas 

ultimas três décadas. A produção avícola evoluiu à custa de um avanço considerável 

na parte de genética, manejo e nutrição das aves, que trouxe junto, problemas 

crescentes com o VBI. Atualmente, produtores e pesquisadores se deparam 

constantemente com novos achados clínicos e diferentes lesões relacionadas ao 

VBI mesmo em criações de aves vacinadas. Este contexto não está reservado 

exclusivamente ao Brasil, em vista do exposto anteriormente, pois muitos países 

estão enfrentando novos casos de BI envolvendo variantes de campo, e até o 

momento, nenhum estudo procurou entender com maior detalhamento, como o 

coronavírus aviário evolui dentro do hospedeiro mantido em criações avícolas 

comerciais a campo para manter ou alterar sua patogenicidade e constituir novas 

progênies virais, e também, qual é o perfil de persistência em aves de ciclo de vida 

mais longo naturalmente infectadas.   

Em suma, dentro de uma visão mais ampla da situação mundial em relação à 

evolução das estirpes do VBI, cabe ao setor de pesquisa então procurar se antecipar 

e desenvolver estratégias mais apropriadas e eficientes para desvendar e entender 

os mecanismos utilizados pelo VBI dentro nos organismos hospedeiros mantidos 

nas criações avícolas, e tentar estabelecer um padrão de evolução e do processo de 

geração de novas variantes desse vírus, principalmente em circunstâncias nas quais 

ocorre uma forte pressão seletiva exercida por vacinas e programas de vacinação 



36 

 

que induzem respostas imunes parciais e/ou com reduzida capacidade de proteção 

cruzada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Acompanhamento experimental  

Foi avaliado e acompanhado um aviário, dentro de um núcleo de galinhas 

(matrizes) e galos reprodutores utilizados na produção de pintinhos para frango de 

corte o qual está localizado no estado de Santa Catarina-SC, Brasil.  

A seleção do núcleo e seu respectivo aviário para coleta de amostras foi 

baseada, a priori, nas diretrizes definidas pelo Médico Veterinário sanitarista 

responsável pelo controle sanitário dessas granjas. Assim, após indicação da 

suspeita de infecção pelo VBI devido às características clínico-patológicas das aves, 

como espirros, estertores traqueo-bronquiolares, diarréia, queda na produção de 

ovos e má qualidade da casca dos ovos, bem como sinais de infecção por variante 

do VBI observados na necropsia, como nefrite e nefrose (comumente caracterizado 

pelo aumento do tamanho do órgão). As aves das granjas onde foram encontrados 

esses sinais clínico-patológicos foram submetidas à tentativa de diagnóstico e 

isolamento viral em ovos embrionados SPF. 

Após análise e determinação da infecção por variante do VBI, o núcleo foi 

monitorado no decorrer da vida das aves, até o período de eliminação do lote. Em 

suma, foram realizadas coletas de amostras de sangue, suabe de cloaca e órgãos, 

de 5 aves selecionadas em diferentes intervalos. Os intervalos foram divididos em: 

uma coleta após 21 dias do diagnóstico da infecção, outra coleta após 42 dias do 

diagnóstico da infecção e mais uma coleta após 14 dias (56 dias pós-diagnóstico) da 

última coleta. Essas amostras foram submetidas à identificação do agente etiológico 

da infecção por transcrição reversa e reação em cadeia pela polimerase em tempo 

real (RT-qPCR), tendo sido feitos a quantificação da carga viral e o isolamento em 

ovos embrionados.   

Nas coletas em que houve detecção viral (genótipo não-Massachusetts) do 

VBI após a última coleta (56 dias pós-diagnóstico), o núcleo de aves foi submetido a 

uma nova coleta, nos mesmos intervalos descritos no primeiro protocolo. No 

entanto, quando não foi possível a detecção viral e isolamento após a coleta de 56 

dias, os núcleos foram submetidos a novas coletas a cada oito semanas, até a 

eliminação dos mesmos. Os núcleos de aves também foram avaliados quando estes 
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apresentavam sinais de re-infecção após a primeira infecção, e quando houve 

confirmação da infecção, estes lotes foram acompanhados conforme a amostragem 

proposta de acompanhamento.  

  

3.2 Amostras biológicas colhidas das aves com suspeita de infecção 

pelo VBI 

Os aviários foram avaliados quanto à suspeita da infecção pelo VBI, sendo 

que, pelo menos cinco aves apresentando características clínico-patológicas de 

infecção pelo VBI foram submetidas à colheita das secreções orofaríngeas e 

conteúdo fecal da cloaca através de suabe, bem como amostras de sangue para 

separação do soro e avaliação da presença de anticorpos anti-VBI do isótipo IgG. 

Em seguida, as aves foram eutanasiadas por deslocamento cervical, necropsiadas e 

realizada coleta de amostras de diferentes tecidos e órgãos. Foram coletadas 

amostras de traqueia, rins e tonsilas cecais. No entanto, na presença de outras 

características anatomopatológicas de infecção pelo VBI em outros órgãos do 

sistema respiratório, digestório e reprodutor, fragmentos desses órgãos foram 

coletados para tentativa de identificação e isolamento viral, através das técnicas de 

RT-qPCR e inoculação em ovos SPF, respectivamente. 

  

3.3 Isolamento viral e propagação  

Foram submetidas à tentativa de isolamento viral as amostras que 

apresentaram presença de estirpe não-Massachusetts após detecção pela técnica 

de RT-qPCR, como descrito abaixo. 

O isolamento viral foi realizado de acordo com as recomendações de 

Alexander et al. (1977) e as adaptações de Owen et al. (1991), seguida pela 

propagação viral realizada em ovos embrionados SPF (specific pathogen free)  de 9 

a 11 dias de incubação com base na metodologia descrita por Owen et al. (1991). 

Os procedimentos de isolamento e propagação das estirpes do VBI foram 

realizados em ovos embrionados SPF com 9 a 11 dias de incubação provindos da 

Granja de Aves SPF (Valo Biomedia, Uberlândia – MG, Brasil). Em suma, porções 

dos tecidos de traqueia, rins e tonsilas cecais e suabes de traqueia e cloaca foram 

homogeneizados com 20% do volume (w/v) de tampão fosfato salino pH 7.4 (PBS) 
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contendo antibióticos (200 UI/mL de Penicilina e 50 µg/mL de Estreptomicina) e 

antifúngico (50 UI/mL de Anfotericina B – Life Technologies, Carlsbad, CA). As 

amostras foram em seguida clarificadas por centrifugação a 12.000 rpm por 20 

minutos, sendo a porção sobrenadante coletada e filtrada em membrana de 0,22 µm 

de diâmetro (Merck).  

Após o preparo da solução, as amostras foram inoculadas em ovos 

embrionados SPF, administrando-se um volume de 200uL/ovo na cavidade córion 

alantoide. Após 24 horas da inoculação, os ovos foram avaliados, sendo que a 

mortalidade evidenciada nesse período considerada inespecífica e o ovo 

descartado. Decorridas 72 horas após a inoculação, uma parte dos ovos foi 

refrigerada à 4ºC e o liquido cório-alantóide (LCA) foi colhido individualmente, sendo 

distribuído em alíquotas de 1,5mL e estocado a –70ºC para ser submetido a uma 

nova passagem em ovos SPF quando a identificação e isolamento viral através da 

primeira passagem não fossem possíveis. Outra porção dos ovos foi mantida 

incubada em condições ideais por sete dias, sendo avaliada a mortalidade durante 

este período. Após sete dias de incubação pós-inoculação, os ovos contendo 

embriões vivos foram avaliados quanto a presença de lesões características da 

infecção pelo VBI, tais como nanismo, enrolamento, hemorragia cutânea e lesões 

renais (urolitíase).  

Após cada tentativa de isolamento, o LCA coletado foi submetido à extração 

de RNA total para posterior aplicação da reação de transcrição reversa (RT) e 

reação em cadeia pela polimerase em tempo real (qPCR) para confirmação da 

presença do vírus e quantificação da carga viral contida no LCA. A técnica de 

detecção duplex RT-qPCR possibilitou a discriminação dos isolados, permitindo a 

detecção do genótipo Mass após isolamento de amostras previamente identificadas 

com o genótipo não-Mass, sendo em seguida purificadas. 

 

3.4 Purificação de isolado do VBI contendo vírus do genótipo 

Massachusetts 

Após passagens em ovos embrionados e isolamento, um isolado (VBI/C/46) 

foi caracterizado como contaminado com o genótipo Mass por RT-qPCR nas 

amostras de LCA, sendo assim submetido a purificação através da incubação da 
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suspensão viral com antissoro produzido em aves SPF imunizadas com as estirpes 

Massachusetts H120 e Ma5, conforme será descrito no item 5.7.3.  

As amostras de soro obtidas das aves imunizadas foram utilizadas para 

neutralização da suspenção de LCA contendo o genótipo Mass e tentativa de 

purificação. Para isto, diferentes diluições foram testadas afim de se obter o melhor 

o melhor protocolo, conforme descrito no item 3.7.4.. A partir desta otimização, o 

melhor protocolo encontrado foi a mistura de 2,45mL do LCA foi misturado com 50µL 

do soro (diluição 1:50 vírus-soro) e incubados à temperatura ambiente durante 50 

minutos sob agitação manual em intervalos de 5 minutos. Após incubação, a 

suspenção foi novamente filtrada em membrana de 0.22µm e inoculada em ovos 

SPF para propagação viral. 

Decorridas 72 horas, o LCA foi colhido e submetido à duplex RT-qPCR para 

tentativa de detecção do contaminante Mass. O protocolo foi repetido mais uma vez 

até que se conseguiu reduzir o contaminante Mass a ponto de não detectá-lo pela 

RT-qPCR. 

 

3.5 Aplicação da técnica de RT-qPCR para a detecção e quantificação da 

carga viral 

3.5.1 Extração do RNA total 

As amostras de RNA total de tecido e LCA foram extraídas com o kit RNeasy 

Mini Kit (QIAGEN, Hilden, Alemanha). Para as amostras de RNA em suabes, estas 

foram extraídas com auxílio do QIAamp Viral RNA Mini Kit (QIAGEN, Hilden, 

Alemanha) com base nas especificações do fabricante e em seguida, estocadas sob 

temperatura -70°C.  

 

3.5.2 Detecção viral através da duplex RTqPCR 

Após a extração do RNA total, as amostras foram submetidas à RT-qPCR 

utilizando-se o marcador SYBR Green I. A reação foi conduzida em um aparelho 

termociclador  7500 Fast Real Time PCR System (Applied Biosystens, Carlsbad, 

CA).  

A primeira tentativa de diagnóstico molecular, considerada como triagem, foi 

através de uma duplex RT-qPCR, na tentativa de amplificação da região “3´-

http://www.lifetechnologies.com/us/en/home/technical-resources/software-downloads/applied-biosystems-7500-fast-real-time-pcr-system.html
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untranslated region” (UTR), utilizando os oligoiniciadores descritos por Cavanagh et 

al. (2002) de um fragmento da porção S1 do gene S específica para o genótipo 

Massachusetts, descritos por Acevedo et al., (2013).  Para a duplex-RT-qPCR foi 

utilizado o QuantiFast SYBR Green PCR Kit  (QIAGEN, Hilden, Alemanha), no qual 

foi adicionado um volume de 5.0μL do RNA proveniente da extração, 10 μL da 

solução 2x QuantiFast SYBR Green RT-PCR Master Mix,  0,2 µL da QuantiFast RT 

Mix, 5.0 µmol de cada oligo-iniciador, completando-se com água ultrapura (Life 

Technologies, Carlsbad, CA) para um volume final de 20 μL. As reações foram 

realizadas em microtubos especiais de 0.1 mL com as tampas apropriadas para 

leitura óptica, o que é requerido pelo sistema de detecção e mensuração fotométrica 

do 7500 Fast Real Time PCR System. 

Os pares de oligoiniciadores (primers) utilizados na duplex RT-qPCR para a 

amplificação da região UTR (UTR+41/UTR-11) e do fragmento S1 do gene S do VBI 

permite a diferenciação entre as estirpes Massachusetts e não-Massachusetts, 

através da identificação da amostra por meio da avaliação do perfil das diferentes 

temperaturas de fusão (Tm -“melting”) obtidas, semelhante ao procedimento descrito 

por Okino (2007).  

O perfil térmico da RT-qPCR foi constituído por um primeiro ciclo de 50°C por 

10 minutos (transcrição reversa), seguindo de 95°C por 10 minutos (ativação da 

DNA polimerase) e mais 40 ciclos de 95°C por 10 segundos (desnaturação), 55°C 

por 15 segundos (anelamento) e 72°C por 30 segundos (extensão). Ao final dessa 

etapa, foi realizada a dissociação dos produtos amplificados de DNA, entre a 

temperatura de 65°C e 95°C para a avaliação da Tm, e as leituras efetuadas a cada 

0,2°C. Todas as amostras foram testadas em duplicata. 

A partir das amostras positivas na duplex RT-qPCR para estirpes não-

Massachusetts, foi realizada a tentativa de isolamento, propagação viral e 

acompanhamento dos núcleos infectados durante os diferentes intervalos descritos 

no item 4.1. 

