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RESUMO 

 

A influenza ou como é conhecida comumente, gripe é uma doença 

infecciosa aguda causada por um grupo de vírus (com o mesmo nome) que 

acomete várias espécies de animais, desde felinos até aves, passando por 

humanos. A influenza aviária, causada pelo vírus H5N1 é o mais preocupante 

nessas últimas décadas, visto que, se trata de um agente que vem acabando 

com grandes planteis de aves no mundo, além de causar mortes em humanos 

em regiões infectadas. Para os profissionais da saúde é preocupante a infecção 

por este agente, fazendo com que nós intensifiquemos os estudos em 

biossegurança e em diagnósticos rápidos para que possamos proteger nosso 

mercado financeiro e também nossa população dessa importante zoonoses. 

Uni termos: influenza aviária; biossegurança; zoonoses. 

 

SUMMARY 

 

Influenza or as is commonly known, “flu” is an acute infectious disease 

caused by a group of viruses (with the same name) that affects several species of 

animals, from cats to birds, through humans. The avian influenza, caused by the 

H5N1 virus is the most worrisome in these last decades, since it is an agent that is 

ending with large planteis of birds worldwide, in addition to causing human deaths 

in infected regions. For health professionals is worrying the infection by this agent, 

making us intensifiquemos the studies on biosafety and rapid diagnoses so that 

we can protect our financial market and also our population this important 

zoonosis. 

Key words: avian influenza, biosecurity; zoonosis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A influenza aviária, também conhecida como gripe do frango, gripe aviária 

ou menos comumente como resfriado das aves ou do frango, é uma doença 

infecciosa aguda altamente contagiosa descrita em diversas espécies animais 

inclusive, em humanos, causado pelo vírus da influenza tipo A (OLIVEIRA et al., 

2001). O vírus da influenza aviária possui vários subtipos com distribuição 

mundial. Esta enfermidade, para a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), 

é considerada de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial do Brasil – 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento/MAPA (VRANJAC, 2006).  

Apesar do vírus possuir vários subtipos (16 subtipos H e 9 subtipos N), 

somente os subtipos H5 e H7 é que podem se tornar patogênicos, ou seja, os 

vírus, H5 e H7, são introduzidos nos bandos de aves de criatórios em sua forma 

pouco patogênica. Quando é permitido que circulem nas populações de aves de 

criatórios, os vírus podem sofrer mutações, geralmente dentro de poucos meses, 

para a sua forma altamente patogênica (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2005).  

Além de causar uma mortalidade de 100% nas aves infectadas, os 

subtipos patogênicos quando presentes, normalmente, vêm na forma de 

epidemias com ataques súbitos e rápida disseminação em uma região 

geográfica, como aconteceu recentemente na Ásia, África e Europa, causando 

prejuízos econômicos a esses países (OLIVEIRA et al., 2001) e infectando, 

acidentalmente, através do contato com as aves, os seres humanos como 

ocorreram em 2005 e em 2006 no Camboja, Tailândia, China, Turquia, Iraque e 

Egito (DONALÍSIO, 2006). 

 

Histórico 

Essa enfermidade ocorre desde a primeira Guerra Mundial (1918) quando 

descobriram a chamada “gripe espanhola” que matou cerca de 40 a 50 milhões 

de pessoas em todo o mundo. Essa pandemia foi causada por um tipo de vírus 

(influenza) classificado com H1N1, que foi descoberto a partir dos cadáveres 

situados nas regiões frias da América do Norte, mostrando que, através do seu 

detalhamento molecular, se tratava de um vírus de origem aviária (CELSO et al., 

2007). Além da “gripe espanhola”, aconteceram mais duas pandemias: a asiática 



 

em 1957 pelo subtipo H2N2 e a de Hong Kong em 1968 pelo subtipo H3N2 

(IBIAPINA et al., 2005). Essas pandemias tiveram importante impacto, porém 

foram menos graves que a pandemia ocorrida em 1918 (CELSO et al., 2007). 

Esse impacto menos grave ocorrido nesses dois lugares, provavelmente, foi por 

que o vírus encontrado, antigenicamente, é distinto dos que circulavam antes em 

humanos (IBIAPINA et al., 2005). 

Recentemente, foi encontrado um subtipo do vírus da influenza aviária, o 

H5N1, em criações de aves domésticas na Ásia, resultando em prejuízos 

econômicos e um alerta a Saúde Pública Mundial (IBIAPINA et al., 2005), pois em 

1997 na cidade de Hong Kong, houve a transmissão do vírus, H5N1, de galinhas 

para seres humanos onde aconteceram seis mortes (MARTINS, 2001). Além 

disso, outros surtos ocorreram mais recentemente nos anos de 2003 e de 2004 

também com casos de infecção humana altamente letal, detectados em várias 

regiões da Ásia (IBIAPINA et al., 2005). Durante dezembro de 2003 até fevereiro 

de 2004, ocorreu um total de 23 casos de infecção humana, por esse mesmo 

vírus, confirmados laboratorialmente, sendo esses detectados no Camboja, 

China, Indonésia, Japão, Coréia do Sul, Laos, Tailândia e Vietnã (IBIAPINA et al., 

2005).  

Os casos ocorridos de 1997 a 2005 em humanos são mostrados na Tabela 

1 e os óbitos desde dezembro de 2003 nas Tabelas 2 e 3. 

Considerando estes aspectos, percebe-se que os vírus aviários têm um 

papel chave na emergência de cepas endêmicas. Embora humanos e outros 

mamíferos possam experimentalmente ser infectados com o vírus da influenza, 

estes vírus não eram, até recentemente, transmitidos a seres humanos. O 

reservatório do vírus da influenza A, em população de aves aquáticas, é a origem 

do próprio vírus que infecta o homem, outros mamíferos e aves domésticas 

(IBIAPINA et al., 2005). 

Nos Estados Unidos, desde agosto de 2006 já foram identificados vários 

vírus da influenza aviária do subtipo H5N1 de baixa patogenia em aves silvestres. 

E, em julho de 2007, o país informou a Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE) sobre a identificação de perus criados para consumo, infectados no estado 

da Virgínia, o que demonstra a possibilidade de transmissão do vírus de aves 

silvestres a comerciais (GARCÍA, 2007). 



 

 Aves comerciais infectadas com os vírus H5N2 e H7N2 também já haviam 

sido identificadas em outros dois estados norte-americanos, em abril e julho de 

2007. As populações afetadas foram imediatamente eliminadas, evitando que o 

vírus se espalhasse (GARCÍA, 2007). 

Já o governo canadense, no final de setembro de 2007, alertou a 

comunidade internacional da identificação de um caso de influenza aviária de alta 

patogenia causada por um vírus do subtipo H7N3, numa granja em Regina, 

Saskatchewan. Esta foi a segunda vez que o Canadá notificou um caso de 

influenza aviária do vírus H7N3. Em 2004, um foco na província de British 

Columbia obrigou o sacrifício de animais em mais de 450 granjas. No total, mais 

de 17 milhões de aves foram mortas, causando perdas econômicas de cerca de 

trezentos milhões de dólares (GARCÍA, 2007). 

No Brasil, a doença é considerada exótica, ou seja, nunca houve 

notificação de uma cepa patogênica, somente vírus com baixa patogenicidade. 

Só que com o aparecimento da gripe aviária na Ásia e Europa, coincidentemente, 

em especial na região sudeste do Brasil, no período de outono e inverno, 

apareceram surtos de vírus sincicial respiratório. Com isso, houve um aumento 

na veiculação de notícias da imprensa acerca de infecções respiratórias virais, 

que lançaram conceitos errôneos, colocando como a causa do surto o vírus da 

Influenza Aviária tipo A (IBIAPINA, et al., 2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 1 – Influenza aviária em humanos: casos descritos, no mundo, desde 
1997  

Ano Local Cepas Casos 
1997 Hong Kong H5N1 Infecção em aves e no homem. Vírus 

aviário descrito pela primeira vez no 
homem. Dezoito pessoas hospitalizadas e 
seis mortos. Disseminação de aves para o 
homem. 

1999 China e 
Hong Kong 

H9N2 Doença em duas crianças: ambas 
evoluíram para a cura. Vários outros casos 
em 1998 e 1999 na China Continental. 

2002 Virgínia 
(EUA) 

H7N2 Surto em aves. Uma pessoa com 
evidências sorológicas de infecção. 

2003 China e 
Hong Kong 

H5N1 Dois casos em uma família de Hong Kong 
que havia viajado para China. A fonte de 
infecção não foi determinada. 

2003 Holanda H7N7 Surtos em fazendas em aves, seguidos por 
infecção em porcos e no homem. Infecção 
confirmada em 89 pessoas e somente um 
óbito. Transmissão de aves para o homem, 
possivelmente com três casos de 
transmissão de pessoa a pessoa. 

