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RESUMO 
 

 
 
A bronquite infecciosa das galinhas é uma doença de origem viral, de caráter agudo, 
altamente infecciosa, que acomete aves de ambos os sexos, com qualquer finalidade 
de produção (carne ou ovos) e de todas as idades; de ocorrência cosmopolita, estando 
presente onde exista avicultura industrial. Esta enfermidade não apresenta, até o 
momento, nenhum comprometimento com saúde pública, uma vez que este agente 
difere muito em relação à corona vírus humanos com respeito à sua sequência de 
proteínas e antigenicidade. A Justificativa maior deste trabalho foi demonstrar que os 
efeitos negativos de uma infecção de BIG podem ser prevenidos por vacinação e 
implementação de princípios de biossegurança. O objetivo do trabalho foi 
compreender os conhecimentos atuais sobre a doença, principalmente a etiologia, a 
patogenia, os sinais clínicos, a epidemiologia, a imunidade, o diagnóstico, o controle 
e os aspectos específicos no Brasil, como distribuição, cepas e vacinas. Devido a 
grande preocupação em relação a doença, devido ao comprometimento com o plantel 
e com os prejuízos que podem ocorrer, pois ocorrem muitas perdas por morte das 
aves. Assim baseados nesse cenário as vacinas passaram a se tornar ferramentas 
profiláticas e de extrema necessidade na proteção do status sanitário do plantel. Os 
programas sanitários envolvendo o uso de vacinas variam de acordo com o tipo de 
criação, pressão de desafio e níveis de biosseguridade, e para obter os maiores 
benefícios das vacinas, dois fatores são cruciais: a correta aplicação da vacina e a 
cepa contida na vacina. 
 
 
Palavras-chave: Bronquite Infecciosa das Galinhas; Doença de Origem Viral; 
Antigenicidade; Vacinas.  
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ABSTRACT 
 
 
Infectious bronchitis of chickens is an acute, highly infectious viral disease that affects 
poultry of both sexes for any production purpose (meat or eggs) of all ages; of 
cosmopolitan occurrence, being present where there is industrial poultry. This disease 
does not present any compromise with public health to date, since this agent differs 
greatly from human corona viruses with respect to their protein sequence and 
antigenicity. The major justification for this work was to demonstrate that the negative 
effects of BIG infection can be prevented by vaccination and the implementation of 
biosafety principles. The objective of the study was to understand the current 
knowledge about the disease, mainly etiology, pathogenesis, clinical signs, 
epidemiology, immunity, diagnosis, control and specific aspects in Brazil, such as 
distribution, strains and vaccines. the great concern regarding the disease, due to the 
commitment with the establishment and with the damages that can occur, because 
many losses occur by the death of the birds. Thus, based on this scenario vaccines 
became prophylactic tools of extreme necessity in the protection of the health status 
of the establishment. Health programs involving the use of vaccines vary according to 
breeding type, challenge pressure and biosecurity levels, and to obtain the greatest 
benefits of vaccines, two factors are crucial: the correct application of the vaccine and 
the strain contained in the vaccine. 

 
Key words: Infectious Bronchitis of Chickens; Viral-origin disease; Antigenicity. 
Vaccines; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bronquite infecciosa das galinhas (BIG) é uma doença viral, aguda e 

altamente contagiosa, que afeta galinhas de todas as idades, têm sido um dos 

principais patógenos que afetam a indústria avícola mundial. O vírus da bronquite 

infecciosa aviária (IBV) agente etiológico da bronquite infecciosa, infecta galinhas e 

causa lesões atingindo não apenas o trato respiratório, mas também o trato urogenital 

e pode ser disseminado para outras células epiteliais de outros órgãos do hospedeiro. 

(FERNANDO et al., 2015) 

A Justificativa maior deste trabalho foi demonstrar que os efeitos negativos de 

uma infecção de BIG podem ser prevenidos por vacinação e implementação de 

princípios de biossegurança.  

Como se trata de uma doença altamente infecciosa das galinhas, acometendo 

as aves de ambos os sexos, que sejam criadas para produção (carne ou ovos) e em 

todas as idades vê-se que existe uma chance de buscar meios de amenizar senão 

acabar com o problema, diante disso, surgiu a seguinte questão norteadora do estudo: 

Existe eficiência na aplicação das vacinas para controle da BIG em aves para 

produção?  

Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi compreender os 

conhecimentos atuais sobre a doença, principalmente a etiologia, a patogenia, os 

sinais clínicos, a epidemiologia, a imunidade, o diagnóstico, o controle e os aspectos 

específicos no Brasil, como distribuição, cepas e vacinas. E como objetivos 

específicos foram: estudar a etiologia, a patogenia, os sinais clínicos, a epidemiologia, 

a imunidade, o diagnóstico da BIG; apontar as formas de controle por meio de 

vacinação para reduzir ou acabar com a mortalidade causada pela doença; e por fim, 

discutir se os cuidados aplicados ajudam a evitar e diminuir a perda a de produção 

causada por danos renais tanto em frangos de corte, como em poedeiras e em 

matrizes.   