3.5.3 Construção da curva padrão e quantificação da carga viral pela 

técnica de PCR quantitativo em tempo real (qPCR) 

A curva padrão foi construída para quantificação absoluta do RNA do gene S1 

do VBI para se determinar a carga viral presente em amostras de tecidos e/ou 

https://www.qiagen.com/shop/assay-technologies/real-time-pcr-and-rt-pcr-reagents/quantifast-sybr-green-pcr-kit
http://www.lifetechnologies.com/us/en/home/technical-resources/software-downloads/applied-biosystems-7500-fast-real-time-pcr-system.html
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suabes colhidos das aves submetidas a necropsia, seguindo-se as recomendações 

de Okino (2010). Toda a open reading frame do gene S1 da estirpe M41 do VBI, 

contendo de 1601 pares de base (pb) (GenBank: AY561711.1) foi inserida no vetor 

de clonagem pIDT SMART (IDT, USA). O DNA plasmidial foi quantificado através da 

leitura em biofotômetro (Eppendorf) e submetido a diluições seriadas de razão 

constante igual a 10 (de 10-1 a 10-9) em água ultrapura livre de DNAse e RNAse e 

em seguida, essas diluições foram ensaiadas na técnica de qPCR com a utilização 

dos oligonucleotídeos para amplificação de sequência parcial do gene S1 do VBI. 

O valor obtido da quantificação do DNA plasmidial extraído foi convertido em 

número de moles utilizando-se o programa computacional Molbio.ru 

(www.molgen.mpg.de/~soldatov/protocols/scripts/01_07.html). Os valores de Cq 

obtidos a partir da qPCR foram subsequentemente usados para calcular e traçar 

uma linha de regressão linear relacionando os logaritmos de base10 do número de 

moles do “template” (DNA plasmideal contendo o gene S1) (eixo Y) com os valores 

correspondentes de Cq obtidos (eixo X). 

 

3.5.4 Sequenciamento total do gene S1 e análise das sequências entre 

as estirpes  

Amostras de LCA contendo cada uma das estirpes isoladas e propagadas em 

ovos SPF foram centrifugadas para eliminação dos debris celulares a 10.000 rpm 

por 10 minutos. Em seguida o RNA viral foi extraído e submetido a reações de RT-

PCR. Para esta reação, foi utilizado um conjunto de oligonucleotídeos (Tabela 1) 

para amplificação completa do gene S1, descritos por Marandino et al., (2015). 

Quando não foi possível o isolamento, as amostras de RNA detectadas através da 

RT-qPCR foram submetidas à RT-PCR para amplificação parcial do gene S1. A 

reação de amplificação foi realizada com auxílio dos reagentes contidos no OneStep 

RT-PCR Kit (QIAGEN, Hilden, Alemanha). Em suma, 5 L do RNA extraído foram 

adicionados na mistura contendo 10 L da solução 5x OneStep RT-PCR Buffer, 2 L  

de dNTP Mix (contendo 10 mM de cada dNTP), 2 L  da solução OneStep RT-PCR 

Enzyme Mix, 2 L  do inibidor de RNAse (RNase Inhibitor - QIAGEN, Hilden, 

Alemanha), 10pmol de cada primer e água ultrapura suficiente para completar um 

volume final de 50 L. Os parâmetros da reação adotados foram: 50°C por 30 

http://www.molgen.mpg.de/~soldatov/protocols/scripts/01_07.html
https://www.qiagen.com/shop/lab-essentials-and-accessories/qiagen-rnase-inhibitor/
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minutos (transcrição reversa), 95°C durante 15 minutos (ativação inicial da reação), 

seguidos por 35 ciclos de 30 segundos a 94°C, 55°C por 1 minuto (anelamento), 

72°C por 30 segundos (extensão) e um último ciclo de 10 minutos à 72°C. 

Após as reações de RT-PCR, foram adicionados 2μL de tampão de 

carregamento [0,05% (p/v) de azul de bromofenol; 40% de sacarose (p/v); Tris-HCl 

10mM e pH 7,8; EDTA 1M e pH 8,0] em 5μL de produto amplificado, o qual foi 

analisado através de eletroforese horizontal à 100V de tensão por aproximadamente 

uma hora, em gel de agarose 1% submersos em tampão TEB 0,5X (Tris 0,045M, 

ácido bórico 0,045M e EDTA 0,001M, pH 8,0) e GelRed™. Como padrão de peso 

molecular, foi utilizado o marcador “100bp DNA Ladder” (Invitrogen, USA)  para 

eletroforese dos produtos da primeira RT-PCR e após as amostras serem 

purificadas.  

 

Tabela 1. Nomenclatura, sequência, polaridade, localização e tamanho dos 
amplicons obtidos para sequenciamento do gene S1 completo. 

Oligo Sequencia 5´→ 3´ Polaridade Posição Tamanho 

IBV-S1 ACTGAACAAAAGACAGACTT + 20313-20332 
783 

IBV-S2 CCATCTGAAAAATTRCCAGT - 21076-21095 

IBV-S5 TTTGTYAATGGTACTGYACA + 21001-21020 
1027 

IBV-S4 CATAACTAACATAAGGGCAA - 22008-22027 

 

  Os produtos amplificados obtidos através da RT-PCR foram purificados com 

auxílio do kit QIAquick PCR Purification (QIAGEN, Hilden, Alemanha), de acordo 

com as recomendações do fabricante. Em resumo, 20µL do produto de PCR foram 

adicionados à 100µL do tampão de ligação (PB) e homogeneizados. Em seguida, a 

mistura foi transferida para a coluna de purificação e centrifugada à 13.000 rpm por 

um minuto. Depois, a coluna foi transferida para um novo tubo coletor para a etapa 

de lavagem, onde se adicionaram 750µL do tampão de lavagem (PE) à coluna para 

nova centrifugação. Por fim, 30µL do tampão de eluição foram adicionados à coluna 

e incubados a temperatura ambiente por 1 minuto, para finalmente centrifugar e 

obter a amostra purificada. 

Após a purificação dos produtos da RT-PCR, as amostras foram submetidas 

ao sequenciamento com os oligonucleotídeos direto e reverso, sendo o 

https://www.qiagen.com/shop/sample-technologies/dna-sample-technologies/dna-cleanup/qiaquick-pcr-purification-kit
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procedimento realizado com a utilização do kit Big DyeTM 3.1 (Applied Biosystems, 

USA) e o sequenciador automático ABI PRISM 3700 DNA Analyzer (Applied 

Biosystems, USA). 

As sequências das amostras sequenciadas foram então transferidas para o 

programa CodonCode Aligner (versão 6.0.2), o qual inicialmente avaliou a qualidade 

das sequências  (escore phred  > 20). Em seguida, as sequências foram transferidas 

para o programa BioEdit Sequence Alignment Editor, versão 7.0.2 (Hall, 1999) e 

manualmente editadas as duas frações sequenciadas.   

Essas sequências foram submetidas ao BLAST/n através do site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST para confirmar as identidades dos fragmentos 

sequenciados. As sequências do gene S1 e as sequências de aminoácidos de cada 

amostra, foram alinhadas com sequências homólogas e heterólogas do gene e/ou 

da proteina S1 de diferentes estirpes do VBI recuperados do GenBank  com o 

programa CLUSTALw - BioEdit. Por fim, para o primeiro isolado, foi gerada uma 

árvore filogenética das sequências de nucleotídeos com o algoritmo de distância 

“Neighbor-joining” e o modelo Maximum Composite Likelihood composta de 1000 

repetições de bootstrap, usando-se o programa MEGA 6.0  (TAMURA et al., 2011).  

Para análise da evolução viral, foram analisadas as sequências de 

nucleotídeos do gene S1 das amostras virais isoladas em diferentes intervalos de 

infecção avaliados neste estudo.  

A sequência de aminoácidos deduzida a partir do sequenciamento de 

nucleotídeos da glicoproteína S1 de cada um dos isolados do VBI foi analisada em 

relação aos possíveis sítios principais de antigenicidade com o auxilio do software 

Bio Edit Sequence Alignment Editor versão 7.0.2, aplicando-se o método de Hopp e 

Woods (HOPP; WOODS, 1981). 

 

3.6 Detecção de anticorpos circulantes através da técnica de ELISA 

A avaliação da concentração de anticorpos anti-VBI presentes no soro 

sanguíneo das aves foi determinada pelo método Enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA), com auxílio do kit comercial IBV Ab Test (IDEXX Laboratories, USA). 

Em resumo, as amostras de soro foram diluídas em microplacas de 

polipropileno de 96 poços (Corning, USA), na proporção de 1:500 com diluente de 
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amostras fornecidos pelo kit. Em seguida, 100 L das amostras do controle negativo 

e positivo (fornecidos pelo kit) não diluídas foram distribuídos, bem como as 

amostras de soro teste (1:500) nas microplacas IBV Ab Test previamente adsorvidas  

com antígeno do vírus da bronquite infecciosa. Após a adição das amostras, a 

reação foi incubada por 30 minutos à temperatura ambiente (18 a 24oC) e em 

seguida lavada (3 vezes) com 350 µL de água deionizada. Após a lavagem, foram 

adicionados 100 l  do conjugado HRPO (cabra) anti-galinha  em cada cavidade, o 

qual foi incubado  por 30 minutos em temperatura ambiente. Seguindo, mais 3 

lavagens com 300 µL de água deionizada e adição de 100 L de solução de 

substrato 3,3′,5,5′-Tetra-methy-lbenzidine (TMB), o qual foi incubado por 15 minutos 

em temperatura ambiente e interrompida a reação com a adição de 100 l de 

solução  de interrupção em cada cavidade para bloquear a reação. A leitura foi 

realizada em uma leitora de microplacas (Biotek ELX 800) utilizando o filtro de 

650nm. 

A validação do ensaio foi realizada através da diferença entre a média do 

controle positivo e negativo, que apresentou absorbância superior a 0,075. A 

absorbância média do controle negativo foi em todas as análises menor ou igual a 

0,150. A presença ou ausência de anticorpos contra VBI foi determinada 

relacionando-se o valor da absorbância da amostra com a média do controle 

positivo. O controle positivo é padronizado e representa níveis significativos de 

anticorpo contra VBI em soro de galinha. O nível relativo de anticorpo na amostra foi 

determinado calculando-se o coeficiente entre a DO da amostra e a DO do soro de 

referência positivo (Sample/Positive – S/P) e depois transformando os valores S/P  

de cada amostra sérica em títulos de anticorpos contra o VBI pelo software xChek 

Plus, versão 4.1.0 (IDEXX Laboratories, USA). 

 

3.7 Vírus neutralização  

3.7.1  Preparo de células de rim de pintos SPF de 1 dia 

O preparo de células renais de pintos de 1 dia foi realizado para cada preparo 

baseado em 10 pintos SPF de 1 dia de idade. Incialmente os meios e soluções 

foram aquecidos à 37°C. Em seguida, os pintos foram eutanaziados e submetidos a 

coleta dos rins após desinfecção das penugens com álcool iodado 2%. Para a coleta 
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dos rins, a necropsia foi realizada para expor o órgão sem acessar a cavidade 

abdominal.  

Após a retirada dos rins, esses foram lavados 3 vezes com PBS através de 

agitação, seguida de sedimentação das partículas e descarte do sobrenadante. 

Após lavagens, os fragmentos foram adicionados à solução de tripsina 2.5% (Life 

Technologies, Carlsbad, CA) diluída 1:20 e pré-aquecida à 37°C e agitados durante 

15 minutos sob agitação branda. A tripsinização foi repetida por mais duas vezes, 

sendo cada passo filtrado em tecido de nylon e adicionados em 5 mL de SFB 

Decorridas as três tripsinizações, os filtrados foram agrupados e 

homogeneizados em tubos falcon de 50 mL, seguido de centrifugação durante 10 

minutos à 1500 rpm. Em seguida, o sobrenadante contendo a tripsina foi descartado 

e o sedimento de células coletado com auxílio de uma seringa e agulha grossa após 

acréscimo de 1 mL de HAM F-10 (Nutricell, Campinas, Brasil) contendo 10% SFB 

(Gibco/Life Technologies, Carlsbad, CA) para  eluir as células no fundo dos tubos. 

Após juntar todas as células, essas foram ressuspendidas em um Becker 

completando o volume para 100 mL de HAM F10 5% SFB. As células foram então 

coradas com 4.5mL de Azul de Tripan 0,09% e contadas em câmara de Newbauer e 

ajustadas para conter 2.5x104células/mL de meio. 

 

3.7.2 Multiplicação viral e adaptação em cultivo de células renais  

As amostras de VBI isoladas foram multiplicadas em células renais de pintos 

SPF com 1 dia de idade cultivadas em monocamada, utilizando-se placas de 

poliestireno descartáveis próprias para cultivo de dimensões 60x15mm (Corning®, 

USA)  com meio de manutenção celular HAM-F10 (Nutricell, Campinas, Brasil) 

acrescido de antibiótico e antifúngico (Gibco/Lifetechnologies, Carlsbad, CA) e soro 

fetal bovino à 5% (Gibco/Lifetechnologies, Carlsbad, CA).  

Para a multiplicação do vírus padrão, foi inoculado 1 mL da suspensão viral 

contida no LCA dos ovos SPF destinados ao isolamento, diluída previamente à 

proporção de 1:2 com meio de manutenção celular HAM-F10. A suspensão foi 

inoculada em placas com monocamada pré-formada 24 horas após a realização do 

cultivo com 2.5 x 104células/mL. Para a inoculação, o meio de manutenção foi 

previamente removido para subsequente inoculação da suspenção viral.  
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Após inoculação, as placas foram mantidas em estufa a 37ºC durante 60 

minutos para que ocorresse a adsorção viral às células. Intercorrente com o período 

de adsorção, foram realizados movimentos circulares nas placas a cada 15 minutos 

com o intuito de promover a adsorção homogênea do vírus ao tapete celular. 