2003 Hong Kong H9N2 Um caso humano: uma criança se 
recuperou. 

2003 Nova Yorque 
(EUA) 

H7N2 Um paciente hospitalizado que se 
recuperou 

2004 Tailândia e 
Vietnã 

H5N1 Doze casos humanos confirmados na 
Tailândia e 23 do Vietnã com um total de 
23 óbitos. 

2004 Canadá H7N3 Infecção em tratadores de aves. 
Constatada infecção ocular. 

2004-
2005 

Tailândia e 
Vietnã 

H5N1 Surtos – aves em vários países da Ásia, 
seguidos por infecções esporádicas no 
homem, desde junho de 2004 e continua 
em 2005. Um caso possível de 
transmissão entre humanos. 

2004-
2005 

Vietnã e 
Camboja 

H5N1 Entre dezembro de 2004 e junho de 2005, 
60 casos com 18 óbitos no Vietnã e 4 
casos fatais no Camboja. 

2005 Romênia e 
Turquia 

H5N1 Circulando em aves. Não há ainda casos 
em humanos. 

Fonte: OMS 



 

Tabela 2 – Casos e óbitos confirmados (humanos) de influenza A (H5N1), a partir 
de dezembro de 2003. 

País Nº de casos Nº de óbitos Letalidade (%) 

Tailândia 21 13 61,9 
Vietnã 93 42 45,2 
Camboja 4 4 100,0 
Indonésia 11 7 63,6 
China 3 2 66,7 

Total 132 68 51,5 
Fonte: OMS 

 

Tabela 3 – Números de casos acumulados pelo vírus da Influenza Aviária (H5N1) 
confirmados em humanos e notificados pela OMS até 1º de março de 2006. 
 

 2003 2004 2005 2006 Total 

Países Casos Mortes Casos Mortes Casos Mortes Casos Mortes Casos Mortes 

Azerbaijão 0 0 0 0 0 0 8 5 8 5 

Camboja 0 0 0 0 4 4 2 2 6 6 

China 0 0 0 0 8 5 10 7 18 12 

Egito 0 0 0 0 0 0 12 4 12 4 

Indonésia 0 0 0 0 17 11 15 13 32 24 

Iraque 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Tailândia 0 0 17 12 5 2 0 0 22 14 

Turquia 0 0 0 0 0 0 12 4 12 4 

Vietnã 3 3 29 20 61 19 0 0 93 42 

Total 3 3 46 32 95 41 61 37 205 113 

Fonte: OMS 

 

 

ETIOLOGIA 

 

A influenza aviária é causada pelo vírus da família Orthomyxoviridae, 

incluindo quatro gêneros, sendo eles o vírus da influenza A, B, C e, recentemente 

proposto pelo Comitê Internacional de Viroses Taxonômicas, o Thogotovirus. São 

vírus RNA, envelopados, com filamentos-negativos que podem ser distintos da 

base de diferentes antígenos em nucleocapsídeos (N) e proteínas de matriz (M) 

(PROENÇA-MÓDENA et al., 2007). 

Esses vírus são esféricos medindo, aproximadamente, 200nm de diâmetro 

ou pleomórficos quando observados os replicados pelos hospedeiros naturais. 

Estirpes propagadas em ovos têm morfologia mais regular (circular), em média 

entre 80 e 120nm de diâmetro. Os envelopes contêm projeções rígidas (spikes) 



 

de hemaglutinina (H) e neuroaminidase (N), que formam um halo ao redor das 

partículas em coloração negativa e observada por microscopia eletrônica 

(MARTINS, 2001).  

O vírus é sensível ao calor (56ºC por 3 horas ou 60ºC por 30 minutos e em 

pH ácido). Produtos químicos como os agentes oxidantes, dodecil sulfato de 

sódio, detergentes, ß-propiolactona e desinfetantes comuns, como formalina e 

compostos iodados inativam o vírus. Podem sobreviver em temperaturas baixas, 

em esterco contaminado por, pelo menos, três meses. Na água, o vírus pode 

sobreviver por até 4 dias à temperatura de 22ºC e mais de 30 dias a 0ºC. Para as 

formas de alta patogenicidade (H5 e H7), estudos demonstraram que um único 

grama de esterco contaminado pode conter vírus suficiente para infectar milhões 

de aves (ANVS, MS e OIE, 2007).  

Os vírus do grupo influenza possuem uma característica peculiar, são 

microrganismos cujo material genético é constituído por oito segmentos de ácidos 

ribonucléicos (RNA), com a propriedade de se reagrupar em combinações 

praticamente infinitas. Cada vez que há recombinação de seu genoma entre si ou 

com vírus de outra espécie animal ou mesmo quando sofre mutações pontuais, 

surge um vírus cujo efeito na população é desconhecido devido à falta de 

experiência ou contato anterior, portanto, ela pode ser suscetível a esse 

microrganismo (GRANATO e BELLEI, 2007). 

A afinidade da hemaglutinina viral e glicoproteína de superfície por 

resíduos de ácido siálico, explica em partes a especificidade de hospedeiros que 

caracteriza os diferentes subtipos do vírus A (FICA et al., 2006). Se a alteração 

genética for significativa e boa parte da população tiver sensibilidade ao novo 

agente, o risco de disseminação rápida e concomitante do vírus na maior parte do 

planeta é real e preocupante, ou seja, outra pandemia (GRANATO e BELLEI, 

2007). 

Contudo, os vírus que atacam a espécie humana se unem, 

preferencialmente, aos resíduos de ácidos siálicos juntos a galactose por um 

receptor chamado a - 2,6, predominantemente, presente nas células epiteliais do 

trato respiratório do homem. Os vírus que atacam as aves preferem os receptores 

chamados a - 2,3 que se encontram em seu epitélio intestinal. Esta especificidade 

explica a dificuldade de transmissão do vírus influenza para outras espécies, 

entretanto nos epitélios de porcos e frangos estão presentes os dois tipos de 



 

receptores citados, facilitando, co-infecções e reordenamento genético que se 

traduzem na emergência de novas variantes (FICA et al., 2006).  

Com base nos dados então disponíveis, os pesquisadores acreditavam 

que os seres humanos só se infectavam com o vírus H1, H2, H3, em geral após 

uma adaptação do vírus do suíno e os demais, H4 até H16, só infectariam os 

animais, principalmente, seu hospedeiros naturais, as aves aquáticas. Porém, em 

1997 foi totalmente descartada essa hipótese, pois foi demonstrado que seres 

humanos são potencialmente vítimas das outras hemaglutininas (H5, H7 e H9) e 

que podem ser contaminados a partir das aves (GRANATO e BELLEI, 2007). 

Embora nunca fosse comprovado que esse vírus aviário, após infectar seres 

humanos, pudesse transmitir a outros, a probabilidade é grande, visto que 

bastaria o vírus sofrer pequenas alterações em seu material genético para que se 

tornasse transmissível entre humanos (GRANATO e BELLEI, 2007). 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

O Vírus da influenza aviária está distribuído por todo o mundo desde 1959 

(FIGURA1) causando infecções sintomáticas e assintomáticas em várias 

espécies de vertebrados, incluindo uma grande variedade de aves como patos, 

gansos, andorinhas, pardela, gaivota, galinhas, codorna, perus e faisão, assim 

como em suínos, cavalos, baleias, gibão, babuínos, chimpanzés e humanos e 

estudos filogenéticos da gripe aviária revelam que as aves aquáticas são as 

fontes da doença para as outras espécies (PROENÇA-MÓDENA et al., 2007). 

Sendo assim, como já mencionado, os principais transmissores da Gripe 

Aviária são as aves silvestres, mas precisamente as aquáticas que disseminam e 

contaminam, principalmente durante a migração, as aves domésticas e de 

cativeiros, pois sendo criadas soltas podem ter contato com secreções de aves 

migratórias positivas e passar para os plantéis industriais (CASTRO, 2007). 

Porém, algumas evidências epidemiologias e moleculares sugerem que as aves 

domésticas sejam a fonte do vírus H5N1, pois investigações revelam que 

epidemias de infecção fatal pela influenza aviária ocorreram em granjas de frango 

no noroeste de Hong-Kong, em março e abril de 1997, um pouco antes do 

primeiro caso de infecção humana ser relatadas (IBIAPINA et al., 2005).  

 



 

FIGURA 1 

 

 

Entretanto, para que ocorra infecção nas aves domésticas é necessário 

que essas entrem em contato com o vírus. No ciclo natural do vírus, ocorre 

primeiro a transmissão das aves silvestres para as aves comerciais ou aves 

domésticas e dessas para os suínos e, eventualmente, para o homem (FIGURA 

2) (BRENTANO et al., 2006). 