O estudo foi realizado através de uma revisão na literatura, em informativos, 

livros, artigos científicas, documentos e legislação publicados em base de dados 

(Lilacs, Google Acadêmico, Scielo e Bireme) afins que compilados e organizados; 

buscando dessa forma o conhecimento e aprofundar de ideias e comportamentos, 

confrontando conteúdo dentro da revisão feita tendo como método dedutivo analógico 
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com a hipótese de estabelecer reais necessidades de se colocar em prática uma 

gestão voltada  à prevenção da doença. As palavras-chave usadas na busca foram: 

bronquite infecciosa das galinhas; vacinas; vírus da bronquite infecciosa aviária e 

tratamento. 
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2. BRONQUITE INFECCIOSA DAS GALINHAS 

 

A bronquite infecciosa das galinhas é uma doença de origem viral, de caráter 

agudo, altamente infecciosa, que acomete aves de ambos os sexos, com qualquer 

finalidade de produção (carne ou ovos) e de todas as idades; de ocorrência 

cosmopolita, estando presente onde exista avicultura industrial. Esta enfermidade não 

apresenta, até o momento, nenhum comprometimento com saúde pública, uma vez 

que este agente difere muito em relação à corona vírus humanos com respeito à sua 

sequência de proteínas e antigenicidade, (SANTOS; LOVATO, 2018) 

Essa doença é muito importante, em relação a parte econômica, pois em sua 

manifestação pode ocorrer diminuição na produção e qualidade interna e externa dos 

ovos, diminuição da eclodibilidade, diminuição da eficiência alimentar e do ganho de 

peso e aumento da mortalidade e da condenação de carcaças ao abate, além dos 

gastos com medicamentos para debelar infecções bacterianas secundárias (PENA et 

al., 2005). 

 

2.1 ETIOLOGIA 

Segundo Di Fábio & Rossini (2000), a Bronquite Infecciosa das Galinhas, é uma 

doença provocada por vírus, tem um caráter agudo, é infecciosa e compromete todo 

trato respiratório e genito-urinário nas aves. Conforme Piza et. al. (2007) o vírus é da 

ordem Nidovirales, família Coronaviridae e se classifica no gênero Coronavírus, 

dividida em quatro grupos: 1, 2, 3 e 4, conforme as propriedades antigênicas e 

sorológicas, que foram posteriormente sustentadas pelo sequenciamento gênico. As 

proteínas dos vírions possuem menos de 40% de identidade de aminoácidos entre 

espécies de diferentes grupos.  

Os grupos 1, 2 e 4 incluem vários vírus que infectam mamíferos, sendo que o 

grupo 3 é formado, até o presente momento, pelo coronavírus da bronquite infecciosa, 

pelo coronavírus do peru e pelo coronavírus do faisão. É um vírus que se dissemina 

rapidamente no organismo e nesse permanece por muito tempo. Santos e Lovato 

(2018), ainda classificam como um vírion de capsídeo helicoidal, genoma RNA de 

cadeia simples (+), linear (20-32kb), pleomórfico, mas que geralmente apresenta-se 

esférico. Possui um envelope com aproximadamente 80-220nm de diâmetro, com 
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projeções (spikes) de 20nm e outras pequenas Projeções com 7nm, (DI FÁBIO & 

ROSSINI, 2000). 

O IBV é composto por três proteínas virais específicas: proteína S (spike) e M 

(membrana), que são proteínas de superfície; e proteína N (nucleocapsídeo) que é 

uma proteína interna. Além dessas três proteínas, é descrita uma quarta proteína, 

chamada de SM (proteína menor de membrana), a qual se acredita que esteja 

associada com o envelope do vírion.  Proteína S: compreende dois glicopolipeptídeos, 

S1 e S2, sendo que o S1 é responsável pela produção dos anticorpos inibidores da 

hemaglutinação e da virusneutralização. Estas proteínas se projetam da membrana 

como se fossem espinhos. A mutação dessas proteínas ocorre muito facilmente, o 

que determina o aparecimento de novos sorotipos. Proteína M: a maior parte dessa 

proteína está embebida na membrana, sendo que apenas 10% dela se apresenta na 

superfície, tem importância no processo de recombinação natural entre os diferentes 

sorotipos do IBV. Proteína N: glicoproteína que envolve o genoma viral (RNA), 

(SANTOS; LOVATO, 2018). 

Essa replicação segundo os autores é viral e ocorre no citoplasma celular, 

sendo que novas partículas virais começam a aparecer 3 a 4 horas após a infecção. 

Sendo que na maioria das cepas do IBV é inativado após 15 minutos a 56°C e após 

90 minutos a 45°C. Líquido alantóide, se armazenado a –30 ºC mantém o agente 

viável por muitos anos. No meio ambiente, o vírus pode sobreviver até 12 dias na 

primavera e 56 dias no inverno, na Figura 1 – Micrografia eletrônica das partículas do 

VBI (SANTOS; LOVATO, 2018). 

 

Figura 1 – Micrografia eletrônica das partículas do VBI 

                            

                              Fonte: Santos; Lovato, (2018) 
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O líquido alantóide infectado, se liofilizado, selado a vácuo e armazenado em 

refrigerador, pode manter o IBV viável por pelo menos 30 anos. Em pH ácido (2,0), o 

vírus resiste por até 1 hora a 37º C. A maioria dos desinfetantes, como éter, 

clorofórmio, entre outros, destroem o IBV, e quando visto no microscópio, é cercado 

de projeções proteicas em forma de bastão (denominadas espículas) cujo conjunto 

forma a imagem de uma coroa. As espículas contêm epítopos, que são responsáveis 

pela antigenicidade e pelas variações que ocorre nas cepas de IBV, Figura 2. 