Em seguida, 4mL do meio de manutenção HAM-F10 suplementado com 5% 

de SFB foram adicionados às placas, sendo incubadas em estufa a 37ºC durante 96 

horas. 

Decorrido o período de incubação, o inóculo foi submetido ao congelamento 

rápido a -20ºC, seguido do descongelamento lento para proposital rompimento das 

células e consequente liberação das partículas virais. O inóculo foi então clarificado 

por centrifugação refrigerada (4ºC) a 7.000 rpm durante 15 minutos para separação 

da suspenção contendo o vírus dos debris celulares. O sobrenadante contendo as 

partículas virais foi distribuído no volume de 1 mL em microtubos e acondicionados à 

-70ºC.  

A suspensão proveniente de cada passagem viral em cultivo celular foi 

submetida a mais dois subcultivos, com o intuito de se adaptar o vírus à célula para 

em seguida ser utilizado na vírus-neutralização. 

Uma alíquota de cada passagem foi submetida à titulação viral, e o cálculo 

das doses infectantes em cultura de tecidos a 50% (DICT50%) resultante foi 

considerado para apto ou não apto à utilização na técnica de vírus-neutralização. 

 

3.7.3 Produção de antissoro contra a estirpe Massachusetts do VBI 

Para a produção de antissoro hiperimune contra o sorotipo/genótipo 

Massachusetts, 6 aves SPF foram mantidas em isoladores e vacinadas em 

diferentes intervalos. Em resumo, as aves foram vacinadas pela primeira vez às 8 

semanas de idade por via óculo-nasal com 105.0 DIE50%/100µL das vacinas H120 e 

Ma5. Decorridos 21 dias, as aves foram inoculadas via intravenosa (veia braquial) 

com 104.0 DIE50%/100µL das mesma estirpes vacinais. Uma terceira imunização foi 

realizada 21 dias depois com 105.0 DIE50%/500µL das estirpes vacinais adicionadas 

ao adjuvante oleoso Montanide ISA 71 VG (SEPPIC, Puteaux, França) em uma 

propoção de 30% (w/v). Por fim, amostras de sangue foram coletadas decorridos 14 

e 21 dias após a última imunização para avaliação do título por meio do ELISA. 
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Após análise sorológica, as amostras com maior concentração de anticorpos 

foram homogeneizadas em “pool” e inativadas por tratamento térmico durante 30 

minutos à 56°C. Essas amostras foram então utilizadas na vírus-neutralização frente 

aos isolados e para neutralização e purificação da suspensão celular contendo o 

genótipo Mass. 

 

3.7.4 Neutralização de estirpe contaminante do genótipo Massachusetts 

Após cada passagem das estirpes em células renais de embriões de galinha, 

as suspensões celulares foram testadas por RT-qPCR para a presença do genótipo 

Mass, através da amplificação de um fragmento específico do gene S1. Após a 

segunda passagem da suspensão proveniente do LCA, o isolado VBI/C/46 

apresentou a presença do genótipo Mass, coincidente com o resultado encontrado 

no teste de LCA. Em seguida, foi necessária a neutralização para posterior 

passagem e titulação viral, previamente a vírus-neutralização.  

Para este procedimento, 5mL da suspensão celular oriunda da segunda 

passagem em células foram centrifugados à 2.000 RPM durante 5 minutos para 

eliminação dos debris celulares. Em seguida, a suspensão foi separada em 4 

alíquotas de 1mL para tratamento com antissoro específico para os genótipos Mass 

(estirpe H120 e Ma5). 

Cada alíquota da suspensão celular foi submetida à adição do antissoro nas 

concentrações de 1:50, 1:100, 1:150 e 1:200 (antissoro:suspensão celular) e 

incubados à 37ºC durante 50 minutos com agitação manual à cada 10 minutos. 

Após o tratamento, cada diluição foi inoculada em uma nova cultura celular 

em um volume de 200µL/poço em placas de 35x15 mm de dimensão (Corning®, 

USA) e incubadas durante 72 horas em câmara de CO2 a 5%, e avaliadas 

diariamente quanto a presença de efeitos citopáticos. Após o período de incubação, 

a suspensão celular foi coletada e submetida a um novo tratamento com antissoro 

hiperimune com as mesmas diluições e uma nova passagem. Por fim, cada amostra 

pós-tratamento foi submetida a RT-qPCR para detecção do genótipo Mass, 

verificando-se a possível redução e eliminação da estirpe contaminante. Os 

tratamentos e passagens foram repetidos até que o contaminante não foi mais 
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detectado pela RT-qPCR. Após a eliminação do sorotipo Mass, a suspenção pura foi 

propagada seriadamente para adaptação ao cultivo celular. 

 

3.7.5 Determinação do título infectante em cultura celular  

A titulação do número de doses infectantes 50% em cultura de tecidos de 

cada um dos isolados do VBI (DICT50) foi realizada em placas de microtitulação 

descartáveis de poliestireno cristal com 96 cavidades de fundo chato (Corning®, 

USA). Inicialmente, em banho de gelo, foram diluídos 0,5 mL da suspensão viral em 

4,5 mL de meio de manutenção HAM-F10 sem adição de SFB (diluição 10-1), 

seguido posteriormente por diluições seriadas sucessivas até a diluição 10-8. Nas 

oito primeiras colunas da microplaca, foram adicionadas respectivamente as 

diluições 10-1 a 10-8, 50 μL de cada diluição por cavidade, em oito repetições. As 

cavidades da coluna seguinte foram mantidas vazias (denominada “coluna de 

divisão”), sendo as últimas três colunas destinadas ao controle da suspensão 

celular, nas quais foram adicionados 50 μL de meio de manutenção HAM-F10 sem 

adição de SFB. 

Após a distribuição das diluições virais na microplaca, foram adicionados 200 

μL da suspensão de células renais de galinha contendo 2.5 x 104 células/mL em 

meio de manutenção HAM-F10 com 10% de SFB. A placa foi então incubada em 

estufa a 37ºC com atmosfera controlada contendo 5% de CO2 por 96 horas. 

Decorrido esse período, foi realizada a leitura do efeito citopático (ECP). Para isso, 

as cavidades foram fixadas com solução de formol 10% tamponado durante 10 

minutos. Em seguida foram adicionados 100 μL de solução cristal violeta 1% às 

cavidades e para placas 60x15mm, foram adicionados 2 ml de cristal violeta e todas 

as placas foram incubadas por 10 minutos. Em seguida, o corante foi desprezado e 

as placas lavadas cuidadosamente com PBS. Por fim, foi calculado o DICT50% 

através do método de Reed e Muench (1938).  

3.7.6 Teste de Vírus-neutralização 

A técnica de vírus neutralização foi realizada aplicando-se o método β, de 

acordo com as recomendações de Blore e Skeeles (1981).  

Microplacas de cultura celular de 96 poços (400uL/poço (Corning®, USA) 

foram utilizadas para determinação do índice de vírus-neutralização (VN) através do 
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método de diluição viral constante e diluição seriada na reciproca de 2 das amostras 

de soro.  

Inicialmente, uma solução viral estoque preparada através das passagens em 

células renais e previamente tituladas e ajustadas para solução estoque contendo 

título de 105 DICT50% foram preparadas. A microtitulação foi realizada com o vírus 

adaptado, proveniente da terceira passagem em células renais, sendo esses, 

ajustados para conterem título de 100 DICT/mL (102) em meio HAM-F10 sem adição 

de SFB. 

As amostras de soro coletadas das aves naturalmente infectadas e as 

amostras obtidas através da inoculação para produção de antissoro Mass foram 

inativadas por tratamento térmico em banho-maria por 30 minutos à 56°C. Os soros 

inativados foram diluídos na razão 2 (log2) em um volume final de 50 μL. As diluições 

correspondentes entre as diluições de 1:2 à 1:1024 foram distribuídas em duplicata 

entre as colunas 3 a 10 das microplacas e homogeneizado com cada diluição do 

vírus adicionado à placa de microtitulação.  

Nas cavidades da terceira até a décima segunda coluna, que contiveram as 

diluições do soro, foram adicionados 50 μL da suspensão viral com 100 DICT50% do 

vírus. Nas cavidades das duas primeiras colunas, que serão destinadas ao controle 

da suspensão celular, não foi adicionada a suspensão viral. Por fim, as placas foram 

incubadas durante 60 minutos em estufa a 37ºC com atmosfera controlada contendo 

5% de CO2. 

Após a incubação “antígeno-anticorpos”, foram adicionados em todas as 

cavidades da placa, 200 μL de uma suspensão de células renais de galinha 

contendo 2 x 105 células/mL em meio HAM-F10 acrescido de 5% de SFB. O virus e 

controle de células foram adicionados em placas separas.  Em seguida, as placas 

foram incubadas em estufa (Panasonic, USA) a 37ºC com atmosfera controlada 

contendo 5% de CO2 por 96 horas. Decorrido esse período, foi realizada a leitura do 

ECP, e a DICT50% obtido pelo método de Reed e Muench (1938).  

Após as 96 horas de incubação, o meio foi removido e as células fixadas com 

a adição de 100 μL de solução de formol 10% tamponado, e mantidas a temperatura 

ambiente durante 5 minutos. A solução de formol foi retirada e adicionada uma 
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solução à 1% de cristal violeta, mantida em contato com as células fixadas durante 

30 minutos.  

Os poços contendo células coradas foram examinados quanto à presença de 

efeito citopático por exame microscópio (Labomed Microscopes, USA) observando-

se lise celular e células “soltas” do tapete de células, além da avaliação 

macroscópica com auxílio de uma fonte de luz. As monocamadas das células do 

controle negativo que não foram inoculadas com o vírus apresentaram-se coradas 

em azul sólido. No entanto, as monocamadas infectadas por vírus apresentaram-se 

com tons de azul mais claro. Os pontos finais foram determinados comparando as 

monocamadas de vírus-negativo (azul sólidos) e as células infectadas com vírus 

(azul mais claros/mosqueadas).  

Os valores do índice de VN foram expressos em GMT (média geométrica de 

título) e calculados de acordo com o método 'ready reckoner' (PERKINS, 1958). 

 

3.8 Infecção experimental  

Um total de 48 pintainhos SPF de 1 dia de idade foram divididos em 4 grupos 

compostos de 9 aves, mantidas em isoladores de pressão positiva dotados de filtros 

HEPA. Três grupos foram desafiados com os isolados obtidos nos diferentes 

períodos do acompanhamento dos lotes (isolado no início da infecção, metade do 

ciclo produtivo das aves e isolado no final do ciclo de vida e de produção), sendo 

esses grupos inoculados por via óculo-nasal aos 14 dias de idade com as estirpes 

isoladas na dose de 105.0 DIE50. Foram coletadas amostras de traqueia, rins e 

tonsilas cecais nos intervalos de 4, 7 e 11 dias pós-desafio (dpi) de 3 aves de cada 

grupo. Uma primeira parte das amostras de traqueia foi destinada à avaliação da 

ciliostase. Outra parte das amostras de traqueia juntamente com as amostras de rim 

colhidas, foi processada por técnicas histológicas, para a avaliação das lesões 

microscópicas induzidas pelos isolados do VBI investigados.  Além disso, uma 

terceira parte das amostras de traqueia dos outros órgãos foi submetida ao 

congelamento rápido em nitrogênio líquido para posterior quantificação viral pela 

técnica de RT-qPCR. 

Por fim, um grupo de 9 aves foi mantido como grupo controle, sendo esse não 

destinado à infecção experimental, recebendo apenas 100µL de PBS via óculo-nasal 
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no mesmo dia do desafio experimental. O grupo foi mantido durante todo intervalo 

do experimento. 

 

3.8.1 Avaliação da transmissão viral em aves sentinelas  

Após 4 dias da infecção experimental, 9 aves mantidas nas mesmas 

condições de isolamento, foram inseridas nos grupos desafiados. Essas aves foram 

marcadas com anilha para identificação de “aves sentinelas”, com o objetivo de 

avaliar o potencial de disseminação viral de cada isolado.  Nos intervalos de 4, 7 e 

11 dias após a inserção das aves, três aves por intervalo foram eutanasiadas e 

submetidas às mesmas análises do grupo desafiado (ciliostase, carga viral e 

histopatologia). 

 

3.8.2 Avaliação do movimento ciliar dos anéis traqueais obtidos de aves 

desafiadas com as estirpes isoladas do VBI  

Após eutanásia das aves, foram colhidas amostras de traqueia para a 

avaliação da estase ciliar. Para isso, foram analisados três fragmentos de 

aproximadamente 1,5 mm de cada porção da traqueia (cranial, medial e distal), 

totalizando nove anéis por ave. Os anéis traqueais foram dispostos sobre placas e 

imersos em Meio MEM (Sigma Aldrich) acrescido de 10% de soro fetal bovino; o 

movimento ciliar foi observado com auxílio de um microscópio invertido (Labomed 

Microscopes, USA) com aumento de 40x, avaliando-se a integridade e o grau de 

conservação do movimento ciliar das células epiteliais, de acordo como descrito por 

Darbyshire e Peters (1985). 