 

FIGURA 2 

 



 

Até 1997 não havia registro de transmissão diretamente para o homem, 

como ocorreu em Hong-Kong. Provavelmente esse ocorrido foi devido à 

adaptação de vírus altamente patogênicos em aves domésticas criando 

condições necessárias (mutações) para desencadear esse tipo de transmissão 

(aves para seres humanos) (BRENTANO et al., 2006). 

Então, pode-se dizer que as aves silvestres, principalmente, as aves 

aquáticas como os patos, marrecos, gaivotas, entre outras são o reservatório 

natural do vírus da gripe do frango. Além disso, outras aves como periquitos, 

papagaios, cacatuas, tendilões, avestruzes, e falcões também podem ser fontes 

do vírus da influenza, mas os isolamentos virais nessas espécies são menos 

freqüentes (BRENTANO et al., 2006). 

Com isso, a doença se espalha de um país para outro através dessas aves 

migratórias, que são resistentes à infecção e que em determinadas épocas 

migram de um país para outro e, ainda, com o comércio internacional de aves 

vivas e seus produtos. Dentro do país a doença se espalha através das fezes e 

secreções respiratórias de aves migratórias/silvestres que contaminam o solo, ar, 

água ou através do contato direto com aves de fundo de quintal ou industriais. As 

fezes e a água contaminada podem chegar aos animais confinados ou através de 

equipamentos, veículos, pessoas (CASTRO, 2007).  

A transmissão entre diferentes espécies de aves se dá por contato direto 

ou indireto das aves domésticas com aves aquáticas migratórias (principalmente 

patos selvagens), as quais, como já mencionado, são reservatórios naturais do 

vírus e também mais resistentes às infecções, por causa disso, elas são as 

principais causas das epidemias. A exposição direta a aves infectadas ou a suas 

fezes (ou à terra contaminada com fezes) pode resultar na infecção humana 

(ANVS, MS e OIE, 2007).  

As aves e as pessoas se infectam por inalação ou ingestão do vírus 

presente nas fezes e secreções (corrimento nasal, espirro, tosse) das aves 

infectadas. Ovos contaminados são outras fontes de infecções de galinhas, 

principalmente nos incubatórios de pintinhos, visto que o vírus pode ficar presente 

de 3 a 4 dias na casca dos ovos postos por aves contaminadas. Não foi 

evidenciada transmissão pela ingestão de ovos. A transmissão também se dá 

pelo contato com ração, água, equipamentos, veículos e roupas contaminadas 

(ANVS, MS e OIE, 2007).  



 

Assim, o contato das aves domésticas com as aves silvestres é 

determinante para a ocorrência de surtos de influenza na avicultura comercia ou 

produção doméstica de aves, visto que são aves resistentes ao vírus da influenza 

aviária (BRENTANO et al., 2006). 

 

PATOGENIA 

 

É uma doença sistêmica relacionada, basicamente, ao trato respiratório e, 

com relação a isso, não existe grande diferença das manifestações do vírus da 

influenza que tradicionalmente causa gripe nos humanos. Os casos 

documentados até hoje pela cepa H5N1 causam sintomas bem parecidos com os 

da influenza humana, porém a diferença está na intensidade e na violência do 

comprometimento (OLIVEIRA JUNIOR, 2006). 

A chamada gripe aviária tem uma patogenicidade mais elevada, assim o 

risco de evoluir para uma doença grave é mais alto com essa cepa (H5N1) do 

que com as tradicionais, embora não se possa considerar a gripe comum como 

banal, principalmente para as pessoas imunodeficientes e idosos com mais de 60 

anos. Porém, o vírus aviário, mesmo em pacientes imunocompetentes, tem uma 

apresentação clínica mais grave correspondendo por uma elevada taxa de 

letalidade, cerca de 60% (sessenta por cento) dos casos (OLIVEIRA JUNIOR, 

2006).  

Todos os tipos de vírus H5N1 possuem uma série de aminoácidos básicos, 

no sítio de clivagem da Hemaglutinina (HA), e são altamente letais para frangos, 

produzindo infecção sistêmica. A HA do vírus influenza é sintetizada como um 

polipeptídio e, depois, clivada em HA1 e HA2 por proteínas do hospedeiro. A 

clivagem da HA é essencial para a infectividade do vírus porque este evento é o 

mediador da fusão entre o envelope viral e a membrana endossomal. Entretanto, 

a relevância deste mecanismo para o H5N1 não é clara (IBIAPINA et al., 2005).  

Estudos in vitro demonstraram que o aumento da patogenicidade da 

influenza também pode ocorrer com algumas cepas de HA monobásicas, seja por 

coinfecção com bactérias que induzem, direta ou indiretamente, proteases 

capazes de ativar HA e/ou mutações que resultam em mudança conformacional, 

que a torna acessível a outras serinas proteases e até mutações maiores no sítio 



 

de clivagem, tornando-a clivável por outras classes de proteases (GRANATO et 

al, 2007). 

Esse mecanismo de aumento da patogenicidade tem sido descrito para os 

vírus H5 e H7 envolvidos em grandes surtos epidêmicos entre as aves. O 

acréscimo de tipos celulares que clivam a HA se deve principalmente à mudança 

na seqüência monobásica, com a substituição de uma arginina por uma série de 

resíduos básicos (GRANATO et al, 2007). 

Outro mecanismo que tem sido aventado para explicar o aumento da 

patogenicidade do vírus influenza envolve mudança conformacional, que permite 

o acesso ao sítio de clivagem monobásico por outras serinas proteases. A partir 

disso, a clivagem torna-se possível por enzimas envolvidas na resposta 

inflamatória, como plasmina, calicreína, uroquinase e trombina, que podem ativar 

algumas cepas de HA, exceto a tripsina (GRANATO et al, 2007). 

Outra hipótese para explicar a gravidade da gripe aviária seria que a 

patogenia fosse decorrente da excessiva produção de citocinas pró-inflamatórias 

e quimiocinas por parte de várias células, tanto do endotélio vascular, como 

também macrófagos e células T. Essas substâncias atuariam nos pulmões, 

ocasionando síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), destruição 

tecidual, influxo de neutrófilos e dilatação dos vasos sangüíneos (GRANATO et 

al, 2007). 

O antígeno HA é o mais importante, pois é responsável pela atividade 

hemaglutinante do vírus e pela aderência nas células susceptíveis. Além disso, 

os antígenos presentes na HA e na neuroaminidase variam constantemente, o 

que dificulta o controle imunológico da doença. Salienta-se que o vírus influenza 

é capaz de permutações genéticas, variando, dessa forma, suas características 

de patogenicidade. Assim, amostras de baixa a média patogenicidade podem se 

tornar alta e causar a doença em humanos (IBIAPINA et al., 2005). 

 

PATOLOGIA 

 

As lesões resultantes de infecção por influenza aviária são amplamente 

variáveis, dependendo do tipo de cepa do vírus, quanto a patogenicidade, a 

espécie de ave, dose de infecção, status imune do hospedeiro e infecção 

concomitante. Em infecções por vírus altamente patogênico, a morte pode ocorre 



 

antes que as lesões proeminentes sejam observadas. Em termos, nenhuma lesão 

é considerada característica da influenza (MARTINS, 2001).  

As lesões patológicas dos sistemas pelo vírus são várias, mas o mais 

afetado é o sistema respiratório. As lesões no seio paranasais podem promover 

secreções fibrinosas, muco-purulentas ou catarrais na traquéia, edemas e 

secreções intensas, os sacos aéreos podem estar espessados e com exsudato 

seroso, fibrinoso ou fibropurulento. Porém, podem ocorrer outras alterações como 

peritonite por causa de ovo ectópico e salpingite com acumulação de exsudato no 

oviduto. Além disso, pode causar enterites hemorrágicas fibrinosas (mais grave) 

ou serosas (mais leve), mas essas lesões são mais comuns em perus 

(MARTINS, 2001).  

Experimentos feitos com perus com cepas não patogênicas e cepas 

patogênicas comprovaram que as células-alvo do vírus são os linfócitos, apesar 

de usarem diferentes doses para que ocorresse a infecção. No caso das estirpes 

não patogênicas, altas doses foram inoculadas para que provocasse infecção no 

epitélio traqueal e desse se espalhando pela serosa peritoneal. Já o de alta 

patogenicidade mostrou grande tropismo atingindo células mononucleares 

(macrófagos e linfócitos), excretando 24h, após a inoculação, pela traquéia e 32h 

pela cloaca (MARTINS, 2001).  

As lesões histopatológicas não são patognomônicas, ou seja, 

características da doença. Os achados incluem: necrose linfóide multifocal, 

necrose pancreática e miocardite. Diversos órgãos apresentam infiltrados 

linfóides: baço, miocárdio, cérebro, globo ocular, barbela e músculos 

esqueléticos. Pode ocorrer encefalite com formação de manguitos perivasculares, 

necrose de células neuronais edema e hemorragia (PEREIRA, 2005). 