Figura 2 – Comparação das cepas de IBV com suas características patogênicas 

 

              Fonte: Ito et al. (1999) 

 

Piza et al. (2007) coloca da seguinte forma o vírion pode ser apresentado em 

envelope lipo-protéico, sendo que isso lhe dá uma alta sensibilidade em função dás 

condições ambientais, possuindo um capsídeo que apresenta com simetria helicoidal, 

diâmetro dea partícula viral variando de 90 a 200 nanômetros (nm). O genoma do 

vírus se compõe de uma fita de RNA simples, não segmentada, com sentido positivo 

e contém 27,6 kilobases (kb). É possível identificar três genes diferentes responsáveis 

pelos principais códigos das proteínas estruturais do vírus, a glicoproteína de 

superfície (S), a glicoproteína da matriz (M) e a proteína do nucleocapsídeo (N) (PIZA 

et al., 2007). 

A glicoproteína S possui 1160 aminoácidos e é clivada em dois glicopeptídeos, 

o glicopeptídeo S1 com 520 aminoácidos e o glicopeptídeo S2 com 640 aminoácidos 
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explicado por Cavanagh e Naqi, (1997), nos relatam que os experimentos feitos com 

vacinas e desafio acabam sugerindo que o grau de proteção cruzada entre as estirpes 

diminui à medida que as diferenças entre as sequências de S1 aumentam.  

Dessa forma para Martins et al. (1992) o vírus tem ainda baixa resistência 

quando, no ambiente externo quando se faz uso de desinfetantes no combate, mas 

pode sobreviver por várias semanas na cama ou nas fezes (especialmente no 

inverno).  Isto significa que a limpeza e a desinfecção pode ser a primeira medida a 

ser tomada para eliminação do vírus, mas o acumulo de esterco constitui um claro 

fator de risco.   

 

2.2 PATOGENIA 

O IBV, depois de incubado num período de 18 a 36h, é replicado em primeiro 

lugar nas células epiteliais ciliadas da mucosa do aparelho respiratório, após segue 

uma fase de viremia de 1 a 2 dias depois do contagio, dando a possibilidade de se 

distribuir para os diversos tecidos onde o agente possui tropismo. Dessa forma o vírus 

causa os principais danos no aparelho genito-urinário, já no trato intestinal surge uma 

possibilidade de ser outra fonte de possível infecção primária, (PENA et al., 2005). 

Segundo ainda Pena et. al. (2005), essa infecção primária que acomete o trato 

respiratório superior, pode resultar ainda em uma doença menos severa do que 

quando o vírus ataca o trato respiratório inferior. Quando se isola o IBV, independente 

do tecido de origem, as células ciliadas da mucosa do aparelho respiratório das 

galinhas se infectam e acabam produzindo algumas lesões características na 

traquéia, que é o órgão de eleição para sua replicação sendo por isso, considerada 

doença primária do aparelho respiratório.  

Embora alguns dos isolados. Tendem a apresentar tropismo exarcerbado nos 

s rins, oviduto e, ou, aparelho digestório. No caso de infecções respiratórias, acontece 

complicações por causa da presença de Mycoplasma gallisepticum, M. sinoviae e 

Escherichia coli, que acaba ocasionando pericardite, aerossaculite, perihepatite e 

peritonite. As lesões que acontecem nas células do oviduto, pode acarretar diminuição 

na produção e ainda compromete a qualidade interna e externa dos ovos., existem 

alguns sorotipos, denominados sorotipos nefropatogênicos, que podem determinar as 

lesões renais e o seu grau de comprometimento. Esses sorotipos estão relacionados 

na etiologia da nefrite-nefrose aviária (PENA et al., 2005). 
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2.3  SINAIS CLÍNICOS 

Quando se contaminam pelo vírus da doença as aves manifestam sinais de 

problemas respiratórios ou na produção de ovos, que depende da idade ou do tipo de 

produção.  

Os problemas Respiratórios: que aparecem claramente na expressão das aves 

com menos de 6 semanas de idade, e apresentam sintomas tais como: espirro, tosse, 

secreção ocular, secreção nasal e estertores traqueais, morbidade alta e mortalidade 

elevada, (SANTOS; LOVATO, 2018).  

Problemas entéricos (piora a convenção alimentar e ganho de peso diário). 

Problemas na produção de ovos: já nas galinhas poedeiras e reprodutoras, a 

doença afeta da mesma forma o volume (queda na quantidade de ovos e queda na 

eclodibilidade dos ovos), quanto à qualidade (casca mole, rugosa, despigmentada), 

na fase de recria, urolitíase, completa atrofia renal, morbidade e mortalidade variáveis 

(2 a 10%), (SANTOS; LOVATO, 2018).   

 

Figura 3 - Ovos de galinhas durante um surto de BIG 

 

                                        Fonte: Santos; Lovato, (2018) 
 

 

Com isso existe uma certa gravidade em torno das perdas variando conforme 

os fatores, dentre eles a idade do desafio. As perdas podem chegar a 20% - 30%, e a 

doença pode durar até 8 semanas, figura 2 mostra um comparativo de ovos sadios e 

de ovos de galinhas doentes.  
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Quando a doença infecta aves que seriam futuras poedeiras antes de (antes 

das 3 semanas de idade) poderá induzir lesões irreversíveis do trato reprodutor, e 

gerar as chamadas “falsas poedeiras” na idade adulta. Dependendo da cepa 

envolvida, a Bronquite Infecciosa também poderá induzir: O sistema respiratório 

Sintomas respiratórios acompanhados de cabeça inchada (neste caso, se torna 

impossível o diagnóstico diferencial com a Síndrome da Cabeça Inchada decorrente 

do Pneumovírus aviário) ou de diarréia, que podem ser os sintomas principais, pintinho 

com sinais de problemas respiratórios, figura 4, (MARTINS et al., 1992). 