Para classificação dos escores, foi adotada a escala de zero a quatro, de 

acordo com a intensidade da perda de movimento ciliar e o dano no epitélio traqueal 

em cada um dos quatro quadrantes analisados por anel traqueal (ANDRADE et al., 

1982; DI FABIO et al., 2000). Os anéis que apresentaram movimentação ciliar 

contínua e epitélio íntegro em todos os quadrantes foram classificados com escore 

zero, enquanto que anéis com perda total de atividade ciliar foram classificados com 

escore quatro. Considerando-se a análise de nove anéis traqueais por ave, foi obtida 

a média de escore (Tabela 2). 
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Tabela 2. Parâmetros de avaliação da ciliostase de anéis traqueais frente ao desafio 
com o VBI. 

 

Escore Integridade do epitélio traqueal 

0 100% 
1 75 a <100% 
2 50 a <75% 
3 25 a <50% 
4 0 a <25% 

 

 

 3.8.3 Exames histopatológicos dos órgãos obtidos de aves desafiadas 

com as estirpes do VBI 

 Fragmentos cilíndricos de aproximadamente 0,5 cm de comprimento das 

porções proximal (à laringe), medial e distal da traqueia foram colhidos, logo após a 

eutanásia das aves nos intervalos pós-desafio estabelecidos no delineamento 

experimental. Esses fragmentos de traqueia foram submetidos a fixação em formol 

tamponado a 10%, pH 7,2 por 48 horas. Após a fixação, os fragmentos foram 

desidratados, diafanizados para serem em seguida incluídos em parafina e obtidas 

secções transversais de 5μm de espessura e corados com hematoxilina e eosina 

(HE). 

 Foram atribuídos escores variando de zero a três, conforme a gravidade das 

lesões para cada uma das características das porções traqueais de acordo com a 

avaliação estabelecida por Andrade et al. (1982) e Yashida et al. (1985), com 

algumas modificações. Ausência de lesões foi classificada com escore zero, 

enquanto processos leves, moderados e intensos foram classificados com escores 

um, dois e três, respectivamente. Em suma, foram observadas as características 

morfológicas quanto à perda de cílios, degeneração de células epiteliais, 

degeneração de glândulas do epitélio, presença de infiltrado inflamatório, hiperplasia 

epitelial e infiltrado inflamatório na adventícia. Para avaliação histopatológica de 

cada ave, foi considerada a média dos três anéis traqueais por ave, com o escore 

máximo de 18. 

 Os fragmentos de rins foram fixados, processados e corados com HE da 

mesma forma que os fragmentos de traqueia. A análise histopatológica dos rins foi 

realizada de acordo com os parâmetros descritos por Chen et al. 1996. Em suma, 
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foram observadas alterações como: degeneração epitelial, infiltrado inflamatório 

intersticial e infiltrado inflamatório em ureter. Os escores foram atribuídos de acordo 

com a intensidade das lesões observadas, sendo a ausência de lesões classificada 

com escore zero, enquanto processos leves, moderados e intensos foram 

classificados com escores um, dois e três, respectivamente. Para avaliação 

histopatológica de cada ave, considerou-se a soma das lesões por ave, com o 

escore máximo de 9. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Histórico dos lotes de matrizes de corte investigadas neste estudo 

Durante a fase de acompanhamento dos lotes com diagnóstico positivo para 

infecção pelo vírus da bronquite infecciosa e depois de descartada a infecção por 

uma estirpe pertencente ao genótipo Mass, as aves foram monitoradas a fim de 

estabelecer os intervalos para as coletas preconizadas para execução do trabalho.  

Inicialmente, o acompanhamento foi realizado em 3 granjas, sendo que essas aves 

foram amostradas para serem submetidas ao diagnóstico molecular do VBI após a 

transferência das aves do local da fase de recria para outro local da fase de 

produção. A transferência ocorreu às vinte semanas de idade, sendo estas aves 

alojadas e iniciando a produção de ovos entre a vigésima quarta e vigésima quinta 

semana de idade, ocasião em que apresentavam percentuais entre 3 e 5% de 

produção de ovos. 

Dentre as três criações acompanhadas, foram obtidos diferentes 

comportamentos de persistência viral durante toda a vida das aves, bem como 

diferentes estirpes do VBI foram detectadas na RT-qPCR, isto é, pertencentes ao 

genótipo Massachusetts ou não, sendo que somente um desses lotes apresentou a 

presença do VBI em todos os intervalos investigados e a persistência até o fim da 

monitoria, podendo-se então ser estudado conforme o planejado inicialmente. A 

Tabela 3 mostra o resultado do acompanhamento e as estirpes detectadas em cada 

uma dessas três granjas de matrizes de corte.  

Após a detecção do VBI por meio da amplificação da região gênica 3’UTR, as 

amostras de RNA obtidas de cada órgão de matrizes de corte foram submetidas à 

detecção específica de uma região do gene S1 para diferenciação de estirpes Mass 

e não-Mass. As amostras não-Mass foram submetidas ao isolamento viral em ovos 

embrionados SPF, com o objetivo de isolar apenas o vírus pertencente ao genótipo 

BR, evitando assim o isolamento indesejado de vírus vacinal ou do genótipo/sorotipo 

Mass. 
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Tabela 3. Representação dos grupos avaliados e submetidos a coletas durante o 
experimento, demonstrando os genótipos detectados por RT-qPCR nos 
intervalos de cada coleta (semanas) e origem das estirpes virais isoladas 
para sequenciamento e infecção experimental. 

*
cepa isolada; 

R
 detectada por RT-qPCR em rins; 

T
detectada por RT-qPCR em traqueia; 

TC
 detectada por RT-qPCR em tonsilas 

cecais. 

 

Conforme demonstrado na Tabela 3, cinco estirpes foram isoladas do grupo C 

nos diferentes intervalos de acompanhamento deste estudo. As estirpes foram 

denominadas VBI/C/24 (isolada do grupo C com 24 semanas); VBI/C/28 (isolada do 

grupo C com 28 semanas); VBI/C/46 (isolada do grupo C com 46 semanas); 

VBI/C/50 (isolada do grupo C com 50 semanas) e VBI/C/62 (isolada do grupo C com 

62 semanas).  

Ainda no tocante aos grupos de aves analisados, foram avaliados os padrões 

de produção de ovos, a mortalidade e a presença de sinais clínicos sugestivos de BI, 

durante toda a vida do lote. Esses padrões foram comparados com a tabela de 

referência da linhagem Cobb 500 (Coob-Vantress, Brasil) e plotados graficamente 

para representação do resultado obtido do lote avaliado no presente estudo em 

relação ao padrão e resultado esperado (Figura 2). 

Grupos Semanas de idade 

 24 28 32 35 43 46 50 55 58 62 65 

A BR Mass 
Mass 

BR 
- - Mass - Mass - Mass Mass 

B BR 
BR 

Mass 
- - Mass Mass - Mass - Mass BR 

C 
BR

*R,T 

Mass
TC 

BR
*R,T

C
 

BR 

BR
TC

 

Mass
T

R 

BR
R,T,

TC 
BR

*R,T,TC
 

BR
*TC

 

Mass
T

R 

BR
R 
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TC 
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Mass
T

C 

Mass
TC 
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Figura 2: Representação gráfica da evolução de mortalidade e desempenho 

produtivo de ovos das matrizes de corte pertencentes ao lote avaliado 
neste estudo. Os losangos vermelhos demonstram  as idades onde houve 
isolamentos virais que coincidiram com a presença de sinais clínicos e 
percentagens de mortalidade acima do esperado. 

 

 4.2 Quantificação absoluta da carga viral em matrizes naturalmente 

infectadas com estirpes variantes do VBI 

 

4.2.1 Construção da curva padrão para quantificação absoluta da carga 
viral 

A análise de regressão linear gerou uma equação feita com os dados obtidos 

a partir da técnica de RT-qPCR quantitativa em tempo real com diferentes 

concentrações do gene S1 inserido em plasmídeo, e o um coeficiente de 

determinação (R2) foi de 0,9986 (Figura 3), e consequente equação de regressão 

linear y = -0.2577x + 10,911. Foi verificado, nessa análise, que a linearidade foi 

mantida por, no mínimo, nove ordens de magnitude e, usando-se o coeficiente 

angular da regressão linear, a eficiência (E) do teste foi estimada em 92.658%. O 

desvio padrão dos valores de C(q) obtidos para cada reação, a partir de nove 

corridas independentes variou de 0.019 a 0.112 ciclos. 
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Figura 3. Curva padrão gerada com uso dos valores de C(q) vs. Log10 das diluições 
seriadas de razão 10 (10-1 a 10-9) do DNA plasmidial correspondente ao 
gene S1 do VBI. A eficiência da reação foi de 92.658%, estimada com 
base no coeficiente angular da reta como indicado pela fórmula. 

 

4.2.2 Quantificação absoluta da carga viral nas amostras de matrizes de 

corte de criações avícolas comerciais 

 Durante os intervalos de 24, 28, 32, 35, 43, 46, 50, 55, 58, 62 e 65 semanas 

de idade, cinco aves foram eutanasiadas e submetidas a coleta de amostras de 

traqueia, rim, tonsila cecal e suabe cloacal para avaliação da carga viral. Os 

resultados são demonstrados como média do número de cópias expresso em 

logarítimo base 10 na Figura 4. 

As aves com 24 semanas de idade, coincidentemente, apresentaram a fase 

aguda da infecção pelo VBI e primeiro ciclo de infecção aparente. Nesse período, foi 

notável a presença de uma carga viral elevada em todos os órgãos, sendo que a 

maior carga foi observada nas tonsilas cecais, seguidas pelas cargas virais da 

traqueia, suabe de cloaca e rins.  

Com relação à variação cinética da carga viral presente no tecido traqueal, foi 

observado que após o início da infecção, esse órgão apresentou carga viral elevada 

até a trigésima quinta semana de idade, seguida pela ausência da detecção viral na 

coleta da 43ª semana. Na coleta posterior, isto é, com 50 semanas de idade, a 

presença viral nas traqueias foi observada em níveis semelhantes ao patamar de 

maior carga viral. No entanto, não foi detectada carga viral na traqueia nas amostras 
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de matrizes com idades de 55 e 58 semanas, demonstrando a ausência de 

distribuição viral neste tecido por um período consideravelmente longo, por se tratar 

de um lote em que há circulação e eliminação viral através das fezes, como 

demonstrado na Figura 4.  

 

Figura 4. Número de cópias do gene S1 do VBI (Log10) detectados nas traqueias, 
rins (B), rins, tonsilas cecais e suabes cloacais das aves naturalmente 
infectadas com o VBI em diferentes intervalos pós a primeira detecção 
viral. 

 

Um ponto interessante em relação a esses resultados é a detecção do VBI 

em todos os intervalos avaliados nas amostras de tonsila cecal das matrizes de 

corte. Este tecido demonstrou ser o sítio de maior persistência viral, bem como 

apresentou elevadas cargas virais durante todo o periodo analisado nesse estudo, 

variando em número de cópias entre 575 (102.76) a 186.208 (105.27). Em associação a 

esses achados na tonsila cecal, foi possível também quantificar a carga viral contida 

nos suabes cloacais, onde foi detectada a eliminação viral em quantidades variáveis 

e em quase todos os intervalos investigados. A detecção da eliminação do VBI 

através das fezes contribui para a compreensão da disseminação do VBI após alta 

multiplicação viral nos tecidos das tonsilas cecais, o que permitiu a consequente 

manutenção da circulação do patógeno e re-infecção ou infecção de aves 

susceptíveis a esse mesmo vírus desse mesmo lote.  
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Em conformidade com o exposto acima, nosso estudo suporta e corrobora 

com as indicações de característica enterotrópica dos coronavírus aviários, visto que 

foi possível detectar e quantificar, considerando-se nesse caso, a alta carga viral 

contida tanto no tecido constituinte das tonsilas cecais, quanto à disseminação 

desse vírus para as fezes. Apesar da alta replicação viral encontrada nas tonsilas 

cecais, não foram evidenciadas lesões macroscópicas nesse órgão e nos demais 

segmentos que compõem o sistema gastrointestinal, bem como alterações de 

consistência no conteúdo desses órgãos, tais como íleo e duodeno. Estudos 

anteriores demonstraram que embora o VBI tenha sido isolado a partir de amostras 

de proventrículo e do duodeno, a replicação desse vírus não foi observada nessas 

estruturas (DHINAKAR; JONES; 1996).  

As tonsilas cecais são os tecidos linfoides de maior importância no trato 

gastrointestinal e constituem a maior coleção de linfócitos associados ao intestino 

nas aves. Linfócitos presentes nas tonsilas cecais consistem de 45 a 55% dos 

linfócitos B e 35% dos linfócitos T que estão envolvidos nas funções, tanto da 

produção de anticorpos, como das respostas imunes mediadas por células (BEFUS 

et al., 1980). 