Por causa disto, o vírus é facilmente transmitido de uma ave para outra 

através das secreções respiratórias ou secreções cloacais. Além disso, com as 

devidas mutações, facilmente os seres humanos podem vir a se infectar pelo 

vírus da influenza aviária (IBIAPINA et al., 2005). 



 

SINAIS CLÍNICOS 

 

O período de incubação da Influenza Aviária para o aparecimento dos 

sinais em aves pode variar de poucas horas até 3 (três) dias. A infecção por gripe 

aviária em aves resulta em quadro clínico muito variável, dependendo da espécie, 

idade e sexo da ave, estirpe e dose de vírus e infecções oportunistas ou 

concomitantes (MARTINS, 2001).  

Os sinais clínicos são conseqüências de alterações geralmente dos 

sistemas respiratórios, digestivo, nervoso e reprodutivo com decréscimo do 

consumo de alimento e produtividade (ganho de peso e produção de ovos), 

emagrecimento, quadros respiratórios leves a quadros respiratórios graves com 

lacrimejamento, edema da face e cabeça, cianose, alterações nervosas e 

diarréias (MARTINS, 2001). 

A doença pode ser superaguda e resultar em mortes fulminantes sem 

quadro clínico prévio. As diferenças de susceptibilidade entre as espécies de 

aves ocasionam ampla variação nas conseqüências clínicas das infecções em 

que uma estirpe é patogênica para uma espécie e não patogênica para outra 

(MARTINS, 2001).  

Para cepas de alta patogenicidade, os sintomas da doença são: 

depressão, redução de apetite, interrupção de postura, ovos deformados e sem 

casca, inchaço e coloração azulada da barbela e cristas, tosse, espirros e 

diarréias (CASTRO, 2007).  

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para confirmação do diagnóstico de influenza é necessário realizar o 

isolamento do vírus assim como caracterização do subtipo do vírus e a 

determinação do seu grau de patogenicidade (Manual Standards of Diagnostics 

Test and Vaccines OIE, capitulo 2.1.14 ano 1996; Código Zoosanitário 

Internacional, OIE, 2001). 

Nos casos de surtos de influenza aviária de alta patogenicidade, o 

diagnóstico presuntivo inicia com um histórico de sinais clínicos e lesões de 

doença respiratória e a alta mortalidade. As lesões e o curso da doença com 

estas características, principalmente a alta mortalidade das aves, são muito 



 

sugestivos de influenza e deve ser considerados um alerta para a realização do 

diagnóstico (BRENTANO et al., 2005). 

Nos surtos de doença com vírus de baixa patogenicidade, muitos destes 

sinais estão ausentes ou presentes de forma mais branda. A mortalidade das 

aves pode ser muito baixa e nestes casos a influenza por cepas virais de baixa 

patogenicidade pode se confundir com muitas outras doenças respiratórias de 

aves (BRENTANO et al., 2005).  

O isolamento e identificação viral devem seguir as normas previstas pela 

O.I.E. e por centros internacionais de referência para influenza (por exemplo, 

Central Veterinary Laboratory, no Reino Unido) - no Brasil pelo Programa 

Nacional de Sanidade Avícola (PNSA). O laboratório de referência para a 

identificação de AIV no Brasil é o LARA (Laboratório de Referência Animal) em 

Campinas, São Paulo (MARTINS, 2001).  

A amostragem oficial é efetuada por fiscais do Ministério da Agricultura ou 

Médicos Veterinários autorizados. As amostras independentemente colhidas e 

isoladas devem ser caracterizadas no Laboratório de Referência Animal (LARA, 

Campinas) e, se necessário, a amostragem oficial implementada. O PNSA esta 

implantando o projeto de vigilância ativa da doença de Newcastle e influenza 

aviária, para o qual os abatedouros receberão materiais (kit) para a colheita de 

amostras, incluindo frascos, etiquetas, canetas, sacos plásticos, seringas, swabs, 

fitas colantes, gelo reciclável e caixa isotérmica de transporte (MARTINS, 2001). 

Por ser uma doença exótica em galinhas comerciais no Brasil, a detecção 

de anticorpos contra o vírus de influenza no soro de galinhas pode também ser 

utilizada para a monitoria de plantéis, permitindo um rápido diagnóstico 

presuntivo de influenza, mas para um diagnóstico definitivo deve 

necessariamente ser realizada também a coleta de material para diagnostico. por 

RT-PCR e por isolamento viral e realizados a determinação do subtipo do vírus 

no caso de isolamento viral positivo, assim como a caracterização do vírus para 

determinar se foi isolado um vírus altamente patogênico ou não (BRENTANO et 

al, 2005). 

Para o isolamento do vírus, muitos tecidos e secreções das aves 

infectadas ou doentes são fonte de vírus para replicação e isolamento em 

laboratório. Os tecidos recomendados para amostragem refletem o quadro clínico 

ou sistemas mais comumente atingidos pela infecção, principalmente sistema 



 

respiratório e digestório. As estirpes de HPAIV têm grande pantropismo 

infeccioso, atingem virtulamente todos os tecidos e de quaisquer tecidos podem 

ser isoladas (BRENTANO et al, 2005). 

Altos títulos de excreção fecal, que garantem alta transmissibilidade de 

aves reservatório (Anseriformes, Procellariformes e Laridae) para domésticas, 

permitem o isolamento dos AIV das fezes ou por amostragem cloacal (swabbing). 

A infecção respiratória por sua constância garante o sucesso de isolamento 

nasofaríngeo (por exemplo, fenda palatina) e da traquéia, mesmo na ausência de 

sinais clínicos (BRENTANO et al, 2005). 

O isolamento é realizado em ovos embrionados com 9 a 11 dias de idade. 

É feita a prova de hemaglutinação para determinar a característica 

hemaglutinante do vírus, e a imunodifusão em Agar-gel (AGID) para identificação. 

A classificação dos subtipos é feita em laboratório de Referências pela prova de 

imunodifusão com soros monoespecíficos; onde além destes devem ser 

realizados testes que determinem o nível de patogenicidade do vírus isolado, o 

que é realizado por meio da inoculação em aves e avaliação da taxa de 

mortalidade e lesões nas aves, requerendo infra-estrutura de alta biossegurança 

(NB3) para controle de escape e disseminação do vírus pelas aves infectadas. 

(BRENTANO et al, 2005). 

Outros métodos de diagnóstico, mais rápidos e sensíveis e igualmente 

específicos são mais do que necessários para apoio a programas oficiais do 

Mapa-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de monitoria de 

influenza e para a identificação precisa dos vírus associados a focos da doença. 

Métodos de diagnóstico rápido de influenza aviária estão sendo padronizados em 

projeto de pesquisa onde testes moleculares tais como RT-PCR (Transcrição 

Reversa e Reação de Polimerase em Cadeia) e RT-PCR em tempo real (“Real-

time RT-PCR), que se baseiam na detecção do genoma viral, e seqüenciamento 

de DNA, são ferramentas laboratoriais que vêm sendo utilizadas no diagnóstico e 

nas investigações epidemiológicas dos surtos de influenza aviária (BRENTANO 

et al, 2005). 

Também o seqüenciamento de DNA será uma ferramenta valiosa para 

estudo de influenza no Brasil. A utilização do seqüenciamento de DNA de genes 

dos vírus da influenza para análises filogenéticas dos vírus são essenciais 

também para que sejam iniciados estudos epidemiológicos moleculares, ainda 



 

inexistentes no Brasil, sobre os vírus de influenza em populações de aves 

silvestres do país. A análise filogenética com base no seqüenciamento de 

diferentes genes de vírus de influenza é o método padrão utilizado no mundo 

atualmente para rastreamento das possíveis espécies e regiões de origens de 

vírus de influenza isolados, assim como predição da evolução genética de novos 

vírus, sendo essencial para análises epidemiológicas e análises de risco de 

introdução e disseminação de vírus de influenza em diferentes espécies animais 

(BRENTANO et al, 2005). 

Outro estudo inteiramente inovador e aplicável como ferramenta altamente 

sensível e específica e com altíssima capacidade de número de análises, o que 

viabilizaria um significativo aumento da amostragem do programa atual de 

monitoria de influenza é o de espectrometria de massa acoplada à cromatografia 

capilar (LC/MS/MS e LC/MALDI TOF-TOF) para identificação de fragmentos 

oriundos da degradação enzimática controlada de pelo menos duas proteínas 

principais, a Hemaglutinina e a Neuraminidase, que estão relacionadas a 

patogenicidade e ao subtipo do vírus propriamente dito. Este método 

demonstrou-se adequado para a metodologia de detecção de proteínas de 

origem animal em rações de consumo animal e espera-se poder adaptá-lo para a 

detecção direta de proteínas virais do vírus de influenza (BRENTANO et al, 

2005). 

