
suspeitos por doença clínica ou subclínica de Gumboro. Além 
disso, a elevada percentagem de vírus de campo demonstra 
que, mesmo as aves sendo submetidas às vacinas com vírus 
vivo atenuado, por imunocomplexo ou recombinantes, existe 
um panorama dinâmico onde o vírus de campo busca evoluir e 
sobrepor a barreira imunitária.

Nesta pesquisa houve elevada frequência de amostras positivas 
em lotes vacinados com vacinas recombinantes, o que demonstra 
a habilidade do vírus de campo em ocupar espaço na Bursa 
de Fabrícius e consequentemente no ambiente. Também foi 
demonstrada destacada eficácia da vacina de imunocomplexo em 
relação à cepa hipervirulenta do vírus de Gumboro.   

CONCLUSÃO
O perfil molecular das cepas do vírus de Gumboro que se 
encontram circulando no Brasil é dependente do programa de 
vacinação utilizado. 
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INTRODUÇÃO
A vacinação com vírus vivo atenuado é usada mundialmente para 
controlar a doença de Gumboro nos plantéis de aves (3). Um dos 
maiores problemas deste tipo de vacinação é a sensibilidade do 
agente vacinal aos anticorpos maternais e sua eventual capacidade 
de produzir imunossupressão nas aves vacinadas (1, 2). Por isso, 
constantemente buscam-se novas tecnologias para imunização 
das aves. Nas últimas décadas vem sendo utilizadas com sucesso 
vacinas do tipo imunocomplexo e vacinas recombinantes. 

O objetivo deste trabalho foi o de realizar um estudo epidemiológico 
do vírus de Gumboro em aves submetidas a diferentes programas 
vacinais utilizados no Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Durante um período de 4 anos (de 2011 a 2014), 251 lotes de aves 
comerciais foram amostrados em diferentes regiões do Brasil (Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste) para detecção da presença do 
vírus de Gumboro. Recentes episódios de surtos, alta mortalidade 
com manifestação clínica da doença, desempenho inconsistente ou 
outros sinais de imunossupressão foram os critérios utilizados para a 
seleção dos lotes amostrados. No momento da coleta foi registrado 
o programa vacinal utilizado e classificado em três opções: 
vacina recombinante, vacina de imunocomplexo ou vacina viva 
convencional administrada na água de bebida. Todas as amostras 
foram coletadas de aves comerciais entre 25 e 35 dias de idade 
onde no mínimo 5 Bursas de Fabrícius por lote foram selecionadas 
sendo feito um imprint do epitélio da Bursa em cartão FTA (1). Os 
nucleotídeos e sequencia de amino ácidos predita da proteína VP2 
foi utilizada para caracterização e agrupamento do vírus em: cepa 
vacinal, hipervirulenta (vvIBDV) ou variante (Tabela 2) (2). Todas as 
amostras foram analisadas e caracterizadas pelo laboratório de 
serviços diagnósticos da Zoetis da Carolina do Norte – EUA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As tabelas 1 e 2 apresentam o número de amostras positivas 
de vírus de Gumboro recuperadas em lotes vacinados com 
diferentes estratégias bem como demonstram o resultado do 
isolamento e caracterização destas amostras positivas.  Nos 251 
lotes amostrados foi possível recuperar 81 amostras positivas 
(em torno de 33% de positividade). Destas, aproximadamente 
49% das amostras classificadas como cepas de campo (vvIBDV 
e variantes) e a outra metade compatível com o genótipo de 
vacinas utilizadas no Brasil. O alto percentual de amostras 
positivas por vírus de campo está relacionado com os critérios 
de seleção utilizados onde foram direcionadas aos lotes 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO MOLECULAR DO VÍRUS DE GUMBORO EM AVES 
SUBMETIDAS A DIFERENTES PROGRAMAS VACINAIS

EC Muniz*1, R Verdi Fo1, DT Ito1, MS Resende1, JCQ Mattos1, D Kuchpel Fo1, IL Santos2

1Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda – Zoetis/Brasil
2Centro de Amparo a Pesquisa Veterinária – CAPEV/Brasil

Co
py

rig
ht

 Zo
et

is 
Ind

ús
tri

a d
e P

ro
du

to
s V

ete
rin

ár
ios

 Lt
da

. T
od

os
 os

 di
re

ito
s r

es
er

va
do

s. 
Ma

te
ria

l p
ro

du
zid

o M
aio

/2
01

6.