Um fato a ser considerado é que receptores celulares para o VBI e diferentes 

dos expressos no sistema respiratório e as condições adversas encontradas no 

ambiente intestinal podem alterar a infectividade do vírus e a extensão da replicação 

viral dentro deste sistema. Este fato é de grande valia para o estudo de alterações 

de patogenicidade do VBI após re-infecções e/ou eliminação viral através das fezes, 

e em situações em que este vírus possa ter sido atenuado ou parcialmente atenuado 

após o tropismo para o tecido gastrointestinal. Estas informações levantam uma 

hipótese e uma dúvida sobre a razão pela qual muitas estirpes do VBI isoladas de 

tonsilas cecais e suabes de cloaca, quando avaliadas quanto à patogenicidade 

através de infecção experimental, não apresentam patogenicidade relevante ao 

hospedeiro (dados não publicados). Contudo, esta hipótese deve ser melhor 

avaliada em estudos futuros, que procurem avaliar diferenças na constituição das 

proteínas estruturais associadas ao tropismo e patogenicidade desse vírus, 

especialmente da glicoproteína S. 
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Com relação ao número de cópias virais encontradas no tecido renal de 

matrizes em criações comerciais, foi possível caracterizar nesse estudo os isolados 

do VBI como nefrotrópicos. Assim, com exceção do intervalo de 35 semanas de 

idade, todos as demais avaliações nas matrizes de corte de diferentes faixas etárias, 

foram positivas para a presença do genoma do VBI nos tecidos renais através da 

técnica de RT-qPCR. Deve-se destacar que a maior carga viral foi encontrada nas 

amostras renais de aves com idades de 24 e 55 semanas, ocasiões em que se 

observou a maior carga viral no rim em comparação com os demais órgãos 

analisados. 

Sabe-se que algumas estirpes do VBI possuem maior tropismo para o tecido 

renal, e em certas circunstâncias, estirpes desses vírus replicam-se menos nos 

tecidos constituintes do sistema respiratório. Estes achados foram observados em 

estirpes de caráter nefropatogênico isolados no Brasil (FERNANDO et al., 2013) e 

no continente europeu, como ocorreu para estirpes do VBI do genótipo QX isoladas 

na Eslováquia e Grécia (BENYEDA et al., 2009). 

De fato, algumas estirpes brasileiras do VBI foram caracterizadas como 

nefropatogênicas e com intenso tropismo para o tecido renal, bem como 

posteriormente foi observada expressiva presença dessas estirpes por meio da 

imunomarcação pela técnica de  imuno-histoquímica nos rins (FERNANDO et al., 

2015; DE WIT et al., 2015). É interessante salientar que depois da primeira vez em 

que a forma respiratória da bronquite infecciosa foi relatada na década de 1930 

(FABRICANT, 1998), estirpes nefropatogênicas, enterotrópicas e estirpes que 

possuem afinidade para o sistema reprodutor têm sido descritas (ALBASSAM et al., 

1986; AMBALI; JONES, 1990; CAVANAGH; NAQI, 2003).  

Ainda, com relação às estirpes nefropatogênicas do VBI, fisiologicamente, 

sabe-se que aves apresentam um peristaltismo retrógrado do intestino grosso, 

principalmente nas regiões proximais ao ceco. Esse tipo de peristaltismo, inclusive, 

atua no movimento do ácido úrico nesse segmento intestinal (LAVERTY et al., 

2006). Em vista disso, pode-se então considerar o fato de que o retro-peristaltismo 

fisiologicamente atribuído às aves, pode ter em parte, contribuído para o acesso, 

tropismo, ou mesmo facilitado a replicação viral no tecido das tonsilas cecais das 

matrizes de corte investigadas nesse estudo. Esta possibilidade também foi 
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aventada e discutida por Dolz et al. (2012) em seu estudo sobre a avaliação da 

patogenicidade da estirpe Italy-02 do VBI em aves jovens e adultas. Esses mesmos 

autores discutem a possibilidade de que esta função intestinal possa também 

contribuir para o estabelecimento bem sucedido da persistência e replicação viral 

nas regiões inferiores do trato gastrointestinal das aves persistentemente infectadas 

pelo VBI.  

Um outro fator que ajuda a explicar a capacidade de o VBI se replicar no 

sistema respiratório, intestinal e em outras células epiteliais pertencentes à estrutura 

de diferentes órgãos do hospedeiro, é que o passo inicial da infecção pelo VBI é 

dependente da interação entre o domínio de ligação ao receptor da proteína S1 e 

parte do receptor constituída pelo ácido N-acetilneuramínico (ácido siálico) presente 

na superfície de células alvo desse vírus. Nesse sentido, foi reportado em estudos 

anteriores  nos quais se verificou que o ácido neuramínico é imprescindível para que 

o VBI cause hemaglutinação. Além disso, sabe-se que o VBI consegue se adsorver 

às superfícies das células alvo quando preferencialmente se estabelecem ligações 

de domínios da proteína S1 com o ácido neuramínico presente em receptores nas 

membranas celulares (SCHULTZE et al., 1992). Estudos mais recentes confirmaram 

que α2,3-ligado a N-acetilneuramínico é também preferencialmente utilizado pelo 

VBI para fixação às células hospedeiras nas quais o vírus possui tropismo (WINTER 

et al., 2006). Nesse último estudo, foi demonstrado que o número de células 

infectadas foi bastante reduzido quando as células alvo da infecção pelo VBI foram 

tratadas com neuraminidase de Vibrio cholerae, antes de se adicionar o vírus a 

essas células (WINTER et al., 2006).  

Em segundo lugar, foi demonstrado que os tipos de células que eram 

suscetíveis à estirpe Beaudette do VBI possuíam ácido α2,3-N-acetilneuramínico em 

sua superfície. Ao contrário disso, as linhagens celulares tratadas com a 

neuraminidase não apresentaram susceptibilidade à infecção pelo VBI. Embora a 

afinidade para o ácido  α2,3-N acetil-neuramínico ajude a explicar o tropismo 

tecidual do VBI no organismo hospedeiro, este fator não parece ser o único 

determinante de tropismo celular, pois esta substância está presente também em 

algumas células do organismo hospedeiro que não são infectadas pelo VBI 

(CAVANAGH, 2007). 
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De fato, os domínios protéicos da glicoproteina S1 presentes na superfície 

viral são os principais responsáveis pela interação e ligação com os receptores 

celulares da célula hospedeira (AMBEPITIYA WICKRAMASINGHE et al., 2014, 

PROMKUNTOD et al., 2014), enquanto a fração S2 atua na fusão do envelope viral 

com a membrana celular (CASAIS et al, 2003). Dentro da subunidade S1, os 

primeiros 253 aminoácidos são necessários e suficientes para ligação com 

receptores das células alvo da infecção pelo VBI do trato respiratório de galinhas de 

um modo dependente de ácido α-2,3-siálico. Ainda neste contexto, sabe-se que os 

resíduos N-terminais da sequência de aminoácidos 19-69 da proteina S1 são críticos 

para ligação da estirpe M41 do VBI e que são codificados pela primeira região 

hipervariável (HVR-1) do gene S1 (AMBEPITIYA WICKRAMASINGHE et al., 2014, 

PROMKUNTOD et al., 2014).  

Em aparente contradição com isso, verifica-se então que os nossos resultados 

apontam que, mesmo apresentando uma notável variabilidade de aminoácidos nesta 

região (19-69) em relação à estirpe M41, nossos três isolados apresentaram altas 

cargas virais no tecido respiratório e renal. Ademais, dentre os três isolados do VBI 

estudados, foram encontradas 10 substituições nos resíduos de aminoácidos dessa 

mesma região N-terminal da proteína S1; porém, a patogenicidade desses vírus não 

apresentou diferenças marcantes quando avaliadas em aves SPF.  

 

4.3 Avaliação da resposta imune humoral sistêmica contra o VBI 

Após o diagnóstico da infecção pelo VBI do genótipo BR, foram realizadas as 

análises sorológicas para detecção e quantificação do título de anticorpos anti-VBI 

presente no soro sanguíneo de 15 aves por intervalo analisado. Os resultados foram 

expressos em Média Geométrica de Título de anticorpos (GMT), conforme resultado 

emitido pelo software Flock-Chek-Idexx (IDEXX Laboratories, USA) e agrupados 

com base nas idades das aves investigadas. 

Os maiores títulos de anticorpos foram obtidos nos intervalos 

correspondentes às idades mais jovens das matrizes investigadas nesse estudo, e 

concomitantemente com o início dos sinais clínicos e diagnóstico para a infecção 

pelo VBI, isto é, nas idades de 24 e 28 semanas das aves analisadas no presente 

estudo. Os títulos de anticorpos anti-VBI apresentaram queda acentuada nas 
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semanas seguintes ao pico de soroconversão, com evidente declínio nos intervalos 

de 32, 35, 43 e 46 semanas de idade, conforme representado na Figura 5.  

Na quinquagésima semana, os títulos de anticorpos anti-VBI apresentaram-se 

mais elevados e voltaram a declinar na quinquagésima quinta semana. A queda do 

título de anticorpos anti-VBI seguida de uma maior soroconversão, também foi 

evidenciada entre as semanas 62ª e 65ª de idade das aves estudadas. 

 

 

Figura 5. Perfil cinético (médias ±SD.) da concentração de anticorpos do isótipo IgG 
anti-VBI detectados por ELISA (IDEXX Laboratories, USA) em amostras de 
soro das aves nos diferentes intervalos pós diagnóstico para infecção.  

 

Além disso, os maiores títulos de anticorpos anti-VBI detectados pelo ELISA 

nas aves com idades entre 24 e 28 semanas podem ser justificados devido ser este 

o intervalo próximo e posterior à imunização com a vacina inativada contra o VBI, 

que foi administrada por duas vezes às aves e nas idades de 11 e 18 semanas.  

Apesar de existirem diversos estudos sobre as respostas imunes induzidas em aves 

vacinadas e/ou desafiadas com VBI, principalmente no que diz respeito às estirpes 

de referência como M41 e H120, pouco se sabe sobre as respostas humorais em 

aves desafiadas com as variantes emergentes em diferentes partes do mundo, 

inclusive no Brasil. Dentro desse contexto, tem sido demonstrado que, na maioria 

das vezes, a infecção ou a vacinação com o VBI estimulam a produção de 

anticorpos dos isótipos IgG, IgM e IgA, tanto no compartimento sanguíneo, como no 
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compartimento das mucosas dos tratos respiratório e urogenital (CAVANAGH, 2007; 

OKINO et al., 2013). A vacinação permite à ave desenvolver uma imunidade 

primária e criar células de memória para a produção de anticorpos específicos, 

desencadeando assim uma imunidade mais efetiva, rápida e específica em uma 

eventual infecção posterior com agente infeccioso homólogo ou similar ao da estirpe 

vacinal (OKINO et al., 2013). 

Ainda, no tocante às respostas imunes após o desafio com VBI, sabe-se que 

anticorpos locais contra esse vírus são indispensáveis para conferir proteção às 

galinhas submetidas a re-infecções. Esses anticorpos, em conjunto com os linfócitos 

T citolíticos ou citotóxicos (T CD8+), foram demonstrados como um conjunto de 

mecanismos da imunidade adaptativa que é crucial na restrição da replicação e na 

destruição do VBI pelas aves infectadas (COOK et al., 1992; GUO et al., 2008; 

MONDAL; NAQI, 2001; DHINAKAR; JONES, 1997; OKINO et al., 2013). 

O nível de proteção cruzada tende a diminuir à medida em que a identidade 

de aminoácidos entre as sequências da glicoproteina S diminuem entre estirpes de 

diferentes sorotipos do VBI (GELB et al., 2005). Com isso, pode-se considerar que, 

em razão do alvo principal da síntese de anticorpos neutralizantes anti-VBI serem os 

epítopos localizados na glicoproteína S, especialmente na subunidade S1, as 

mutações que afetam os aminoácidos que compõe esses epítopos em S1 resultam 

em uma menor reatividade contra estirpes heterólogas do VBI, mesmo após a 

indução de elevados níveis de anticorpos por estirpes vacinais heterólogas, como é 

o caso da estirpe Massachusetts em relação aos isolados do genótipo BR desse 

estudo. 

 

4.4 Avaliação dos títulos de anticorpos vírus-neutralizantes contra a 
estirpe vacinal Massachusetts e contra as variantes heterólogas do VBI 
presentes nos soros de aves reprodutoras obtidos nos episódios clínicos da 
bronquite infecciosa 

Em suma, foram analisados os potenciais efeitos de vírus neutralização sobre 

os três vírus isolados nos episódios clínicos que ocorreram em diferentes idades nas 

aves reprodutoras das respectivas amostras de soro dessas aves, objetivando 

avaliar se as substituições de aminoácidos em domínios antigênicos da proteína S1 

encontrados nesses isolados do VBI estão relacionados com o potencial efeito de 
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evasão desses vírus aos anticorpos presentes em cada uma das três faixas etárias 

correspondentes a cada um dos episódios clínicos de BI que ocorreram. 

Como destacado anteriormente, a glicoproteína S1 possui em sua sequência 

de aminoácidos a maioria dos epítopos neutralizantes do VBI, sendo que o gene 

codificador dessa proteina é altamente variável e essa variabilidade tende a 

promover trocas daqueles aminoácidos que fazem parte dos principais epítopos 

vírus-neutralizantes desse vírus. Portanto, a mutação e a recombinação do gene S1 

podem levar à emergência de novos genótipos e sorotipos do VBI, que podem 

escapar dos mecanismos da imunidade adaptativa, especialmente aqueles que são 

mediados pelos anticorpos VN (XIA et al., 2016; ZHANG et al., 2015).   