A espectrometria de massas para detecção de vírus de influenza poderá 

permitir que simultaneamente em um único teste de poucas horas se obtenha o 

diagnóstico, a determinação do subtipo do vírus e a seqüência de aminoácidos 

do sítio de clivagem da proteína HA para avaliação do potencial de 

patogenicidade dos vírus identificados, tendo assim além da vantagem em 

sensibilidade, enorme rapidez de resultados, grande capacidade amostral e a 

simplificação técnica na manipulação do material de campo (BRENTANO et al, 

2005). 



 

PROFILAXIA, CONTROLE E ERRADICAÇÃO 

 

O controle de AIV em regiões de avicultura densamente povoadas é difícil, 

especialmente onde já existe estirpe de HPAIV circulando e disseminada. O certo 

é que a avicultura deveria ser planejada para impedir a concentração de granjas 

em área geográfica com proximidade e multiplicidade de idades e tipos de aves. 

A implementação de estratégias de biossegurança nessas regiões é essencial 

para a redução da disseminação de doenças infecto-contagiosas, entre estas, a 

influenza, reduzindo as despesas com medicação e melhorando a qualidade dos 

produtos (MARTINS, 2001). 

A introdução dessas estratégias, além da atenção aos focos, conforme 

recomendado pelo Office International des Epizooties para a erradicação das 

doenças de notificação compulsória, nos episódios ocorridos na avicultura 

industrial americana, européia e asiática impediu que os prejuízos econômicos 

ficassem fora do controle (MARTINS, 2001). 

 

O Brasil e a Influenza Aviária 

 

O risco existe, mas é praticamente impossível de ser quantificado. 

Nenhum país produtor de aves domésticas está livre do risco da ocorrência do 

vírus de influenza aviária de alta patogenicidade ou até mesmo de uma 

pandemia. Esse risco sempre existiu independente do que está acontecendo 

agora na Ásia e na Europa (LOURENÇO, 2006). 

Não se pode afirmar nada sobre isso com absoluta certeza neste 

momento, mas o risco existe. O mais importante é que a indústria avícola 

brasileira esteja preparada para enfrentar a influenza aviária e o País está se 

mobilizando, tanto nos órgãos oficiais de saúde pública e de saúde animal, 

quanto na iniciativa privada. O Ministério da Agricultura, Pecuária e do 

Abastecimento (MAPA) tem seus programas permanentes de controle e 

erradicação da Doença de Newcastle e influenza aviária e também possui um 

programa de monitoria ativa dos vírus, onde são realizadas coletas periódicas em 

diferentes regiões que concentram a produção avícola (LOURENÇO, 2006). 

O MAPA elaborou um plano de contingência, em conjunto com outros 

setores dos governos federal, estadual e municipal e com a participação efetiva 



 

da iniciativa privada. Nesse plano estão previstas várias ações, como treinamento 

de veterinários dos serviços oficiais, procedimentos emergenciais a serem 

adotados nos locais com focos registrados e recomendações para todos os tipos 

de produção avícola, colocação de tela de proteção em todas as instalações que 

possuam aves, para evitar o contato com aves migratórias, entre outras 

importantes ações para minimizar ou impedir o contato com aves silvestres 

(LOURENÇO, 2006). 

É preciso se conscientizar que não existe risco zero e a entrada da doença 

no País poderia representar prejuízos incalculáveis para a avicultura brasileira. A 

notificação de um foco de influenza seria suficiente para suspender contratos de 

exportações de carnes e render muitas perdas para toda a cadeia produtiva de 

carnes (LOURENÇO, 2006). 

No entanto, considerando que a avicultura brasileira é industrializada, 

tecnificada e com padrões de biossegurança reconhecidamente como uma das 

melhores do mundo, muito diferente da avicultura existente em alguns dos países 

que registraram casos da influenza aviária, existem muitos procedimentos a 

serem adotados pelo serviço veterinário oficial para uma resposta rápida, tanto na 

identificação e caracterização do agente, quanto nas medidas emergenciais para 

contenção do avanço da doença (LOURENÇO, 2006). 

 

Ações Emergenciais no Brasil 

 

O Brasil adquiriu uma grande experiência em ações emergenciais com a 

Febre Aftosa. Temos bons exemplos de sucesso em ações emergenciais pelo 

serviço veterinário oficial, federal e estadual, na Peste Suína Africana, no final da 

década de 70, e mais recentemente, com a Febre Aftosa em Jóia (2000) e 

Santana do Livramento (2001) no Rio Grande do Sul; no Mato Grosso do Sul e 

Paraná, no final do ano passado. Também devemos mencionar o sucesso nas 

ações emergenciais no caso da doença de Newcastle em Nova Roma (GO) em 

2001, e recentemente, em Vale Real no Rio Grande do Sul (2006) (LOURENÇO, 

2006). 

Estas experiências seriam de grande importância para a introdução de 

qualquer doença emergente no território nacional, incluindo a influenza aviária. 

Sendo nosso País um grande produtor e exportador de carne frango, devemos 



 

adotar medidas severas de isolamento dos locais de produção e realizar um 

sistema de monitoramento, através do isolamento e caracterização de amostras 

em materiais coletados regularmente de casos suspeitos (LOURENÇO, 2006). 

O risco da entrada do vírus da influenza de alta patogenicidade no país 

não deve ser subestimado, avaliando-se a difícil situação atualmente enfrentada 

pelos países produtores asiáticos. Portanto, há necessidade urgente de maior 

apoio financeiro dos governos para a execução dos programas de controle e 

erradicação de doenças animais (LOURENÇO, 2006). 

 
Cuidados a serem tomados pela Indústria Avícola e pela Avicultura 

Artesanal 

 

Os cuidados que devem ser tomados pela avicultura comercial é o 

fortalecimento das práticas de biossegurança para prevenir a introdução de IA 

aos plantéis avícolas nacionais. Dentre algumas práticas de biossegurança 

destacamos (LOURENÇO, 2006):  

 

• Manter o manejo das aves no sistema "all-in, all-out";  

• Evitar exposição do lote aos patógenos por meio do homem e 

equipamentos;  

• Limpeza e desinfecção dos galpões e equipamentos entre lotes;  

• Proteger o plantel do contato com aves silvestres;  

• Qualidade da fonte de água e cloração;  

• Permitir somente entrada na granja de veículos e trabalhadores 

essenciais;  

• Fornecer roupas e calçados limpos;  

• Desinfecção de veículos ao entrar e sair da granja; 

• Não transferir equipamentos entre granjas; 

• Banho com troca de roupa na entrada da granja; 

• Não possuir aves em residência;  

• Não visitar mercado com aves vivas. 

 

Do ponto de vista da avicultura comercial, é inadmissível misturar várias 

espécies de aves no mesmo ambiente de criação. No caso da avicultura 



 

artesanal, a criação conjunta de marrecos, patos e outras aves próximas de um 

aviário comercial, aumentam as chances de disseminação da doença caso o 

vírus chegue neste local (LOURENÇO, 2006). 

Portanto, sendo este tipo de criação um risco importante há necessidade 

de legislação específica visando à orientação, a conscientização e a vigilância no 

caso de se observar índices elevados de mortalidade e outros sinais compatíveis 

com doenças emergentes, e a comunicação imediata aos serviços veterinários 

oficiais (LOURENÇO, 2006). 

 

Medidas de Controle e Fiscalização Sanitária que devem ser tomadas pelo 

Governo Brasileiro 

 

A prevenção e medidas de biossegurança foram prontamente tomadas. 

Um Plano Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) para prevenir a Influenza Aviária 

foi criado e o Ministério da Agricultura proibiu a entrada de aves, seus produtos e 

subprodutos vindo de países que acusam o problema. Também intensificou a 

vigilância nos aeroportos e portos com vistoria de bagagens procedentes de 

países onde ocorre a doença e, desde então, vem realizando exames em aves 

migratórias, abatedouros de frangos, perus e galinhas (CASTRO, 2007). 

Esse PNSA tem como objetivo, além das já mencionadas acima, as seguintes 

ações para a profilaxia, o controle e a erradicação (caso emirja essa doença no 

Brasil) dessa doença (MAPA, 2007): 

 
• Atenção a toda comunicação de suspeitas de doenças em aves, com a 

apresentação de uma ou mais das seguintes sintomatologias: depressão 

severa, inapetência, edema facial com crista e barbela inchada e com 

coloração arroxeada, dificuldade respiratória com descarga nasal, queda 

severa na postura de ovos, mortalidade elevada e diminuição do consumo 

de água e ração; 

• Atenção às notificações de suspeita de influenza aviária, doença de 

Newcastle e demais doenças de controle oficial; 

• Assistência aos focos das doenças de controle oficial; 

• Padronização das medidas de biosseguridade e de desinfecção; 



 

• Realização de sacrifício sanitário em caso de ocorrência de doenças de 

controle oficial; 

• Fiscalização das ações de vazio sanitário; 

• Controle e fiscalização de trânsito de animais susceptíveis; 

• Realização de inquérito epidemiológico local; 

• Vigilância sanitária realizada pelo VIGIAGRO, no ponto de ingresso 

(portos, aeroportos e postos de fronteiras) de material genético; 

• Fiscalização e registro de estabelecimentos avícolas; 

• Monitoramento sanitário nos plantéis de reprodução para certificação dos 

núcleos e granjas avícolas como livres de salmonelas (S. Gallinarim, S. 

