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A bronquite infecciosa (BI) é uma doença viral e contagiosa das aves, disseminada 

no mundo todo. 

Coronaviridae,  

gênero Coronavírus. Três grupos compõem o gênero Coronavírus, o VBI está inserido no 

grupo 3 (Cavanagh e Naqi, 2003).

-

é mais conservada em sua sequência de aminoácidos. A glicoproteína S1 é responsável 

pela infectividade viral e possui determinantes antigênicos que induzem a formação de 

anticorpos neutralizantes.  A variação na sua composição aminoacídica é a principal estra-

tégia do VBI para “escapar” dos mecanismos de defesa do hospedeiro (Cavanagh et al., 

1992; Cavanagh et al. et al., 1999).  A S1 é a principal indutora da resposta 

et al.

-

da multiplicação no epitélio traqueal, é possível observar coriza, ouvir espirros e outros 

ração e consequentemente o desempenho do lote. As complicações com infecções bac-
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associação do vírus com bactérias (Cavanagh e Naqi, 2003). Em frangos de corte e aves 

e nefrose, consequentemente, ocorre queda do ganho de peso, aumenta a conversão ali-

nas células epiteliais do oviduto e em aves em produção causa queda na postura (10 a 

20%), e ovos defeituosos (casca molde, sem casca, casca rugosa). A qualidade interna do 

ovo também é afetada (albumina aquosa), mas nessa fase da vida da ave, praticamente 

não há mortalidade (Cavanagh e Naqi, 2003). 

-

-

De maneira geral, a infecção pelo VBI pode ser diagnosticada pela detecção do 

isolamento viral. Embora laborioso, o método clássico para isolamento é a passagem do 

maior correlação com os problemas clínicos se for realizada a colheita pareada: duas 

colheitas de soro: uma no momento em que surgem os sinais clínicos e a outra, duas a 

-

Naqi, 2003).

A capacidade do VBI de incorporar freqüentes mutações e recombinações em 

-

bilidade confere ao vírus uma vantagem evolutiva considerável, uma vez que ele mantém 

et al., 1999). 

-
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tipos antigênicos (sorotipos). Testes para o genoma resultam em genotipos. A escolha do 

-

in 

vivo e in vitro. Amostras virais que induzem proteção uma para outra pertencem ao mes-

sorotipagem, que é baseada nas reações entre amostras do VBI e o aumento de anticor-

-

com vírus A e antisoro B com vírus B). Normalmente os testes para sorotipagem são con-

determinação da posição do sítio de clivagem de uma determinada enzima. A utilização 

de campo. Testes convencionais de sorotipagem e especialmente os estudos in vitro são 

et al. et al., 

et al.

Paralelo aos avanços na utilização da biologia molecular no estudo da BI das 

aves, novas amostras do vírus estão continuamente sendo detectados. Em 1991, na In-

glaterra, começou a ser relatado em galinhas em produção vacinadas, sinais de doença 

com características incomuns a bronquite infecciosa. Estes surtos foram associados com 

et al., e amostra 4/91 por Parsons et al. A doença 

et al., 1992 e Parsons et al., 1992 -

nados a 4/91 apresentam uma ampla distribuição tecidual, que incluem os tratos respi-
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-

nhas foram causadas por um vírus ainda não descrito nos Estados Unidos. Esta amostra 

quando novos relatos surgiram (Trevisol e Jaenisch, 2010).

-

com aparente depressão, os olhos inchados, lacrimejamento e diarreia, seguidos de si-

mortem

No Brasil a presença de amostras “variantes” do VBI também ocorre. Desde1973 

et al, 1979 e  

 Silva 2010). A partir destes estudos pioneiros, a necessidade 

considerado com cuidado.

Massachusetts foram isoladas no país. Porém, são ainda muito escassos os estudos de 

pesquisaram amostras de VBI em frangos e poedeiras e encontraram quatro diferentes 

sorotipos. Estes sorotipos foram diferentes entre si e entre outros isolados de outros paí-

Massachusetts, quando administrada isoladamente no primeiro dia de idade, protege mui-

diferentes tipos antigênicos de VBI isolados. 
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aparecem associadas a casos de enterite e infertilidade de machos (Trevisol e Jaenisch, 

2010).

A partir de 2003/2004, lesões atípicas de degeneração e necrose da musculatura 

et al. (2005) estudaram 

3 lotes de matrizes pesadas com suspeita de BI atípica, os quais estavam apresentan-

do mortalidade aumentada, apatia, dispneia, queda da produção e qualidade dos ovos, 

lesões renais e miopatia peitoral. A partir de materiais obtidos dessas aves, os autores 

conseguiram isolar o VBI. Além disso, eles detectaram o genoma viral através da técnica 

de RT-PCR. Esses pesquisadores conseguiram reproduzir um quadro de doença respira-

in vivo. Contudo, não se obteve sucesso na reprodução da miopatia peitoral 

em aves SPF, indicando a necessidade de mais estudos para elucidar a patogenia dessa 

et al., 2005).

Testes de proteção cruzada realizados em 2009 e 2010 com amostras consideradas 

“variantes” do ponto de vista da biologa molecular, mostraram que aves SPF vacinadas com 

et al, 2010).

Segundo Villegas (1997), a variabilidade de sorotipos de VBI em diferentes países 

cada  área  ao  mesmo  tempo, enquanto que o sorotipo predominante em cada área, 

em particular, muda com o tempo. Novos sorotipos de VBI continuam a serem descritos 

em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Entretanto, o sorotipo  

1979, quando a primeira vacina foi licenciada (Silva, 2010). Falhas de proteção têm sido 

relatadas e a ocorrência de manifestações clínicas diversas, é associada às variações do 

-

-

desses casos clínicos e a adequação dos procedimentos de controle. 
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Na Embrapa Suínos e Aves, a consolidação da metodologia de ensaios de pro-

teção in vivo esta acontecendo paralelamente a implementação de um teste molecular 

quantitativo que complementará as leituras das traquéias. Além disso, estudos com mar-

cadores moleculares de indução de resposta imune e um melhor entendimento dos meca-

maior robustez aos ensaios in vivo -

cia da vacina sorotipo Massachusetts frente às variantes brasileiras.
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