Em nosso estudo, quando as amostras de soro das aves com 24 semanas de 

idade foram analisadas com os três diferentes isolados do genótipo BR do VBI, 

constata-se que o título necessário para a neutralização viral foi drasticamente 

menor quando comparado com os títulos neutralizantes dos soros das aves com 46 

e 62 semanas de idade (Tabela 4). Similarmente, as amostras de soro hiperimune 

das aves inoculadas com estirpes vacinais do genótipo / sorotipo Massachusetts 

(H120 e Ma5) também apresentaram baixo título de anticorpos vírus neutralizantes 

contra esses três isolados variantes do VBI. Ainda, ao se relacionar os títulos de 

anticorpos obtidos no teste de VN com os títulos encontrados no ELISA, verifica-se 

que as aves com 24 semanas apresentaram títulos elevados nessa última técnica, 

mesmo em relação às amostras dos animais com 46 e 62 semanas, levando a 

inferência de que de fato há uma elevada concentração de anticorpos contra a 

estirpe vacinal Massachusetts, mas também há, nessas aves de 24 semanas de 

idade uma baixa concentração de anticorpos capazes de neutralizar os três isolados 

variantes do VBI. Isso pode estar relacionado com a primeira exposição do sistema 

imune destas aves frente a um novo sorotipo do vírus da bronquite infecciosa, bem 

como, a necessidade de um maior período para que ocorresse a soro-conversão de 

anticorpos contra esses isolados. No caso do presente estudo, o intervalo de tempo 

foi insuficiente entre o desafio com o isolado variante do VBI e a coleta das amostras 

soro das aves afetadas.  

Situação diversa da acima explanada ocorreu quando foram analisadas as 

amostras séricas das aves com 46 e 62 semanas de idade frente às estirpes 
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VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62, pois foi marcante o aumento no título de anticorpos 

neutralizantes nas amostras de soros dessas aves frente a estes isolados variantes 

do VBI. Estes resultados indicam também que ocorreu uma soro-conversão das 

aves desafiadas naturalmente com esses novos isolados do VBI. Ainda, com relação 

ao aumento do título VN de anticorpos verifica-se que as aves com 62 semanas de 

idade foram as que apresentaram maiores títulos neutralizantes contra esses três 

isolados, sugerindo que o maior título de anticorpos VN nas aves mais velhas está 

diretamente relacionado com o maior período de contato vírus-hospedeiro, sendo 

este vírus pertencente a um sorotipo diferente das estirpes vacinais Massachusetts.  

Os títulos de anticorpos anti-VBI detectados no ELISA foram maiores nas 

amostras de soros de aves com 24 e 28 semanas de idade. A alta concentração de 

anticorpos anti-VBI mensuradas por esta técnica não pode ser correlacionada com o 

estado de proteção das aves, isto porque o primeiro episódio da BI clínica iniciou-se 

na vigésima quarta semana, que é o mesmo período em que foi detectada a maior 

concentração de anticorpos anti-VBI pelo ELISA. No entanto, a quantidade de 

anticorpos neutralizantes contra os novos isolados variantes do VBI encontrava-se 

baixa neste mesmo período. Pode-se então entender que esses altos títulos de 

anticorpos detectados no ELISA são mais específicos para a estirpe vacinal 

Massachusetts. Um ponto importante a ressaltar nesse ponto é que deve ser 

considerado que a análise sorológica pela técnica de vírus-neutralização é a que 

apresenta uma maior correlação com o nível de proteção das aves ou de um lote de 

aves frente aos desafios pelas estirpes brasileiras do genótipo BR (KLASSE; 

MOORE, 2012; KOOF et al., 2013). 

Ainda no contexto da indução e dos níveis produzidos de anticorpos vírus-

neutralizantes, os dados encontrados sobre esse parâmetro podem também ser 

relacionados com o conceito de protectotipos para fazer uma caracterização 

adicional de novos isolados do VBI. Na verdade, os protectotipos ou tipos protetores 

do VBI são obtidos a partir de dados a respeito da eficiência de uma determinada 

formulação vacinal contendo uma dada estirpe de referência do VBI contra o desafio 

com outra estirpe desse mesmo vírus, o qual geralmente é um novo isolado desse 

vírus. Com isso determina-se qual é a estirpe vacinal com maior capacidade de 

induzir uma proteção cruzada efetiva contra uma nova estirpe ou isolado de campo 
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do VBI, caracterizando, assim, o protectotipo desse novo vírus. Diferentemente 

disso, a tipagem antigênica faz a caracterização do sorotipo ou do “epitotipo” de uma 

determina estirpe viral, usando anticorpos vírus-específicos policlonais ou 

monoclonais respectivamente (DE WIT, 2000), mas não consegue informar sobre o 

real estado imunitário contra o VBI “in vivo”, que é avaliado no teste de protectotipos. 

No entanto, considerando-se que os anticorpos VN anti-VBI exercem um 

papel relevante na proteção “in vivo”, pode-se então tentar estabelecer uma 

associação do conceito de protectotipo do VBI com as relações vírus-hospedeiro 

que parecem ter ocorrido nas aves reprodutoras do presente estudo. Dessa forma, 

constata-se que isolados variantes do VBI causaram bronquite infecciosa clínica em 

matrizes de corte, sendo que a infecção por esse vírus foi seguidamente 

diagnosticada nesse lote de galinhas reprodutoras e a doença manifestou-se clínica 

e patologicamente pela primeira vez após a vigésima quarta semana de idade 

dessas aves, sendo que os sinais clínicos, a morbidade e a mortalidade foram 

evidenciados nessa ocasião até a vigésima oitava semana de idade dessas aves. 

 Após este intervalo, a doença voltou a se manifestar novamente, porém, de 

forma mais branda na 46ª e 62ª semanas de idade das aves desse lote de matrizes 

de corte. Nessas ocasiões, a doença se restringiu a poucas aves de todo o lote, bem 

como não impactou negativamente na produção e qualidade dos ovos e não 

ocasionou mortalidade. Isto sugere, que, apesar da infecção pelo VBI ter ocorrido no 

início da produção dessas aves e ter impactado o desenvolvimento inicial, as aves 

dessa granja adquiriram um estado de imunidade protetora contra esses novos 

isolados variantes do VBI, principalmente mediado por anticorpos VN, embora tais 

anticorpos não tenham impedido o estabelecimento da infecção persistente nem a 

transmissão desse vírus pelas fezes. Essa hipótese pode ser demonstrada pelo 

incremento dos títulos de anticorpos vírus-neutralizantes contra esses isolados 

variantes do VBI detectado no soro das aves com 46 e 62 semanas de idade e 

também pelos resultados obtidos na detecção molecular do VBI pela RT-qPCR, a 

qual revela que esses vírus estavam sendo eliminados continuadamente por aves 

persistentemente infectadas e possivelmente transmitidos a novas aves desse 

mesmo lote de matrizes de corte. Ainda, pode-se supor que esses anticorpos VN 

induziram também nessas aves um contínuo estado de proteção ao 
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desenvolvimento de lesões e manifestação de sinais clínicos, embora não impedindo 

que esses vírus persistissem infectando alguns órgãos como tonsilas cecais e rins e 

fossem eliminados pelas fezes nas aves desse lote de matrizes de corte. 

 

Tabela 4: Média Geométrica de Título (GMT) de três isolados do VBI durante o 
estudo longitudinal, através da vírus-neutralização com amostras de soro 
de aves nas idades de 24, 46 e 62 semanas e antissoro do sorotipo 
Massachusetts. 

Vírus 
Amostras de soro 

Soro 24 semanas Soro 46 semanas Soro 62 semanas Soro Mass 

VBI/C/24 39,7 169 268,1 49,28 

VBI/C/46 34,49 203,18 388,02 38,04 

VBI/C/62 52,84 234,39 322,53 26,91 

Massachusetts 368 327 293 266,4 

 

4.5 Análise das sequências inteiras do gene S1 entre as estirpes 

isoladas ou detectadas em diferentes intervalos  

As sequências do gene S1 inteiro das estirpes VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62 

foram depositadas no GenBank e foram cadastradas com números de acesso 

KY565553, KY565554 e KY565555, respectivamente Uma árvore filogenética foi 

gerada para descrever e caracterizar a relação entre as sequências de nucleotídeos 

do gene S1 completo dos isolados brasileiros de VBI obtidos das aves com 24, 46 e 

62 semanas de idade e das sequências desse mesmo gene de outras estirpes de 

campo isoladas no Brasil, bem como estirpes de referência que circulam os países 

da Ásia, África, América do Norte, Europa e Austrália e cujas sequências foram 

obtidas do GENBANK (Figura 6). A árvore filogenética construída a partir das 

sequências de nucleotídeos do gene S1 mostrou que os isolados VBI/C/24, VBI/C/46 

e VBI/C/62 deste estudo pertencem à linhagem 11 do genótipo I a qual compreende 

os vírus isolados entre 1975 e 2013 dos estados de Minas Gerais e São Paulo, 

Brasil (Figura 7). 



70 

 

 



71 

 

Figura 6. Análise filogenética baseada na sequência completa de nucleotídeos do gene S1 
das estirpe do VBI representando os genótipos I, II, II, IV, V e VI das estirpes do 
VBI depositadas no GenBank. A história evolucionária inferida utilizando-se o 
método de Maximum Likelihood, matriz Tamura-Nei, com bootstrap de 1000. A 
análise envolveu 123 sequências do gene S1 e foi conduzida no MEGA6. As 
estirpes VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62 estão identificadas na sobre linha paralela 
dentro do genótipo I, linhagem 11. 

 

 

Figura 7. Análise filogenética baseada na sequência completa de nucleotídeos do gene S1 

das estirpes do VBI representando os genótipos I, linhagem 11 do VBI 
depositadas no GenBank. A história evolucionária inferida utilizando-se o método 
de Maximum Likelihood, matriz Tamura-Nei, com bootstrap de 1000 pseudo-
replicatas.  

 

Em relação à identidade das sequências de nucleotídeos do gene S1, foi 

verificado que esse parâmetro variou de 85,3% a 93,1% entre os isolados de VBI 

deste estudo e de outras estirpes variantes brasileiras. Em contraste, as sequências 

de nucleotídeos do gene S1 dos isolados VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62 

apresentaram menor identidade com as sequências desse gene de estirpes de 

referência que compõem as principais vacinas utilizadas em todo o mundo, 

correspondendo a 77,6% de identidade com as sequências do genótipo Mass, 

79,3% com aquelas do genótipo D274, 77,0% com aquelas do genótipo 793B e 

76,8% com aquelas da estirpe QX e, na análise filogenética, as sequências de 

nucleotídeos do gene S1 desses isolados foram reunidas em grupos distintos 

daqueles em que foram reunidas essas estirpes de referência.  

Ainda, na comparação das sequências do gene S1 desses três isolados do 

genótipo BR-I do VBI com as sequências desse mesmo gene das estirpes de 

referência citadas acima, o genótipo brasileiro apresenta duas inserções de 6 e 15 
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nucleotídeos na parte 5’-proximal desse gene, respectivamente, e que resultaram na 

inserção de dois resíduos de aminoácidos na primeira posição entre os aminoácidos 

120-123 da proteína S1 e a outra entre os aminoácidos 143-148 da proteína S1, que 

constitui uma sequência de 5 resíduos de aminoácidos (NTGPS) codificada pela 

parte final da região hipervariável 2 do gene S1. Constatou-se também que essas 

duas inserções de resíduos de aminoácidos mostraram-se conservadas nos três 

isolados do VBI e apresentaram semelhança com sequências análogas de amino 

ácidos na proteína S1 de isolados do VBI em estudos anteriores com base na 

sequência de amostras pertencentes ao genótipo brasileiro do VBI (FRAGA et al., 

2013; CHACÓN et al., 2011; MONTASSIER et al., 2006), (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Alinhamento da sequência deduzida de aminoácidos do gene S1 completo das 

estirpes VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62 e estirpes vacinais de referência. As 
sequências foram alinhadas com o auxílio do programa CLC Sequence Viewer 
7.5. Entre os aminoácidos estão indicados as posições com base no gene S1 de 
cada isolado.  
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Com base na sequência inteira do gene que compõe a subunidade S1 e no 

quadro aberto de leitura (open reading frame - ORF), o isolado VBI/C/24 apresentou 

98,9 e 97,9% de identidade de nucleotídeos em relação aos isolados VBI/C/46 e 

VBI/C/ 62, respectivamente, enquanto o VBI/C/46 apresentou 98,4% identidade em 

relação ao VBI/C/62. 

As análises moleculares das sequências do gene S1 mostraram que os três 

isolados do presente estudo não apresentaram inserções ou deleções de 

aminoácidos quando comparados entre eles e com as estirpes BR. No entanto, as 

sequências de aminoácidos do isolado VBI/C/24 mostraram diferenças de 12 e 25 

substituições na proteína S1 em relação à essa mesma proteína dos isolados 

VBI/C/46 e VBI/C/ 62, respectivamente (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Alinhamento da sequência deduzida de aminoácidos do gene S1 completo das 

estirpes VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62. As sequencias foram alinhadas com o 
auxílio do programa CLC Sequence Viewer 7.5. Entre os aminoácidos estão 
indicados as posições com base no gene S1 de cada isolado. Destacadas nos 
quadros, encontram-se as regiões hipervariáveis 1, 2 e 3. 
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Em adição a isso, a análise comparativa desses três isolados do VBI baseada 

nos primeiros 480 nucleotídeos que compreendem as regiões hipervariáveis (HVR) 1 

e 2 do gene S1 e que codificam sequências de aminoácidos dos quais alguns são 

constituintes de importantes sítios antigênicos do VBI e, portanto, potenciais 

indutores de anticorpos neutralizantes, mostrou que o isolado de VBI/C/24 apresenta 

97,5% de identidade de aminoácidos com os isolados VBI/C/46 e VBI/C/62. No 

entanto, foi encontrada uma identidade de 100% entre a região 5 ‘amino-terminal do 

gene S1/proteína do VBI/C/46 e VBI/C/62. A maioria das mutações no gene S1 

ocorreu por substituições nas regiões HVR1 (substituição de 3 aminoácidos) e HVR2 

(substituição de 3 aminoácidos) do isolado VBI/C/24, resultando em 9 substituições 

de aminoácidos nos primeiros 480 nucleotídeos da sequência do gene S1. 