 
Figura 4 - Pintinho com sinais Respiratórios 

 

                                    Fonte: Santos; Lovato, (2018) 

 

2.3.1 Lesões Macroscópicas 

Di Fábio e Rossini, (2000), colocam que as alterações patológicas podem 

ocorrer como edema e exsudato catarral ou mucoso na traquéia e brônquios, 

congestão pulmonar, inflamação catarral ou fibrinosa nos sacos aéreos, pericardite, 

peritonite e perihepatite. As aves mais novas apresentam uma inflamação catarral nas 

vias aéreas e dos seios nasais, causando descarga nasal e lacrimejamento. 

Problemas entéricos (piora a convenção alimentar e ganho de peso diário). 

No Sistema urinário as lesões são classificadas de discretas (ligeiro aumento 

de volume renal) a um quadro de urolitíase, que é uma condição de degeneração renal 

seguida de atrofia renal, fibrose, cálculos renais formados nos dutos coletores e 

ureteres de aves afetadas (ITO et al., 1999) 
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2.3.2 Lesões Microscópicas 

Segundo Di Fábio e Rossini, (2000), não são encontradas lesões típicas para 

IBV. Não foi observado corpúsculos de inclusão. O exame histológico deve ser um 

recuso somente na avaliação da virulência, a patogenicidade e avaliação soluções de 

imunização, são vistas em algumas situações devido ao nível de trato respiratório, em 

algumas situações desafiadoras em campo ou na inoculação, ocorre diminuição da 

dos cílios, descamação do epitélio, presença de células inflamatórias e presença de 

edema na porção da mucosa e submucosa. Podem ser observados ainda a congestão 

vascular. Na submucosa existe vacuolização e hemorragia. O lúmen traqueal mostra 

exsudato seromucoso, que podem ter ou não conter células inflamadas (DI FÁBIO; 

ROSSINI, 2000). 

Falta de cílio e a descamação acontece nos dois primeiros dias da infecção, 

independentemente da idade em ocorra a infecção. Nas aves jovens o edema de 

submucosa é proeminente, com discreta infiltração de inflamação. As aves mais 

velhas, o sintoma é mais intenso, em função da resposta imune ser mais eficiente, (DI 

FÁBIO; ROSSINI, 2000). Na figura 5 se vê como resultado da doença nanismo e 

enrolamento 

. 

Figura 5 - Bronquite infecciosa das galinhas - nanismo e enrolamento 

 

 

              Fonte: Santos e Lovato (2018, p.46) 

 

Na reprodução se observa uma redução localizada ou generalizada de cílios, 

fibroplasia e edema, presença de focos de infiltrado celular mononuclear, e no trato 

urinário observa-se como lesão básica, nefrite-nefrose (DI FÁBIO; ROSSINI, 2000). 
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2.4 EPIDEMIOLOGIA 

O IBV é considerado o vírus com maior facilidade de se disseminar entre as 

aves, não tendo necessidade de vetores, para ser transmitido, dando-se de ave 

doente à ave sadia, por contato direto ou indireto em qualquer estágio respiratório. O 

local primário de replicação, independente da cepa, é no tecido epitelial do trato 

respiratório superior. Em geral, os portadores podem transmitir o vírus até 2 meses 

depois da infecção inicial e as aves recuperadas da infecção permanecem 

susceptíveis a uma outra infecção por outro sorotipo, (DI FÁBIO & ROSSINI, 2000). 

Conforme mostram Santos e Lovato (2018) no caso de Bronquite infecciosa 

das galinhas – pode ocorrer ovos despigmentados conforme a figura 6. 

 

Figura 6 - Bronquite infecciosa das galinhas – ovos despigmentados 

 

 

                           Fonte: Santos e Lovato (2018, p.45) 

 

 

O vírus s transmite para o trato respiratório, quatro semanas em média; pelas 

fezes em várias semanas; Dentro de um lote: a contaminação pode ser feita 

rapidamente, sendo que em  18 a 36 horas já existem sinais respiratórios; quando 

existe o contagio entre lotes, depende da condição de isolamento entre ele; nas 

granjas devido a variedade de idade a transmissão é rápida (2 a 5 dias), quando existe 

um lote muito grande de aves pode aparecer a doença em diferentes estágios de 

imunidade, em diferentes estágios de infecção, (DI FÁBIO; ROSSINI, 2000). 
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2.5 A IMUNIDADE 

Segundo Pereira et. al. (2006), a imunidade em aves pode ser feita com vacinas 

que estão disponíveis no mercado e são exclusivas para tratamento e imunização de 

IBV (algumas com mais de um sorotipo), sendo até associada a outras vacinas que 

previnem e imunizam as aves contra qualquer tipo de infecção, como a doença de 

Newcastle, síndrome da queda da postura e coriza infecciosa, e a vacina atenuada 

H120 que é muito usada no pais desde 1979. O autor mostra que os resultados 

parciais confirmam que os testes de proteção com a vacina H120 confere alta proteção 

contra os IBVs do genótipo M, (PEREIRA et al., 2006). 

Mas para que se haja na prevenção os produtores precisam estar consciente e 

conhecer diagnóstico do vírus e quais as imunidades concedidas pela vacinação, para 

que se consiga uma melhor eficiência.  