Pullorum, S Enteritidis e S. Typhimurium) e micoplasmas (M. gallisepticum, 

M synoviae es M. melleagridis), em todos as unidades da Federação. 

• Vigilância em aves migratórias; 

• Outras medidas sanitárias para controle da situação sanitária avícola 

nacional. 

 

Além disso, o MAPA e os representantes da cadeia produtiva da avicultura 

elaboraram, em conjunto, um Plano Operacional de Prevenção da Doença de 

Newcastle e de Influenza Aviária. A avaliação sorológica periódica para influenza 

aviária e doença de Newcastle é uma das principais medidas contidas no plano. 

Também prevê o cadastramento das propriedades avícolas, com o uso de 

georreferenciamento. A preocupação brasileira com a sanidade avícola se deve, 

principalmente, ao fato de o país ser o maior exportador mundial de carne de 

frango (LOURENÇO, 2006). 

O vírus da influenza aviária de alta patogenicidade é uma crise 

internacional, portanto tem uma dimensão global. Assim, é fundamental o 

estabelecimento e a execução de planos nacionais integrados e no contexto 

continental para a vigilância e prevenção da Influenza Aviária, em sintonia entre 

Ministérios da Agricultura e da Saúde e o setor produtivo avícola, melhorando a 

capacidade de vigilância e de resposta nas suas dimensões humanas e animais 

(LOURENÇO, 2006). 

Inclusive o Ministério da Saúde já se posicionou, em caso de uma 

pandemia - a compra de anti-virais suficientes para nove milhões de tratamentos. 



 

O objetivo do plano é permitir a manutenção da normalidade social e econômica, 

reduzindo os casos de óbitos e não, necessariamente, impedir que a doença 

ocorra; isso seria uma utopia (JACINTHO, 2006). 

Porém, quanto à vacina, essa dificilmente poderá ser fabricada e utilizada 

antes da eclosão dos primeiros surtos, uma vez que, nesse momento não 

conhecemos o vírus, pois ele, simplesmente, não existe. Como citado acima, será 

muito provável que um descendente do atual H5N1 chegue ao Brasil, mas com 

características impossíveis de prever (JACINTHO, 2006). 

 

O que estamos e o que não estamos fazendo para nos manter livres da 

influenza 

 

Existem algumas perguntas sobre influenza que todos gostariam de ter a 

resposta. Por exemplo, será que vamos ter um surto de IA de alta patogenicidade 

no Brasil? E se vamos ter, quando será? O que estamos fazendo é suficiente 

para prevenir um surto? Caso a IA de alta patogenicidade ocorra, quanto seria a 

nossa perda? As respostas para estas perguntas não são fáceis pela 

complexidade do assunto. Nem mesmo os mais experientes têm informações 

seguras sobre questionamentos desta natureza (BACK, 2005). 

Por outro lado, conhecendo algumas das principais características do vírus 

da influenza tais como: difusibilidade, resistência, patogenicidade e 

principalmente epidemiologia, é razoável pensar que o Brasil como um dos 

maiores produtores de aves no mundo não permanecerá livre para sempre. O 

que podemos e devemos fazer, é melhorar o conhecimento sobre esta 

enfermidade, acompanhar atentamente o que está ocorrendo pelo mundo e agir 

preventivamente para retardar ao máximo o seu aparecimento (BACK, 2005). 

As condições e procedimentos que podem favorecer o aparecimento de IA 

de alta patogenicidade em nosso país constam da lista abaixo (BACK, 2005). 

 

• Aumento da população avícola � Nos últimos trinta anos houve um 

aumento contínuo da população de aves comerciais no Brasil. Sabemos 

que quanto maior for o número de aves, maiores são as chances de serem 

introduzidas enfermidades; 



 

• Preservação das espécies � Principalmente nas últimas duas décadas 

tem aumentado a conscientização para preservar as espécies animais e 

com isto elevou-se a população de muitos grupos de aves silvestre. Este 

fato aumenta as possibilidades de contato e por conseqüente a 

transmissão de doenças das aves silvestres para as aves comerciais; 

• Aumento de visitas � Com o desenvolvimento da avicultura e o 

incremento das exportações, as visitas internas e do exterior aos criatórios 

de aves aumentaram dramaticamente; 

• Disseminação da Influenza no mundo � Na última década, e 

principalmente nos últimos dois anos, tem havido um aumento significativo 

de casos de Influenza em vários países dos diferentes continentes. Com a 

Influenza se disseminando pelo mundo aumentam as chances dela chegar 

um dia aos nossos plantéis; 

• Infra-estrutura governamental � Embora exista um plano nacional de 

sanidade avícola (PNSA) que dentro de sua legislação contempla o 

controle de influenza, este ainda não está implementado em muitos 

estados da federação. Também, as verbas destinadas à defesa sanitária 

animal têm sido insuficientes e até reduzidas do orçamento em 2005; 

• Aves migratórias � Embora o Brasil esteja fora das grandes rotas 

migratórias de patos, principais disseminadores do vírus da influenza, 

outras aves silvestres migram em nosso território conectando 

principalmente o Brasil com a América do Norte. Destas aves o vírus de 

influenza H2, H3 e H4 já foram isolados; 

• Biosseguridade � A avicultura industrial de corte, que representa a grande 

maioria do nosso plantel, está toda confinada e com limitado contato com 

as aves livres, principalmente de fundo de quintal. Por outro lado, a vasta 

maioria dos aviários permite o acesso e contato com aves silvestres. 

Também, as aves de postura, embora confinadas, permitem o acesso e 

contato ainda mais fácil com aves silvestres. 



 

Condições e procedimentos que não favorecem o aparecimento de IA de alta 

patogenicidade em nosso país (BACK, 2005): 

 

• Rotas de aves migratórias � Apesar de existirem migrações de aves 

silvestres no Brasil, nós estamos fora das grandes rotas migratórias de 

aves aquáticas (patos). É de conhecimento que a disseminação da 

influenza está muito ligada a presença deste tipo de ave; 

• Clima � O clima tropical e subtropical do Brasil não é tão favorável à 

sobrevivência do vírus da influenza como em regiões de clima frio; 

• Instalações � Praticamente todas as nossas aves comerciais no Brasil 

são criadas em confinamento. Embora as instalações não sejam as ideais 

em termos de isolamento e biosseguridade, elas oferecem certa proteção 

das aves silvestres e de fundo de quintal; 

• Conscientização � tanto por parte dos técnicos do governo como da 

indústria há uma consciência da necessidade de mantermos nossos 

plantéis avícolas livres de IA e dentro de suas limitações todos têm se 

empenhado consideravelmente para isso; 

• Legislação � O Brasil possui um plano nacional de sanidade avícola com 

uma legislação que contempla a identificação e o controle de surtos de 

Influenza, o qual está em concordância com o que preconiza a OIE; 

• Treinamento � Um número bastante expressivo de técnicos ligados à 

defesa agropecuária, tanto do governo como das indústrias, receberam 

treinamento sobre a identificação e controle de surtos de Influenza; 

• Laboratório � Existe um laboratório oficial (LARA – Campinas) estruturado 

e com capacidade para trabalhar com influenza. Nele todas as aves e ovos 

comerciais que ingressam no Brasil são monitorados; 

• Importações � Todas as importações de aves comerciais estão sendo 

feitas na forma de ovos e não de aves vivas. Isto diminui o risco de 

introduzir enfermidades. Também a entrada está restrita a dois aeroportos 

(Guarulhos e Viracopos), com isso há maior fiscalização e controle; 

• Regionalização � Está em fase de entendimento entre técnicos do 

governo (MAPA) e da indústria avícola para implementar a regionalização. 

Isto dividiria o Brasil em regiões (provavelmente por estados) para que no 



 

caso de surto, a área acometida possa ser isolada e o restante prosseguir 

com as atividades normais, inclusive de exportações; 

• Monitoramento � Está sendo realizado monitoria ativa para detectar 

anticorpos e vírus circulante de IA em aves comerciais e migratórias. 

Também de todas as aves e ovos comerciais que ingressam no Brasil. 

 

A presença da doença vai depender muito da nossa eficiência na adoção e 

implementação das medidas preventivas. Sabemos que muitas das realizações 

são complexas e exigem investimentos e ações imediatas e isto nem sempre tem 

ocorrido, apesar dos esforços positivos que a indústria e o governo estão fazendo 

(BACK, 2005). 