Curiosamente, a porção 3' das sequências entre os nucleotídeos 481-1636 do 

gene S1 dos isolados VBI/C/24 e VBI/C/46 foi muito semelhante (99,5%), enquanto 

que, com relação ao isolado VBI/C/62 apresentou menor identidade, variando de 

97.8% e 98% com relação aos isolados VBI/C/24 e VBI/C/46, respectivamente.  

A fim de analisar a ocorrência de possíveis alterações de antigenicidade 

causada pela troca de aminoácidos da glicoproteina S1 geradas por mutações que 

afetaram os três isolados do VBI obtidos neste estudo de matrizes de corte, foi 

realizada a predição de antigenicidade com base nas características físico-quimicas 

(hidrofilicidade) destes aminoácidos (HOPP; WOODS, 1981). Para tanto, as 

sequências deduzidas de aminoácidos da glicoproteína S1 desses três isolados 

foram alinhadas e depois processadas pela análise dos perfis de hidrofilicidade por 

meio de programa de HOPP & WOODS implementado no BIOEDIT. Os perfis de 

hidrofilicidade das sequências de aminoácidos da glicoproteina S1 dos três isolados 

do VBI demonstram que as principais alterações ocorreram nas posições em que 

houve troca de aminoácidos, seja na comparação entre os isolados VBI/C/24 e 

VBI/C/46/62 correspondendo às posições 102 (R→C) e 120 (K→T) das sequências 

de aminoácidos que compõem a HVR-2 da proteína S1, seja na comparação entre 

os isolados VBI/C/46 com VBI/C/62 correspondendo às posições 196 (R→H) e 403 

(G→E) (Figura 10). Com base nas trocas de aminoácidos das demais posições da 

proteína S1, foi encontrada uma alta similaridade entre as sequências dos 3 

isolados, particularmente na comparação das outras regiões hipervariáveis. 
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Figura 10.  Predição dos epítopos da glicoproteína S1 pelo método de Hopp & Woods. Os 
picos acima da linha em azul correspondem aos peptídeos que constituem em 
possíveis epítopos da glicoproteína S1. A linha vermelha corresponde à 
sequencias de aminoácidos do isolado VBI/C/24; linha azul azul representa o 
isolado VB/C/46 e linha verde – isolado VBI/C/62. 

 
 

Compreender a evolução e a persistência do VBI no campo e especificamente 

no decorrer da criação de aves de vida longa, tais como matrizes de produção, e 

que se encontrem persistentemente infectadas com esse vírus é de suma 

importância. O processo de evolução desse vírus deve ser estudado não só para 

melhor elucidar os processos de persistência e circulação do VBI em um lote de 

matrizes, mas também para conhecer melhor como este vírus está passando por 

alterações genéticas e fenotípicas que contribuem para o surgimento de variantes de 

estirpes do VBI que podem quebrar as barreiras imunológicas conferidas pelas 

vacinas contra o VBI regularmente utilizadas nestes plantéis. Assim, foram avaliadas 

nesse estudo a persistência e as propriedades biológicas de três isolados do VBI, 

coletados em diferentes momentos do ciclo produtivo de um lote de matrizes de 

produção, que coincidiram com manifestações clínico e patológicas da infecção por 

esses vírus. Além disso, essas estirpes foram classificadas como pertencentes e 

alocadas no genótipo I e linhagem 11 do VBI, onde se encontram apenas os 

isolados variantes do Brasil e avaliados através da análise da sequência completa 

do gene S1. 
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Apesar da diferença de 3-aa na região HVR1 e 3-aa na HVR2 entre o isolados 

IBV/C/24 e os outros dois isolados (IBV/C/46 e IBV/C/62), a neutralização cruzada 

das amostras de soros das aves com 46 e 62 semanas foi elevada quando testado 

contra o isolado VBI/C/24. Estudos anteriores mostraram que as mutações no gene 

S1 localizadas nas três regiões hipervariáveis desse gene em diferentes estirpes do 

VBI nem sempre resultavam em perdas de reatividade cruzada entre essas estirpes 

virais que podiam exibir alta relação antigênica (XIA et al., 2016). Ademais, os soros 

das aves com 46 e 62 semanas de idade possuem elevadas concentrações de 

anticorpos com atividade vírus-neutralizante cruzada para os vírus investigados 

nesse estudo (3 isolados variantes e inclusive a estirpe vacinal Massachusetts), já 

que as aves nessas idades já haviam recebido múltiplas imunizações com as 

estirpes vacinais Massachusetts, bem como o sistema imune dessas aves estava 

sendo continuamente estimulado pelas variantes do VBI que foram detectadas 

durante todo o seu ciclo produtivo. 

A identidade na composição de nucleotídeos e aminoácidos do gene S1 

completo entre esses três isolados do VBI variou de 97.9 a 98.9% e 97.4 a 95.4% 

respectivamente. De acordo com alguns autores, estirpes do mesmo sorotipo do VBI 

geralmente compartilham acima de 95% de similaridade de aminoácidos da proteína 

S1 e estirpes de diferentes sorotipos desse vírus apresentam aproximadamente 85% 

ou menos de similaridade de aminoácidos dessa mesma proteína (CAVANAGH, 

2005; DE WIT et al., 2011). 

De fato, o isolado VBI/C/24, que causou o primeiro episódio de infecção no 

lote de matrizes que foi monitorado neste estudo, mostrou 77,6% e 79,3% de 

identidade de aminoácidos em comparação com o gene S1 das estirpes de vacina 

Ma5 e D274, respectivamente. Nesse sentido, já é conhecido que a proteção 

cruzada é pobre entre diferentes sorotipos e genótipos de estirpes do VBI 

(CAVANAGH; COOK, 1997, GELB  et al., 2005; LIU et al., 2006). Sendo assim, a 

vacina utilizada neste lote e atualmente mais utilizada no Brasil não fornece proteção 

suficiente contra o desafio com estirpes heterólogas do VBI, como as variantes BR-I, 

tal como ocorreu com os desafios causados pelos isolados VBI/C/24, VBI/C/46 e 

VBI/C/62 no lote de matrizes de corte ora investigado. 
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4.6 Avaliação em aves SPF da virulência e tropismo tecidual dos 

isolados do VBI recuperados de matrizes de corte persistentemente infectadas 

Após o desafio de aves SPF com cada um dos três isolados do VBI desse 

estudo, foram observados sinais clínicos característicos para infecção respiratória, 

sendo a sintomatologia de caráter moderado em todas as aves infectadas entre 3 a 

6 dias pós-infecção. Por outro lado, as aves sentinelas apresentaram quadro de 

infecção respiratória característica para a infecção pelo VBI entre 4 a 5 dpi, sendo 

esta característica manifestada apenas pelo grupo VBI/C/62. Os sinais clínicos 

também incluíram prostração e penas arrepiadas. Os grupos desafiados com os 

isolados VBI/C/24 e VBI/C/62 apresentaram diarreia aquosa entre os dias 8 e 11pi. 

No entanto, os sinais clínicos foram um pouco mais acentuados nas aves desafiadas 

com o isolado VBI/C/24 quando comparados com as aves desafiadas com os outros 

dois isolados (VBI/C/46 e VBI/C/62). 

Com relação à análise de ciliostase traqueal causada pelo desafio com cada 

um dos isolados do VBI, as análises foram realizadas após os intervalos de 4, 7 e 11 

dpi. Os três isolados foram capazes de causar ciliostase de leve a moderada 

intensidade, sendo a maior intensidade de estase ciliar observada no intervalo de 4 

dpi, a qual se manteve nesse patamar até o 7º dpi e regredindo a escores mínimos, 

no intervalo seguinte (11 dpi). 

Não foram observados sinais clínicos, lesões macroscópicas e microscópicas 

nas aves pertencentes ao grupo controle (Figuras 11a e Figura 11d). Todos os três 

isolados analisados neste estudo causaram lesões que variaram de escores leve 

(Figura 11b) a moderado (Figura 11c) nos tecidos traqueais. As principais alterações 

histopatológicas observadas na traqueia foram caracterizadas pela descamação das 

células epiteliais ciliadas e glândulas secretoras de muco, além de degeneração das 

células epiteliais e infiltração celular linfo-histiocítica, mais proeminente nas aves no 

intervalo de 4 dpi para as aves de todos os grupos desafiados (Figura 11d). No 

entanto, as aves sentinelas colocadas em contato com as do grupo desafiado com o 

isolado VBI/C/24 desenvolveram as lesões mais intensas aos 7 dpi. Nesse intervalo, 

a hiperplasia epitelial foi observada na mucosa traqueal acompanhada de leve 

infiltração celular mononuclear e linfo-histiocítica. 
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 Estes três isolados do VBI também induziram nefrite intersticial e 

degeneração epitelial tubular (Figura 11e) com intensidade moderada aos 7 dpi, 

especialmente no grupo desafiado com o isolado VBI/C/24 e nas aves sentinelas. 

Além dessas lesões, observou-se degeneração epitelial e infiltrado inflamatório 

intersticial nas aves sentinelas, especialmente no intervalo de 11 dpi (Figura 11f). 
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Figura 11. Fotomicrografia de lâmina contendo cortes histológicos corados com 
hematoxilina e eosina (H&E). na figura estão representadas amostras 
histológicas de aves experimentalmente desafiadas com isolados do VBI e 
tecidos de aves pertencentes ao grupo controle negativo. As fotomicrografias 
a. e d. correspondem aos tecidos de aves não desafiadas – controle negative 
de traqueia e rim, respectivamente. b. Traqueia com deciliação do epitélio e 
moderada presença de células linfoides e heterofílicas formando o infiltrado 
inflamatório epitelial na lâmina própria. c. Traqueia com moderada infiltração 
inflamatória e difusa, apresentando hiperemia na lamina própria em um corte 
histológico de ave experimentalmente desafiada com VBI aos 4dpi; abaixo da 
seta, notar necrose e degeneração das células epiteliais, degeneração de 
estrutura glandular, leve hiperplasia e descamação do cílios epiteliais. e. 
Infiltrado linfoide túbulo-intersticial e degeneração com necrose de células 
epiteliais tubulares (seta) de um corte histológico de rim de ave aos 7dpi.  f. 
Moderado infiltrado linfoide com característica multifocal e presença de 
células degeneradas e heterofilos no lúmen.   

 
 

Em relação à detecção e à quantificação da carga viral contida nas traqueias 

e rins das aves experimentalmente desafiadas e amostradas após 4, 7 e 11 dpi com 

cada um dos isolados VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62, constatou-se que esses vírus 

foram capazes de se replicar nos tecidos desses órgãos, bem como apresentaram 

cargas virais muito semelhantes. Tais resultados são similares àqueles que foram 

encontrados para outras estirpes do genótipo BR-I do VBI isolados no Brasil 

(FERNANDO et al., 2013; DE WIT, et al., 2015). Dessa forma, verifica-se que esses 

três isolados mostraram elevada afinidade para células do tecido renal, tal como 

mostrado pela mensuração do número de cópias virais detectadas neste órgão. 

Ademais e conforme demonstrado através do exame histopatológico, enquanto o 

aumento da intensidade das lesões traqueais ocorreu aos 4 dpi das aves infectadas 

experimentalmente com esses três isolados, o mesmo perfil cinético foi detectado 

para a carga viral neste órgão. Em contraste, uma maior carga viral foi detectada 

nos rins aos 7 dpi, seguida por uma redução na carga viral aos 11 dpi (Figura 12). 
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Figura 12. Alterações patológicas evidenciadas através da coloração de H&E em cortes 

histológicos dos tecido traqueais e renais, mensuradas como escores de 
ciliostase, escores de histopatologia e cargas virais induzidas pela infecção 
experimental de aves SPF de 14 dias de idade desafiadas com os isolados do 
VBI (VBI/C/24, VBI/C/46 e VBI/C/62). Os intervalos de 4, 7 e 11dpi foram 
analisados. A quantificação da carga viral do VBI é representada como log10 do 
número de cópias do gene S1 nas traqueias e rins que foram quantificadas por 
RT-qPCR com SYBR Green I (*p <0,05). 

 

Em relação às aves sentinelas, observaram-se escores semelhantes de 

histopatologia e de cargas virais comparativamente às aves infectadas 

experimentalmente e em relação às amostras de traqueia e rins pertencentes aos 

grupos primeiramente desafiados (Figura 12), o que caracteriza a grande 

capacidade de disseminação destes isolados de VBI em contato com aves 

susceptíveis. A transmissão do VBI ocorre por contato com aves infectadas, sendo 

as fontes mais prováveis de infecção o exsudato traqueobrônquico e as fezes. O 

vírus se espalha horizontalmente por aerossol ou ingestão e o potencial de 

disseminação entre as aves depende principalmente da infectividade da estirpe do 

VBI e do estado imunológico do hospedeiro (ERBECK; MCMURRAY, 1998; 

MCMARTIN, 1993; NAQI et al., 2003; CAVANAGH; GELB; 2008).  