Conforme explica Luciano (2010) o controle da bronquite infecciosa tem sua 

fundamentação em programas existentes nos plantéis avícolas para vacinação de 

forma que ocorra o controle e o impedimento de ocorrências relacionadas a surtos da 

doença, quando ocorre surto de infecção pelo VBI ainda em aves vacinadas, pode ser 

devido a à baixa proteção cruzada conferida pelas estirpes vacinais em relação às 

variantes de campo. 
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3. O CONTROLE E OS ASPECTOS ESPECÍFICOS NO BRASIL 

 

Conforme relatam em seu artigo Resende, Abreu e Resende (2017), BIG é 

atualmente uma das doenças que mais tem trazido prejuízos à avicultura industrial de 

galinhas e frangos no Brasil e no mundo. Existindo um grande impacto econômico, 

por causar aumento da mortalidade, perdas em desempenho produtivo, queda 

quantitativa e qualitativa na produção de ovos, infertilidade, facilitação de infecções 

oportunistas, que exigem o uso de antibióticos, e aumento na condenação de 

carcaças de frangos de corte no abatedouro. Os autores ainda relatam que em 

codornas domésticas (Coturnix japonica e Coturnix coturnix), a bronquite é causada 

por um adenovírus (Aviadenovirus), sem qualquer relação com a etiologia de BIG. Em 

Minas Gerais, há estudos que demonstram a presença de ibvs com amplas variações 

genéticas, e sorológicas na avicultura industrial, além de relatos também em outros 

estados, como SP, SC, PR E RS, sendo atualmente descrito um grupo brasileiro (BRI). 

Dessa forma vê-se a importância que a doença tem e como ela é prejudicial, 

aos avicultores e a indústria, assim existe a necessidade de um controle mais eficiente 

visando se não acabar mais diminuir as chances de contágio e as mortes que 

acontecem trazendo grande prejuízo nessa área.  

As estirpes de IBV podem ser classificadas em sorotipos heterogêneos com 

baixa proteção cruzada, característica que torna difícil a implantação de programas 

eficientes e duradouros de vacinação. No envelope de dupla camada lipídica, as 

grandes projeções superficiais (S) são glicoproteínas essenciais para infecção, com 

papel na adsorção e penetração na célula. A região mais externa de S, denominada 

S1, liga-se aos receptores celulares glicoproteicos de tipo ácido siálico. Variações na 

composição de aminoácidos em regiões hipervariáveis de S1 determinam diversidade 

antigênica e de sorotipos. O RNA é copiado na célula infectada em seis segmentos 

de RNA subgenômicos (mensageiros), os quais, em coinfecção entre IBVs diferentes 

e na montagem de novos vírions, podem gerar recombinantes, com potencial de 

evasão à imunidade preestabelecida, representando o principal fator na emergência 

de novo surto de BIG em plantéis vacinados (RESENDE; ABREU; RESENDE, 2017). 
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3.1 SOROLOGIA: SOROGRUPOS/SOROTIPOS 

 

A classificação das cepas do IBV é baseada na conformação da proteína S, 

com base no teste de São descritos mais de 100 sorotipos, com muitos variantes e 

mutações, o que dificulta o sucesso dos programas de vacinação, os principais estão 

descritos no quadro 1.  

 
Quadro 1 -  Bronquite infecciosa das galinhas - principais variantes antigênicas 

conhecidas até o momento 
 

Massachussetts  82828 - Primeiro sorotipo a ser descrito, acomete o trato respiratório, 
reprodutivo e urinário. 

Beaudette 66579 - Beaudette embryo lethal, é considerado uma cepa mutante, derivada 
da Mass. Mata embriões em 48h após a inoculação e é a patogênica em aves. 

Connecticut - Primeira descrição diferente do Mass, não apresentando reação 

cruzada. Acomete o trato respiratório. 

Amostras Nefrotrópicas - Compreende os grupos Holte e Gray isolados nos 

EUA e Holanda. É utilizada na produção de vacinas atenuadas através de passagens em 
ovos embrionados (amostras H120 e H52). 

Fonte: Santos e Lovato (2018) 

 

 

3.2 O DIAGNÓSTICO 

Para Luciano (2010) em seu artigo, os métodos de diagnóstico, estão baseados 

em um isolamento viral em ovos embrionados ou em cultura de órgão traqueal, 

seguindo de algumas técnicas para neutralizar o vírus, mas esse tipo de procedimento 

é muito caro e demanda tempo de pesquisa o que o torna demorado, assim alguns 

métodos alternativos de diagnóstico da bronquite infecciosa são revistos como o 

controle por reação de imunofluorescência, a técnica de hibridização “in situ”, a 

microscopia eletrônica, além das provas sorológicas de inibição de hemaglutinação e 

ELISA com anticorpos monoclonais ou policlonais. 

 Mas assim mesmo em algumas dessas técnicas, se observa problemas com 

relação à especificidade, à sensibilidade, à ocorrência de falhas na detecção, além da 

subjetividade na análise dos resultados e o que impossibilita a discriminação entre as 

diferentes estirpes do VBI (LUCIANO, 2010). 

Dessa forma com a reação de PCR, muito se inovou dentro da fundamentação 

de métodos novos de diagnóstico feitos em laboratório com os agentes infecciosos, o 
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que mostra uma melhor resposta em função da sensibilidade e especificidade do 

diagnóstico em etiologia de diversas doenças infecciosas ou parasitárias. A reação de 

RT-PCR, já vem sendo usada como meio de diagnosticar a doença de forma mais 

rápida, precisa e nas infecções com o VBI.  