 

ASPECTOS DA DOENÇA NOS SERES HUMANOS 

 

Embora a infecção humana pelo vírus influenza aviária A H5N1 tenha sido 

registrada desde 1997 na China, a incidência tem aumentado e casos sido 

identificados em vários países nos últimos anos, seguindo o trajeto de epidemias 

em aves, embora também detectada em outras espécies animais (DONALÍSIO, 

2006). 

A alta letalidade dos casos humanos (ao redor de 50%) traz uma forte 

inquietação sobre o risco real de uma possível pandemia de infecção grave, cuja 

susceptibilidade humana poderá ser alta e universal. No entanto, não se pode 

prever quando uma pandemia ocorrerá, qual será sua gravidade, e nem mesmo a 

exata identidade do vírus a ela relacionado (DONALÍSIO, 2006). 

 Surtos de influenza aviária altamente patogênica (H5N1), com evidência 

de transmissão a humanos, vêm sendo observados em vários países do 

continente asiático, com letalidade significativa. No entanto, esses eventos não 

evidenciaram transmissão sustentada entre humanos. Não há estudos de 

soroprevalência no homem, nas regiões atingidas e, portanto, a freqüência da 

infecção é desconhecida (VRANJAC, 2006). 

 A experiência clínica com casos humanos de influenza H5N1 é reduzida e, 

possivelmente, por viés de notificação e diagnóstico os casos identificados 

tendem a ser os mais graves. Assim, o manejo clínico desses pacientes não deve 

diferir do usual na influenza, apenas impondo um maior cuidado dada a maior 



 

letalidade em humanos verificada até então. O uso de anti-virais, é recomendado 

até demonstração em contrário (DONALÍSIO, 2006). 

 

Patologia 

  

 Nas autópsias de seres humanos foram demonstrados edema, hemorragia 

e exsudato fibrinoso nos pulmões, além de vários macrófagos interalveolares e 

células T CD3+ no interstício pulmonar, hiperplasia de pneumócito tipo 2 e super 

expressão de TNF-alfa nestas células, embora sem detecção de antígeno viral. 

Em linfonodos hilares e peribrônquicos, observou-se histiocitose reativa 

parafolicular, com hemofagocitose. Na medula óssea, observou-se 

hipercelularidade e hemofagocitose reativa. Alterações clínicas significativas não 

foram observadas em outros órgãos (IBIAPINA et. al., 2005). 

Nos exames laboratoriais foram encontrados leucopenia, em particular 

linfopenia, trombocitopenia leve a moderada e alterações das aminotransferases. 

Na Tailândia, foi verificado risco mais elevado de óbitos entre pacientes com 

diminuição dos leucócitos e plaquetas, principalmente dos linfócitos à admissão 

(VRANJAC, 2006). 

 

Sinais Clínicos 

 

As manifestações clínicas associadas à infecção pelo H5N1 variam de 

infecção assintomática e doença leve do trato respiratório superior a pneumonia 

grave e falência múltipla de órgãos. Alguns casos de infecção pelo H5N1 são 

caracterizados pela rápida progressão clínica, com sinais de envolvimento do 

trato respiratório inferior à admissão hospitalar, com rápida evolução para um 

estágio em que há necessidade de ventilação mecânica (IBIAPINA et. al., 2005). 

O período de incubação pode ser mais longo do que para os outros vírus 

da influenza. A maioria dos casos manifesta-se de dois a quatro dias após a 

exposição, mas já foram descritos intervalos de até oito dias (VRANJAC, 2006). 

Febre é a queixa de apresentação de todos os pacientes. Sintomas iniciais 

incluem também cefaléia, fadiga, mialgia, odinofagia, tosse e coriza. Dispnéia foi 

relatada pela maioria dos pacientes, um a cinco dias após o início dos sintomas. 



 

No estágio precoce da doença, é difícil prever qual paciente irá evoluir para a sua 

forma grave (IBIAPINA et. al., 2005). 

Outros sintomas são diarréias, vômitos, dores abdominais, dores pleurais. 

Sangramentos pelo nariz e gengivas ocorreram no início da doença, em alguns 

pacientes. A diarréia aquosa parece ser mais freqüente do que com os vírus da 

influenza humana e pode preceder as manifestações respiratórias em até uma 

semana (VRANJAC, 2006).  

Além disso, pancitopenia, falência renal, hemorragia pulmonar, síndrome 

da angústia respiratória aguda e choque séptico foram relatados com diferentes 

freqüências, além da chamada Síndrome de Reye (IBIAPINA et. al., 2005). Essa 

síndrome acomete mais criança e é definida como uma enfermidade de duas 

fases porque geralmente ocorre junto com uma infecção viral prévia, como gripe 

ou catapora. A desordem acontece normalmente durante a recuperação de uma 

infecção viral, embora também possam se desenvolver alguns dias depois do 

início da doença (eHEALTH LATIN AMERICA, 2000). 

Os cientistas afirmam que a Síndrome de Reye não é contagiosa e sua 

causa é desconhecida. Em função disto, a doença é muitas vezes erradamente 

diagnosticada como encefalite, meningite, diabete, overdose de droga, 

envenenamento, síndrome de morte infantil súbita ou doença mental (eHEALTH 

LATIN AMERICA, 2000). 

Explicações para estes achados incluem diferenças na ocupação ou 

comportamento, com uma exposição a maior carga viral nos adultos, rapidez na 

procura por hospitalização quando se trata de crianças e imunopatologia mediada 

por uma reação cruzada incompleta, ou não protetora, ou prejuízo direto imuno 

mediado, ou via anticorpo, como proposto para dengue hemorrágica (IBIAPINA 

et. al., 2005). 

 

Diagnóstico 

 

A experiência com casos documentados indica que a radiografia de tórax é 

essencial na abordagem inicial, e pode apresentar infiltrado intersticial bilateral, 

colapso lobar, consolidação focal e broncograma aéreo sem derrame pleural. 

Entretanto, nenhuma dessas alterações, isoladas ou em conjunto, é específica 

para a infecção pela influenza A (H5N1). A contagem de linfócitos é o parâmetro 



 

mais valioso para identificação de pacientes com pior prognóstico (IBIAPINA et. 

al., 2005). 

Radioimuensaio, com reação em cadeia da polimerase, de transcrição 

reversa, específica para o gene H5, foi muito útil para a detecção rápida do vírus, 

em amostras do trato respiratório (swab nasofaríngeo, aspirado endotraqueal ou 

lavado broncoalveolar), enquanto que a imunofluorescência direta, com anticorpo 

monoclonal anti-H5, foi utilizada para se excluir infecção pelo subtipo H5. Porém, 

os testes rápidos disponíveis são muito menos sensíveis do que os ensaios de 

PCR-RNA. Na Tailândia, os testes rápidos foram positivos em somente quatro de 

11 pacientes com cultura viral positiva (36%) para H5N1, quatro a 18 dias após o 

início da doença (VRANJAC, 2006). 

Apesar disso, o diagnóstico rápido mostrou ser custo-efetivo e reduziu o 

tempo de permanência hospitalar, por permitir o início precoce da terapia antiviral 

e das precauções de isolamento, além da investigação dos contatos. Nos teste 

rápidos os anticorpos neutralizantes são, geralmente, detectados catorze ou mais 

dias após o início dos sintomas. Títulos > 640 do anticorpo neutralizante foram 

observados tanto em adultos quanto em crianças, vinte ou mais dias após o início 

dos sintomas (IBIAPINA et. al., 2005). 

Pacientes hospitalizados devem ser testados para infecção pelo H5N1 

quando existirem as seguintes condições: pneumonia confirmada 

radiologicamente, síndrome de angústia respiratória aguda ou outra doença 

respiratória grave, para a qual um diagnóstico alternativo ainda não foi 

estabelecido; e história de viagem para um país com infecção documentada pelo 

H5N1 em humanos ou aves, até dez dias antes do início dos sintomas (IBIAPINA 

et. al., 2005). 

Sempre que possível, enquanto o número de casos for pequeno, pacientes 

com suspeita de influenza H5N1 ou com diagnóstico confirmado devem ser 

hospitalizados em quartos para isolamento (VRANJAC, 2006). Além disso, casos 

especiais devem ser rastreados para infecção se o paciente apresentar: 

temperatura documentada > 38º C; tosse, odinofagia ou dispnéia; e história de 

contato com aves domésticas ou pacientes sabidamente infectados, ou suspeitos 

de infecção por H5N1, em até dez dias do início dos sintomas (IBIAPINA et. al., 

2005). 

 



 

O vírus da influenza Aviária (H5N1) pode ser facilmente cultivado em 

linhagens celulares que são rotineiramente usadas para detecção de vírus 

influenza. Em contraste com as cepas humanas usuais (H1-H3), a maioria das 

cepas de H5N1 produz um efeito citopático detectável depois de quatro a cinco 

dias de incubação (IBIAPINA et. al., 2005). 

