
Figura 1 – Dendrograma construído a partir da análise filogenética 
feita com base na sequência parcial de nucleotídeos do gene S1 
(ncls. 720 a 1050) do VBI usando o algoritmo  Neighbor-Joining.

CONCLUSÃO
Das 16 granjas avaliadas neste trabalho, 10 tiveram aves com 
resultado positivo para a presença do VBI, sendo encontrado 
predominantemente o genótipo Massachusetts em 9 dessas 
granjas, apresentando homologia maior com as estirpes 
vacinais (H120 e Ma5) que frequentemente são utilizadas nos 
plantéis de aves comerciais brasileiras e apenas uma amostra 
foi classificada como pertencente ao genótipo Variante BR-1, 
indicando que estudos adicionais devem ser realizados para se 
caracterizar melhor a dinâmica da evolução de estirpes dos dois 
genótipos do VBI epidemiologicamente mais relevantes no Brasil.
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INTRODUÇÃO
O Vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas (VBI) está 
presente em todas as regiões do mundo e em especial onde se 
desenvolve uma avicultura industrial de forma mais intensiva. 
As manifestações clínicas das aves acometidas por este agente 
podem variar de alterações no sistema urinário e reprodutivo e, 
sobretudo lesões no sistema respiratório (1 e 2). 

Este trabalho teve como objetivo detectar e caracterizar, 
genotipicamente e filogeneticamente, por meio de técnicas 
moleculares, estirpes de campo do VBI em aves comerciais 
criadas em diferentes regiões do Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram coletadas, no ano de 2014, amostras de rins e de traqueia 
de 42 aves mantidas em 16 diferentes granjas situadas em 5 
Estados do Brasil (Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia e 
Pará), sendo a maioria delas destinadas à produção de frangos 
de corte. As amostras foram coletadas de aves comerciais 
que apresentavam sinais clínicos respiratórios e aumento de 
mortalidade nos dias anteriores a coleta. Amostras de rim e 
traqueia foram aplicadas em FTA-Cards e também armazenadas 
a -80ºC em criotubos estéreis, livres de nucleases, acrescidos de 
um meio de transporte (Tryptose Phosphate Broth) e antibióticos 
(penicilina, estreptomicina e anfotericina). Nas amostras em FTA-
Card e nas de órgãos (rins) investigou-se a presença de VBI por 
RT-Nested-PCR, em seguida, nas amostras positivas, foi feita a 
genotipagem pelo sequenciamento de nucleotídeos de região do 
gene S1 amplificada, seguido da análise filogenética. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O VBI foi detectado em 10 das 16 granjas analisadas, sendo 
predominantemente identificado o genótipo Massachusetts (9 de 
16 granjas e em 20 das 42 aves examinadas) e em uma granja foi 
encontrada estirpe do genótipo variante BR-I. Ademais, as estirpes 
classificadas no genótipo Massachusetts apresentaram homologia 
maior com as estirpes vacinais desse genótipo, havendo, contudo, 
uma que apresentou maior homologia (99%) com a estirpe M41 e 
apenas uma amostra (DR9) foi classificada no genótipo Variante BR-I 
com homologia variando de 97 a 99% (Fig. 1).

A análise filogenética das amostras positivas encontra-se na 
Figura 1. Estes resultados, com predominância do genótipo 
Massachusetts, não estão de acordo com outros levantamentos 
epidemiológicos da VBI realizados no Brasil (1, 2 e 3), 
provavelmente decorrente de diferenças no delineamento 
experimental e no número e tipo de amostras de aves e granjas 
analisadas nesses estudos. 
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