A sorologia (usando testes ELISA ou HI) ainda é, hoje em dia, a ferramenta 

mais pratica para alcançar este objetivo e dependendo do tipo de produção, deve ser 

realizada das seguintes maneiras com frangos de corte e galinha poedeiras, 

resultados de exames de sangue revelam se ocorreu ou não alguma infecção de 

campo. Paralelamente, uma avaliação das observações clinicas e dos desempenhos 

fornecera informações sobre tal infecção ter produzido ou não problemas patológicos 

e economicamente significativos, assim de posse de informações mais precisas é 

possível elaborar um programa eficaz com vacinas, (MARTINS et al., 1992). 

 Conforme apresenta Santos e Lovato (2018), o diagnóstico presuntivo é 

baseado no histórico do lote e nos sinais clínicos. É realizado no início da doença, 

quando há mortalidade e queda na produção de ovos. Torna-se pouco confiável, pois 

pode se confundir com outras doenças do sistema respiratório (ver diagnóstico 

diferencial). O diagnóstico direto é realizado através de microscopia eletrônica, RT 

PCR, isolamento viral e provas de imunofluorescência, nos quais se observa o vírus 

nos tecidos infectados. Isolamento viral é realizado a partir de inoculação em células 

de cultivo primário de rim de pinto de um dia de idade e/ou inoculação em ovos 

embrionados entre 9 e 10 dias de incubação, com leitura após 7 dias. Observa-se 

nanismo, enrolamento e lesões renais, figura 7. A detecção de anticorpos é realizada 

a partir de técnicas como soroneutralização, ELISA e inibição da hemaglutinação que 

detecta a presença no soro de anticorpos inibidores da hemaglutinação por um vírus 

específico, (SANTOS e LOVATO, 2018).  

Figura 7 - Bronquite infecciosa das galinhas - nanismo e enrolamento 

 
         Fonte: Santos e Lovato (2018) 
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 Segundo Santos e Lovato (2018) o diagnóstico diferencial acontece de forma a 

evidenciar a existência de outros agentes infecciosos que podem ocasionar os 

mesmos quadros clínicos observados na infecção pelo IBV. Deve-se realizar o 

diagnóstico diferencial da doença de Newcastle, laringotraqueíte infecciosa, coriza 

infecciosa e da síndrome da queda da postura (Adenovírus – EDS-76). 

 
 
 

3.3 TRATAMENTO E CONTROLE DA DOENÇA EVITANDO AINDA A DIMINUIÇÃO 

DOS PROBLEMAS 

O controle da infecção pelo IBV está estreitamente relacionado à prevenção da 

entrada do vírus no lote/granja. A principal via de transmissão do IBV é pelo ar, assim, 

podemos evitar a transmissão do vírus para outros lotes através do controle do trânsito 

de pessoal na granja, banho, troca de roupas e controle no acesso de veículos. Outra 

forma de controle da enfermidade é através da vacinação. 

Neste caso, a escolha da vacina deve ser baseada na estirpe do IBV que está 

presente na região. Os dois tipos de vacinas utilizadas na prevenção da bronquite 

infecciosa das galinhas são as vacinas vivas atenuadas e as vacinas inativadas ou 

mortas. As vacinas vivas atenuadas são produzidas a partir da diminuição da 

virulência do vírus através de passagens sucessivas em ovos embrionados. As 

vacinas inativadas ou mortas devem ser aplicadas somente após uma prévia 

sensibilização com uma vacina viva atenuada. Para este tipo de vacina, as vias 

utilizadas para aplicação são as vias intramuscular e subcutânea. (SANTOS; 

LOVATO, 2018). 

Em geral, as poedeiras recebem três doses de vacinas vivas e uma de vacina 

inativada na recria. Na produção, de acordo com o desafio na região, as aves recebem 

revacinações com vacinas vivas em intervalos de 60 a 90 dias. A cepa mais utilizada 

no Brasil é a Massachussets e a vacinação é administrada por via ocular, oral ou 

spray, sendo que se deve respeitar um intervalo mínimo de 5 semanas entre a 

administração de uma vacina viva e outra inativada, pois existe a possibilidade de 

interferência da resposta imune de ambas. Além da vacinação, uma desinfecção 

adequada das instalações e um manejo adequado de ventilação e aquecimento 

auxiliam no controle desta enfermidade. (SANTOS; LOVATO, 2018). 

Conforme explicam Santos e Lovato (2018) não é conhecido nenhum 

tratamento especifico para essa doença, mas, entretanto, um acréscimo de até 5°C 
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na temperatura ambiente, para eliminar o estresse por frio, além da administração de 

eletrólitos e vitaminas e o uso de antibióticos de amplo espectro para reduzir as 

reações respiratórias complicadas por bactérias são algumas alternativas para reduzir 

as perdas em decorrência da infecção pelo IBV.  

 O que se sabe é que a eficiência mesmo no tratamento só seria 

consegue com a aplicação das vacinas de uma forma mais direcionada ao tipo de 

vírus que ataca as aves, por ser uma doença endêmica no Brasil, isso ainda é um 

grande problema econômico importante para a avicultura, mesmo com tentativa de 

controle por vacinação, ainda não se. O se tem notícias de surtos no país têm ocorrido 

com frequência e com a emergência de novas variantes do vírus, (MENDONÇA et al. 

2009). 

 

3.3.1 As vacinas para tratamento da Bronquite Infecciosa   

 

As vacinas atenuadas conforme Mendonça et. al. (2009) tem que ser usada 

com certa cautela, quando se tem a necessidade de aplicar, antes se deve assegurar 

certas estratégias para aplicar a vacina que reduz a emergência de variantes por conta 

de reversão de vírus e unificando o manejo de maneira que permita um cronograma 

de vacinação regional em conjunto, isso contribui para a biosseguridade e uniformiza 

os plantéis de manejo por serem mais práticas e essenciais que podem trazer grandes 

vantagens no controle da doença.  