Por fim, os espécimes clínicos de garganta são melhores do que os nasais 

para o isolamento viral. A confirmação laboratorial da influenza H5N1 requer um 

ou mais dos seguintes exames, sendo eles (VRANJAC, 2006): 

 

• Cultura positiva para o vírus;  

• PCR positivo para o RNA do vírus H5N1;  

• Teste de imunofluorescência (IF) positivo para o antígeno H5, com o 

uso de anticorpos monoclonais;  

• Um aumento de pelo menos quatro vezes nos títulos de anticorpos 

contra o antígeno H5 em amostras pareadas de soro. 

 

Tratamento 

 

O tratamento da gripe tem sido feito tradicionalmente à base de 

sintomáticos, descongestionantes, antitérmicos e cuidados gerais de hidratação. 

No caso das gripes aviárias tem sido sugerido o uso de uma nova classe de 

drogas, os inibidores de neuraminidase (NA). Essa glicoproteína é responsável 

pela liberação dos vírus a partir da célula hospedeira e pela contaminação de 

outras células. Se obtiver sucesso na inibição dessa enzima, em princípio, haverá 

menor liberação de vírus e a doença deve ter um curso mais limitado (GRANATO 

e BELLEI, 2007). 

Com isso, no caso da influenza aviária, vários fatores levam a modificar o 

tratamento, sugerindo um nível de proteção mais agressivo. Estes fatores são: a 

alta letalidade que a influenza aviária demonstrou na espécie humana, as 

transmissões notificadas, alta infestação deste agente viral entre seres humanos, 

a ausência de tratamento de eficácia demonstrada, a não disponibilidade de 

vacinas em curto prazo e a documentação clara de novas pandemias por 

variantes virais de origem animal, nos últimos tempos (FICA, et. al, 2006). 



 

Para o tratamento foram desenvolvidos quatro tipos de antivírus, dois 

inibidores de neuraminidase: o oseltamivir e o zanamivir e dois inibidores de M2: 

a Amantadina e a Rimantadina. O oseltamivir é de uso oral e já há alguma 

experiência com seu manuseio. Pode-se afirmar que, para melhor exercer seu 

potencial terapêutico, o tratamento deve ser instituído muito precocemente, o que 

pode gerar indicações desnecessárias, com os efeitos colaterais daí decorrentes. 

Além disso, seu uso em escala maior, como ocorreu no Japão, especialmente 

entre crianças, levou à geração de resistência em níveis preocupantes para uma 

classe de drogas de uso tão recente (20%) (GRANATO e BELLEI, 2007). 

Já os de ação contra ao M2, sabe-se que algumas cepas de H5N1 aviária 

são completamente resistentes. Entretanto, dependendo do tipo de vírus que 

emergirá no caso de mutações para infecção humana, estes inibidores poderão 

ser eficazes. Porém, quando utilizados para prevenir à influenza A, a eficácia 

situou-se em torno de 60% para os anti-virais disponíveis. Não foram encontradas 

evidências de eficácia destes medicamentos na infecção humana pelo H5N1 

aviário (DONALÍSIO, 2006). 

Contudo, as principais dificuldades com relação aos inibidores da 

neuraminidade estão relacionadas à capacidade limitada de produção e ao preço 

muito elevado, tornando-os inacessíveis para muitos países. Também será 

necessário diagnóstico precoce, pois a atuação destes medicamentos se dá nas 

primeiras 48 horas de infecção. Some-se a isto o fato de que pessoas com 

afecções crônicas têm risco aumentado de complicações quando infectadas 

pelos vírus da influenza e, além disso, várias patologias, incluindo bacteremias de 

progressão rápida podem ter sintomatologia inicial semelhante à influenza, o que 

pode dificultar a decisão terapêutica (DONALÍSIO, 2006). 

E com relação aos inibidores de M2 recomenda-se que não sejam 

utilizados para o tratamento da influenza sazonal; do mesmo modo, por sua baixa 

efetividade, esta recomendação também se estende aos inibidores de 

neuraminidase. Sua utilização deve ficar reservada para o caso de epidemia 

grave ou pandemia, junto com outras medidas de saúde pública (DONALÍSIO, 

2006). 

Entretanto, o fármaco de escolha, atualmente, é o oseltamivir, embora a 

experiência com o tratamento do H5N1 no homem seja muito limitada. O 

medicamento deve ser administrado por via oral, na dose de 75 mg, duas vezes 



 

ao dia, durante 5 a 10 dias. Nos casos graves, esta posologia deve ser dobrada 

(150 mg, duas vezes ao dia) (VRANJAC, 2006). 

Os efeitos adversos relacionados ao oseltamivir, habitualmente, são leves 

e incluem insônia, vertigens, náuseas e vômitos. Eventos graves, como 

agravamento do Diabetes Mellitus, arritmias, hepatite, necrose epidérmica tóxica 

e edema de face e língua, são raros. O oseltamivir não está aprovado para uso 

em menores de um ano de idade, pois sua segurança não está estabelecida. 

Estudos em animais mostram uma concentração do fármaco no sistema nervoso 

central. Preocupação semelhante refere-se ao uso em gestantes e nutrizes 

(VRANJAC, 2006). 

Uma vacina provavelmente não será viável nos estágios mais precoces de 

uma pandemia. Quando uma nova vacina contra Influenza está sendo 

desenvolvida, cientistas de todo o mundo trabalham juntos para selecionar a cepa 

do vírus que oferece melhor proteção contra este vírus. Os fabricantes usam, 

então, a cepa selecionada para desenvolver a vacina em escala comercial 

(PEREIRA, 2005). 

 Quando uma cepa de Influenza vírus potencialmente pandêmica é 

identificada, muitos meses são necessários até que a vacina esteja disponível em 

volume para atender a demanda mundial. Os governos investem no 

desenvolvimento de vacinas em parceria com outros países, mas também 

trabalham nas recomendações gerais de prevenção da doença (PEREIRA, 2005). 

Porém, não há vacinas contra a influenza aviária disponíveis 

comercialmente. Estudos mostram que as vacinas iniciais contra o H5 eram muito 

pouco imunogênicas e havia a necessidade da aplicação de duas doses com 

conteúdo elevado da hemaglutinina. Outros protótipos da vacina estão em 

desenvolvimento, assim, é pouco provável que se tenha uma vacina em 

quantidade adequada para vacinar a população, em particular na primeira onda 

pandêmica (VRANJAC, 2006). 

Já no Brasil, por ser um país livre da doença, a necessidade de utilizar 

vacinas e antivirais para o tratamento em humanos é desnecessários, pois 

dificilmente a vacinação poderá ser realizada antes de ocorrer o primeiro surto da 

doença (JACHINTO, 2006).  

Apesar disso, o Brasil está preparado para uma pandemia, visto que, o 

Ministério da Saúde encomendou antivirais suficiente para nove milhões de 



 

tratamentos, pois, como já mencionado, o objetivo do Brasil é permitir a 

manutenção da normalidade social e econômica, reduzindo os casos e os óbitos, 

e não impedir que a doença chegue. 

 

CONCLUSÃO 

 

Hoje, a maior preocupação do Brasil é: será que ocorrerá mesmo essa 

pandemia? E, se ocorrer, qual a probabilidade da Influenza aviária chegar ao 

Brasil? Inicialmente é difícil descrever essa possibilidade, pois nem sabemos se a 

doença será transmitida de ser humano para ser humano. Acredita-se que, se 

isso ocorrer à probabilidade de uma pandemia é bem grande. 

Assim, analisando-se as recentes epidemias causadas pelo vírus da 

influenza Aviária que em alguns países do mundo, principalmente, na Ásia 

causada pelo subtipo H5N1 que transmite a doença grave em seres humanos, 

torna-se questionável o risco de uma pandemia. Portanto, será que o Brasil está 

mesmo preparado para evitar a entrada do vírus em nossas fronteiras? E se, será 

que está, também, preparado economicamente e socialmente para enfrentar essa 

possível epidemia? O Ministério da Saúde, juntamente, com o MAPA dizem que 

sim. 

Porém, dentro deste contexto, os Médicos Veterinários, devem se 

preocupar e não medir esforços para conhecer mais esse agente causador, 

desenvolvendo estudos, técnicas diagnósticas e tratamentos para que a doença 

não progrida a ponto de causar uma pandemia com relação à população mundial, 

visto que, se trata de uma importante zoonose causadora de diversas mortes em 

algumas partes do mundo. 

Com isso, proteger-se-á o mercado de possíveis e importantes injúrias na 

economia, já que o Brasil é hoje um dos maiores produtores e exportadores de 

frango no mundo, sem contar que, através de uma boa biossegurança, poderá se 

evitar um cenário grave, que seria conviver, no futuro, com a gravidade dessa 

doença em humanos. 
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