Conforme descrito anteriormente, o VBI é altamente infeccioso, e após o 

contato direto com o vírus, as aves podem apresentar sinais clínicos respiratórios 

característicos em um intervalo de 36 horas após o contato inicial. Estas 

informações reforçam os dados encontrados em relação às aves sentinelas, que 

apresentaram cargas virais acima de 3 log10 após 4 dias de contato com as aves 
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infectadas. De forma semelhante, a disseminação entre aviários pode ocorrer dentro 

de um a dois dias, e entre núcleos de criação dentro de três a quatro dias após a 

primeira infecção. Fezes, ração e água de bebida contaminadas pelas fezes também 

podem ser vias de transmissão do VBI. Os coronavírus, em geral, podem sobreviver 

por um tempo considerável nas fezes que podem representar uma via contínua de 

reinfecção entre as aves de um lote, durante o período de convalescença da 

infecção pelo VBI (ERBECK; MCMURRAY; 1998; MCMARTIN, 1993). 

Durante a fase aguda da doença, o vírus acomete preferencialmente, e de 

maneira geral, as células e tecidos do sistema respiratório. Durante esta fase, as 

aves que espirram apresentam maior potencial de transmissão viral para o 

ambiente, e em seguida esse vírus pode ser isolado em títulos consideravelmente 

elevados das traqueias e pulmões de aves que mantiveram contato direto, após um 

intervalo de um a sete dias após o contato. No mesmo período da infecção aguda e 

após um intervalo que pode variar entre 3 a 5 semanas, dependendo da estirpe, o 

vírus também pode ser isolado do conteúdo cloacal (COOK, 1968; DOLZ et al., 

2012; FERNANDO et al., 2013). Ainda, foi verificado que as aves excretam pelas 

fezes uma quantidade apreciável do VBI durante um período de tempo prolongado, 

que pode compreender o período de Infecção ativa, durante a fase de 

convalescença e durante a fase de infecção crônica (ALEXANDER; GOUGH, 1977; 

COOK, 1968). 

 

4.7 Comentários e Inferências  

 Em vista de todo o exposto acima, pode-se concluir que os três isolados do 

VBI estudados apresentam grande capacidade de disseminação e infecção das aves 

susceptíveis que entraram em contato com as aves experimentalmente infectadas. 

Estas informações são importantes no aspecto de biosseguridade aplicado aos 

aviários onde ocorreram infecções por esses vírus. Daí, então, e sabendo-se do 

grande potencial de disseminação do VBI pelas fezes de aves infectadas, e que 

estas se encontram em quantidades consideráveis nas camas dos aviários, as 

práticas de desinfecção devem ser mais rigorosas a fim de se obter sucesso na 

eliminação ou redução da carga viral após o período de produção. 
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Outro ponto importante a se destacar, é que a facilidade com que esses 

isolados do VBI possuem em se disseminar pelo ambiente, pode implicar em re-

infecção constante das aves que passam por um período prolongado de vida, e que 

continuam ativas na produção de ovos, como as reprodutoras de frangos de corte do 

presente estudo. Assim como foi demonstrado através do estudo sorológico 

longitudinal no qual as aves apresentaram títulos altos de anticorpos neutralizantes 

contra a estirpe homóloga do VBI após a primo-infecção. Estes achados podem 

contribuir para explicar a geração de novas progênies virais através do escape às 

pressões seletivas do sistema imune do hospedeiro sobre esse patógeno viral. 

Dessa forma, a replicação do VBI no hospedeiro previamente imunizado fornece a 

esse patógeno uma oportunidade de se adaptar e se evadir das respostas imunes 

adaptativas, mesmo apresentando altos títulos de anticorpos sistêmicos VN 

(GANDON; DAY, 2008; GANDON et al., 2001; LADMAN et al., 2006). 

Na verdade, esses anticorpos VN contra os isolados variantes e presentes no 

compartimento sistêmico (soro sanguíneo) parecem exercer um papel protetor 

parcial para as matrizes de corte contra as manifestações clínicas e patológicas mais 

graves causadas pelos isolados VBI/C/46 e VBI/C/62, porém não são 

suficientemente eficazes conjuntamente com outras possíveis respostas imunitárias, 

localmente desenvolvidas, para impedir a infecção por estes vírus em órgãos 

infectados persistentemente nessas aves (tonsilas cecais e rins). Além disso, é 

notório que estas respostas imunes locais, se ativadas, podem exercer funções 

relevantes contra o VBI durante a infecção persistente (OKINO et al., 2013, 

CHABRA et al., 2015), mas se não ativadas, podem favorecer o vírus a escapar das 

respostas imunes e a persistir nesses órgãos do organismo hospedeiro (MELLOR; 

MUNN, 2008). No entanto, não foram avaliadas neste estudo as respostas imunes 

locais desenvolvidas nos órgãos-alvo da replicação do VBI durante a persistência 

desse vírus, como tonsilas cecais, intestino e rim; de modo que é importante 

investigar no futuro mais esses parâmetros em aves reprodutoras. 

 O surgimento de variantes de uma determinada linhagem do VBI, ou ainda de 

novos sorotipos desse vírus, depende também da capacidade de determinada 

estirpe existente seja transmitida de um hospedeiro para outro. O número médio de 

novas infecções causadas por um indivíduo infectado, denominado “número 
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reprodutivo” e representado pela letra “R” e “R0”, é a medida ou taxa que um vírus 

infectando um indivíduo tem de se propagar para outro individuo não infectado 

durante o curso da infecção. Quando R0 é menor que 1 (R0< 1), considera-se que o 

agente que causa determinada infecção ou doença não será capaz de se disseminar 

em uma população, porque um único hospedeiro infectado deve ser substituído por 

pelo menos 1 novo hospedeiro infectado. Em contrapartida, quando R0 é >1, o 

número de hospedeiros infectados aumenta, e em alguns casos pode resultar em 

uma epidemia (DE BOER, 2007).  

 O valor de R0 para o VBI é estimado em 19.95 (DE WIT, 1998). Neste 

contexto, quando comparamos com os valores R0 de agentes altamente contagiosas 

que acometem a população humana, tais como a influenza (R0 >2<3) (MILLIS et al., 

2004) e Ebola (R0 >1.5<2.5) (ALTHAUS et al., 2014), podemos considerar que o VBI 

é altamente infeccioso e transmissível. No presente estudo, foram adicionadas 9 

aves sentinelas em cada isolador onde estavam alojadas 6 aves desafiadas, pois no 

mesmo período da inserção das aves (4 dias após o desafio das aves inicialmente 

desafiadas), 3 aves foram retiradas para avaliação do intervalo 4dpi. Em todas as 

aves sentinelas foram detectados, através da RT-qPCR, a presença do vírus em 

cargas variáveis no decorrer do intervalo avaliado. Neste sentido, e de maneira 

simplificada, é possível obter um valor R0 no mínimo >1.5. 

No mesmo estudo realizado por de Wit et al. (1998), os autores encontraram 

uma redução de R0 para 0.69 em aves previamente vacinadas com uma estirpe do 

VBI homóloga à utilizada no desafio, indicando que a vacinação adequada e com 

maior espectro de cobertura antigênica em relação à estirpe de desafio é uma 

estratégia eficaz no controle do VBI (DE WIT et al., 1998). 

 A utilização de vacinas vivas atenuadas, ou mesmo modificadas contra o VBI, 

parece resultar em uma taxa evolucionária maior em relação ao VBI e a outros 

coronavírus. A taxa média de mutações sinônimas em todos os coronavírus é de 

aproximadamente 1.2 x 10-3 substituições por sítio a cada ano (HANADA et al., 

2004; HOLMES, 2009). Ainda no contexto de evolução por pressão do sistema 

imune sob o VBI e outros coronavírus, foi estimada uma taxa de mutação de 3 x 10-3  

substituições/sitio/ano para a estirpe 793/B, quando não foram utilizadas vacinas 

homólogas ao sorotipo em questão (CAVANAGH et al., 1998). No entanto, quando 
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houve aplicação de uma vacina heteróloga, mas com elevada relação genética e de 

sorotipo com uma estirpe circulante nos EUA, denominada GA98, foi estimada que a 

taxa de mutação para esta última estirpe foi bem maior e igual de 1.5 x10 -2 

substituições/sítio/ano (LEE; JACKWOOD, 2001).  

 Os danos ocasionados pela mortalidade acima de 5%, queda na produção de 

ovos e/ou atraso no cronograma natural de produção ocasionado pelo desafio por 

uma estirpe “desconhecida” ao sistema imune das aves desafiadas, como foi o 

isolado IBV/C/24 podem não ter impactado diretamente na seleção negativa ou 

aumento da taxa de mutação do vírus, mas trouxe prejuízos econômicos 

significativos.  

  No sentido de evolução induzida por pressão seletiva do organismo 

hospedeiro, traduzida em taxas de mutações, foram encontradas taxas de mutações 

que variam de 8.48 × 10−4, 9.85 × 10−4, 4.85× 10−4, 8.83 × 10−4 e 6.01 × 10−4  

substituições/sítio/ano para o coronavírus humano  OC43, genótipos A, B, C, D e E, 

respectivamente (REN et al., 2015).  

 De fato, compreender a evolução dos coronavírus em geral é uma tarefa 

árdua e que necessita de estudos ainda mais aprofundados. Tão importante como 

os estudos já realizados neste sentido, é a avaliação contínua de isolados do 

genótipo brasileiro do VBI, a fim de isolar e caracterizá-los biologicamente e 

filogeneticamente, bem como, estender as análises para outros genes, como os 

codificadores de proteínas não estruturais. Essa abordagem poderá trazer 

informações relevantes para a melhor compreensão da evolução do VBI. 

Finalmente, toda a informação trazida por este estudo contribui para uma 

maior compreensão das propriedades e interações com o organismo hospedeiro que 

o VBI circulante estabelece no Brasil e principalmente em aves comerciais com ciclo 

de vida longo, tais como matrizes de produção que se encontram persistentemente 

infectadas pelo VBI.   
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5 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos com esta pesquisa e em consonância 

com os objetivos propostos, podemos concluir que: 

 

- Foram isoladas estirpes de cada um dos episódios clínicos de BI em órgãos 

do trato respiratório (traqueia), urinário (rins) e intestinal (tonsilas cecais) de aves de 

vida longa (matrizes de corte). Tais estirpes foram classificadas com base no 

sequenciamento e análise filogenética do gene S1, na linhagem 11 do genótipo I; 

denominado anteriormente de genótipo BR-I, que difere marcadamente dos 

genótipos de estirpes de referência do VBI, incluindo o genótipo da estirpe vacinal 

Massachusetts.  

 

- As estirpes isoladas do genótipo brasileiro do VBI mostraram, após 

infectarem as aves susceptiveis desse lote, potencial de causarem infecção 

persistente e excreção viral principalmente por via cloacal durante toda a fase de 

criação em aves de vida longa (matrizes de corte) desse estudo.. 

 

- As estirpes do VBI recuperadas de episódios clínicos que acometeram as 

aves reprodutoras desse estudo, estão em um franco processo de evolução, uma 

vez que os vírus que foram recuperados do segundo e terceiro surtos de BI em 

matrizes de corte, com 46 e 62 semanas de idade, respectivamente, apresentam 

entre si e com relação ao isolado do primeiro surto de BI ocorrido na 24ª semana de 

idade dessas aves, mutações principalmente sediadas em nucleotídeos de codons 

das regiões hipervariáveis (HVR-1; HVR-2 e HVR-3) do gene S1, que resultam em 

mutações de determinados resíduos de aminoácidos pertencentes a importantes 

epítopos vírus-neutralizantes da proteina S1 do VBI.  

 

- O atual programa de vacinação das matrizes de corte, objeto desse estudo, 

utilizando principalmente estirpes do genótipo / sorotipo Massachusetts, embora 

proporcione a indução de títulos elevados de anticorpos vírus-neutralizantes 

sistêmicos anti-VBI, não previnem a doença clínica causada pela estirpe heteróloga 
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(genótipo BR-I do VBI) isolada do primeiro episódio clínico da BI  nesse estudo, nem 

evitam a persistência e a transmissão desse vírus por essas aves. 

 

- As aves de vida longa (matrizes de corte) do presente estudo, depois do 

primeiro surto de BI causado por estirpe variante do genótipo brasileiro, 

desenvolvem títulos elevados de anticorpos vírus-neutralizantes presentes no soro 

sanguíneo e com reatividade cruzada para essas mesmas estirpes variantes, os 

quais conferem uma imunidade parcial ao desenvolvimento de lesões e sinais 

clínicos da infecção por esses vírus no segundo e terceiro surtos de BI, reduzindo-

os, mas não sendo capazes de impedir o estabelecimento da persistência da 

infecção por esses vírus em órgãos do trato intestinal e urinário dessas aves.   

 

- As estirpes do VBI isoladas nesse estudo de três episódios clínicos que 

acometeram aves de vida longa (matrizes de corte) apresentam patogenicidade 

característica para os tratos respiratório (traqueia) e urinário (rins) de galinhas SPF, 

bem como, foram capazes de serem transmitidas das aves desafiadas para aves 

SPF sentinelas colocadas em contato, nas quais causaram também lesões e sinais 

clínicos característicos da BI. 
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