Dessa forma depois de anos de pesquisa em setembro de 2016 a Ceva Saúde 

Animal lançou a Cevac IBras L, primeira vacina contra Bronquite variante brasileira 

(BR), desenvolvida depois de 10 anos de pesquisas chega ao mercado com 

expectativa de ser um marco divisor, no mercado brasileiro, pois há muito o mercado 

pedia uma alternativa que ajudasse no controle da doença, desde 1979, a avicultura 

brasileira só contava com vacinas do sorotipo Massachusetts.  

Antes desse lançamento não da vacina Cevac IBras L, não era conhecido 

nenhuma solução que fosse melhor no controle BI, já que as encontradas no mercado 

tinham uma eficiência de aplicação em torno de menos de 50% no grau de proteção 

das aves mesmo quando vacinadas. Conforme relata o gerente de marketing da 

empresa Marco Aurélio Lopes, “Devido à sua baixa homologia entre a bronquite 

brasileira BR e o vírus contido nas vacinas tipo Massachusetts disponíveis no mercado 

brasileiro, a proteção cruzada é baixa” (CEVA BRASIL,2016).   
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Figura 8 - Vacina Cevac IBras L 

 

Fonte: BRASIL (2016) 

 

Durante a pesquisa e ensaios realizados pela Ceva Brasil (2016), foram 

investidos muito trabalho e um montante em dinheiro que visavam fazer com que os 

resultados obtidos fossem os mais satisfatórios possíveis, e chegassem a uma vacina 

que pudesse trazer mais proteção para as aves e segurança aos produtores, 

enfrentado os desafios e a necessidade de mostrar que esses resultados fossem 

confiáveis.  E mesmo com essas dificuldades e exigências, a Ceva persistiuO 

processo de pesquisa e desenvolvimento foi conduzido em conjunto com a unidade 

de pesquisa da Ceva na Hungria, atendendo as normas europeias e brasileiras de 

produção. A empresa ainda se propôs a fazer o acompanhamento e verificar os pontos 

de ação da vacina e quais os resultados. 
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4.  PERDA DE PRODUÇÃO CAUSADA EM FRANGOS DE CORTE, COMO EM 

POEDEIRAS E EM MATRIZES RELACIONADAS A BRONQUITE INFECCIOSA 

   

Baseados em dados levantados pela Ceva Brasil (2016) fez uma pesquisa em 

relação as perdas ocorridas quanto à Bronquite Infecciosa, com a produção de frangos 

de corte no estado do Paraná, sendo que chegou ao resultado de 9,88 milhões de 

dólares em frangos de corte perdido o que deu em prejuízo mais de 1,6milhões de 

dólares em galinhas reprodutoras. Essa perda foi pior quanto aos problemas 

alimentares e em galinhas reprodutoras, estimou-se perdas de 5,6 pintos produzidos 

por ave com casos da doença. 

Assim chegou-se à conclusão mediante os resultados da pesquisa de que seria 

necessária uma nova vacina que protegesse a produção brasileira contra as variantes 

da doença e reduzir a taxa de excreção viral, dando maior segurança e poderia ser 

aplicada desde o primeiro dia de vida ou em qualquer momento da vida. Assim 

pesquisou e produziu uma vacina que tem se mostrado ser eficiente aos desafios com 

vírus de campo da Bronquite BR, dando proteção contra os sinais clínicos, danos da 

atividade ciliar, lesões microscópicas e excreção viral, protegendo a ave e o ambiente, 

reduzindo a pressão de infecção na granja. A Cevac IBras foi desenvolvida 

especialmente para o mercado brasileiro, e vem mostrar que a prevenção é melhor 

para manter os planteis mais saudáveis, isso pode levar a ótimos resultados, evitar 

perda e dar que darão a tranquilidade para o produtor futuramente. 

Segundo o levantamento feito pela empresa esse grupo de variante brasileiro 

BR é o mais prevalente no Brasil, sendo responsável por mais de 65% das detecções 

em isolados de bronquite infecciosa (BI) no país. Os sinais clínicos da enfermidade 

são variáveis. (CHACÓN, 2017). 

O vírus da BIG tem capacidade mutagênica decorrente do próprio processo de 

replicação viral, mas também este é o principal mecanismo do agente para evadir a 

resposta imune induzida pelas vacinas. Para se obter uma resposta relacionada a 

proteção mais eficiente, as células do sistema imune e os anticorpos induzidos pelas 

vacinas devem ser específicos para o vírus de desafio. Assim, é fundamental conhecer 

através das técnicas moleculares o genótipo do vírus de desafio da granja/região/país 

(CHACÓN, 2017). 

A biosseguridade segundo Chacón, (2017), é um fator determinante quando se 

quer evitar ou minimizar o risco do ingresso de qualquer patógeno na granja. Como o 
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vírus da VBIG é altamente sensível à maioria de desinfetantes, existem fatores que 

influenciam como a região geográfica, densidade populacional na região, tipo de 

criação, vínculos epidemiológicos com outros estabelecimentos da indústria podem 

elevar o nível de desafio e por consequência, as medidas de biosseguridade podem 

não ser suficientes.  

Baseados nesse cenário as vacinas passaram a se tornar ferramentas 

profiláticas e de extrema necessidade na proteção do status sanitário do plantel. Os 

programas sanitários envolvendo o uso de vacinas variam de acordo com o tipo de 

criação, pressão de desafio e níveis de biosseguridade. Para obter os maiores 

benefícios das vacinas, dois fatores são cruciais: a correta aplicação da vacina e a 

cepa contida na vacina. Em relação à correta aplicação das vacinas vivas e inativadas, 

vários critérios devem ser cuidadosamente seguidos: como a dose exata, manuseio 

dos produtos nas condições recomendadas (temperatura, pH, tipo de diluente...), 

método de administração visando a aplicação da dose correta, avaliação e 

monitoramento do processo, entre outros (CHACÓN, 2017). 

Em seu artigo Chacón (2017) explica que para maximizar os benefícios da cepa 

vacinal já registrada e dar proteção parcial conferida pela cepa vacinal já registrada, 

o manejo e aplicação da vacina devem ser bem realizados para garantir o maior 

número de aves vacinadas. Isto, somado ao correto manejo do galpão, medidas de 

biosseguridade, controle de outros patógenos, pode minimizar as perdas causadas 

pela cepa do VBIG local. 

 Para se controlar a Bronquite infecciosa das galinhas, adotar estratégias de 

controle sempre é necessário pois sempre existirão prejuízos econômicos, assim cabe 

aos sanitaristas das granjas quantificar estas perdas e decidir se é possível ou não 

conviver com o problema. Importação de cepas vacinais exóticas. 

Segundo Chacón (2017) depois que passou a ser usada a vacina viva atenuada 

contendo a cepa BR-I, que tem uma semelhança entre 95 a 99% com os vírus de 

campo nos últimos anos, devido a semelhança genética entre vírus de campo e 

vacinal, a elevada capacidade imunogênica e protetora da vacina, adequada 

aplicação da vacina, o programa vacinal elaborado criteriosamente explicam os 

excelentes resultados observados no campo. A vacina com a cepa BR-I vem sendo 

usada em pintainhas e aves em produção sem apresentar nenhum efeito colateral. Os 

benefícios são observados em aves de todas as idades, figura 9. 
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Figura 9 - Benefícios observados em aves de postura comercial 

             

Fonte: Chacón, (2017) 

 

Segundo Chácon (2017), a vacina visa dar proteção através da imunização 

ativa das aves, onde se adota como profilaxia programas vacinais desenhados de 

acordo com realidade de cada região, ou ainda conforme a disponibilidade de vacinas 

e legislação vigente. A Bronquite infecciosa afeta as galinhas sob a forma respiratória 

em aves jovens, o que eleva o nível de mortalidade, nas galinhas adultas que se 

encontram em produção a parte que preocupa é a genital, que afeta a postura tanto 

em qualidade como em quantidade dos ovos, que se apresentam com casca mole, 

sem casca, perda de cor da gema e a clara mostra-se liquefeita.  

A doença pode afetar os rins das aves, sem evidencias comprovadas, nos 

frangos de pode causar doença respiratória, pior de desempenho zootécnico, 

aumento de condenações no abatedouro, lesões renais e mortalidade. Em aves de 

postura ocasiona problemas respiratórios, perda de qualidade de cascas dos ovos e 

reduz a produtividade. Nas galinhas reprodutoras a doença provoca queda na 

qualidade e na produção de ovos durante a época de postura, piorando a fertilidade e 

reduz número de pintos produzidos, (CHÁCON, 2017), as colocações sobre efeitos 

são os mesmos em vários autores, sem amostragem de dados que possam ser 

mostrados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa feita sobre bronquite infecciosa das galinhas, mostrou que a doença 

é muito perigosa, de origem viral, aguda e altamente infecciosa, comprometendo todo 

plantel quando infectado, inclusive os ovos, sendo uma doença presente na avicultura 

industrial, e de muitas perdas  relacionada a parte econômica, pois em sua 

manifestação pode ocorrer diminuição na produção e qualidade interna e externa dos 

ovos, diminuição da eclodibilidade, diminuição da eficiência alimentar e do ganho de 

peso e aumento da mortalidade e da condenação de carcaças ao abate, e gastos com 

medicamentos para conter as infecções bacterianas secundárias.  

A BIG é atualmente tem sido uma das doenças que traz muitos prejuízos à 

avicultura industrial de galinhas e frangos no Brasil e no mundo, ocorrendo um forte 

impacto na economia devido ao grande número de mortes das aves, perdas em 

desempenho produtivo, queda quantitativa e qualitativa na produção de ovos, 

infertilidade, facilitação de infecções oportunistas, que exigem o uso de antibióticos, e 

aumento na condenação de carcaças de frangos de corte no abatedouro. 

A vacina tem demonstrado ser a única opção mais eficiente contra as variantes 

brasileiras, ajudando a reduzir as taxas de excreção viral, e se mostrando segura 

podendo ser aplicada no primeiro dia de vida ou em qualquer momento da vida. A 

vacina se mostrou ser eficiente frente a desafios com vírus de campo da Bronquite 

BR, conferindo proteção robusta contra os sinais clínicos, danos da atividade ciliar, 

lesões microscópicas e excreção viral, protegendo a ave e o ambiente, reduzindo a 

pressão de infecção na granja.  

Assim baseado no exposto durante a pesquisa se pode concluir que a vacina 

tem sido uma das ferramentas profiláticas mais para proteger a saúde do plantel. 

Assim os programas sanitários que envolve o uso de vacinas podem variar de acordo 

com o tipo de criação, pressão de desafio e níveis de biosseguridade. 
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