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Infecções virais entéricas entre suínos em período pré- e pósdesmame
Enteric viral infections among piglets in pre- and post-weaning period
FLORES PS*, BURACK F, MENDES GS, AMORIM AR, SANTOS N.
Laboratório de Viroses Respiratórias, Entéricas e Oculares, Departamento de
Virologia, Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, UFRJ, Rio de Janeiro,
Brasil. *br.patricia@gmail.com.

Introdução
A diarreia é uma doença comum em suínos e, associada à desidratação,
é uma das principais causas de mortalidades entre animais jovens. Os agentes
etiológicos da diarreia são variados, incluindo patógenos virais, bacterianos e
parasitários. Os agentes virais mais comumente associados à diarreia em suínos
são o vírus da diarreia epidêmica suína (PEDV), o vírus da gastroenterite
transmissível (TGEV), os rotavírus (RV), os calicivírus entéricos de suínos (PEC)
e alguns vírus emergentes, incluindo o Aichivírus C (AiV C) e o bocavírus suíno
(PBoV) (Saif, 1999; Manteufel e Truyen, 2008; Reuter, Boros e Pankovics, 2011).
Os RV são membros da família Reoviridae e são classificados em 10
espécies denominadas de A–J (Matthijnssens et al., 2012; Mihalov-Kovács et al.,
2015; Bányai et al., 2017). Os vírus da espécie A (RVA) e, em menor escala, das
espécies C (RVC) e H (RVH) são frequentemente associados às diarreias em
suínos. Estudos de detecção de RV em suínos têm contribuído para o
entendimento da patogênese deste agente e para estabelecer medidas
profiláticas direcionadas.
No que diz respeito aos PEC e AiV C, as informações sobre a importância
destes agentes na literatura mundial e nacional são bastante limitadas. Desta
forma, estudos que venha a contribuir para a compreensão do papel patogênico
desses agentes, bem como de sua disseminação na população suína são
necessários. O AiV C pertence à família Picornaviridae, gênero Kobuvirus
(Reuter et al., 2008). Este agente tem causado infecção em granjas suinícolas
em diversas partes do mundo incluindo o Brasil (Khamrin et al., 2014). Contudo,
não se sabe ao certo se esse vírus está relacionado ou não à diarreia nestes
animais, assim, é necessária a realização de estudos epidemiológicos a fim de
ser estabelecida a real importância desse vírus na suinocultura. Os PEC
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pertencem à família Caliciviridae, são pouco estudados e, consequentemente,
seu papel como agente etiológico de doença em suínos não está esclarecido
(Reuter, 2012).

Objetivos
O estudo visa contribuir para o monitoramento da circulação de RVA,
RVC, RV H, PEC e Aichivírus C, em suínos, nas diferentes fases de criação, com
e sem diarreia.

Materiais e Métodos
As amostras utilizadas neste estudo foram colhidas em novembro de
2016, em uma granja suinícola no município de Barra do Piraí, estado do Rio de
Janeiro. O protocolo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de
Animais (CEUA) do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, protocolo no 21/011.
Foram analisadas 105 amostras fecais de suínos entre na fase prédesmame (4 – 20 dias de idade; 42 amostras) e pós-desmame (21 a 60 dias de
idade; 63 amostras), com e sem diarreia, de uma granja suinícola comerciais,
cujo rebanho tem cerca de 3000 animais. As amostras fecais foram coletadas
diretamente do reto dos animais com o auxílio de swabs ou do chão da pocilga.
No momento da coleta, 15 animais estavam apresentando diarreia (12 e 3
amostras de animais nas fases pré- e pós-desmame, respectivamente). As
amostras fecais foram analisadas por RT-PCR para detecção de RVA, RVC,
RVH, PEC e AiV C, utilizando iniciadores específicos para cada um dos vírus
pesquisados.

Resultados
Das 105 amostras analisadas 33 (31,4%) foram positivas para algum dos
vírus pesquisados, das quais 24 (22,8%) apresentavam infecção por uma
espécie viral enquanto 9 (8,6%) apresentava coinfecção por duas ou três
espécies virais. Dentre as amostras obtidas de animais em fase pré-desmame
16 (38,1%; n = 42) foram positivas. Entre as amostras obtidas de animais em
fase pós-desmame, 17 (27%; n = 63) foram positivas (Tabela).
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RVA foi detectado em infecções simples em 11 (10,5%) amostras, AiV C em 10
(9,5%) e RVH em 3 (2,8%). PEC somente foi detectado em coinfecções. RCV
não foi detectado nas amostras analisadas. Dentre as coinfecções, 2 amostras
foram positivas para RVA+AiV C, 2 para RVA+PEC, 2 para RVH+AiV C, 1 para
RVA+RVH, 1 para AiV C+PEC e 1 amostra apresentou uma infecção tripla por
RVH+AiV C+PEC (Tabela). Dentre as amostras positivas, 12 foram provenientes
de animais com diarreia (9 pré-desmame e 3 pós-desmame), das quais 5 foram
positivas para AiV C, 2 para RVA e 4 apresentavam coinfecções.

Tabela 1. Resultado das amostras fecais de suínos analisadas para detecção
de rotavírus, calicivírus e Aichivírus C.
Idade dos animais
No de
amostras
PréPósdesmame desmame positivas (%)
RVA
6
5
11 (10,5)
RVH
0
3
3 (2,8)
RVC
0
0
0
AiV C
4
6
10 (9,5)
PEC1
0
0
0
2
Coinfecção
6
3
9 (8,6)
Total
16
17
33 (31,4)
1 PEC: Calicivírus entérico de suíno.
2 Coinfecções: Pré-desmame: RVA+AiV C
= 1, RVA+PEC = 2, RVH+AiV C = 1, AiV
C+PEC = 1, RVH+AiV C+PEC = 1. Pósdesmame: RVA+AiV C = 1, RVH+AiV C =
1, RVA+RVH = 1.
Vírus
detectado

Discussão
Nas últimas décadas o agronegócio tem se destacado como um
importante polo gerador de empregos e divisas no cenário econômico nacional.
O Brasil se destaca no cenário mundial na produção de carnes, particularmente
na indústria suinícola (OCDE-FAO, 2015). A produtividade desta atividade pode
ser seriamente comprometida pela ocorrência de infecções parasitárias,
bacterianas e virais (Alfieri et al, 2012). Contudo, a despeito da importância
destas criações no cenário econômico nacional, a epidemiologia de um número
significativo de viroses que impactam estes animais não é completamente
conhecida no país e, particularmente no estado do Rio de Janeiro, existe uma
grande carência de estudos virológicos em saúde animal.
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Conclusão
Os resultados demonstram a circulação RV, AiV C e PEC entre o rebanho
de uma granja suinícola localizada no estado do Rio de Janeiro, inclusive entre
os animais assintomáticos, que podem ser uma fonte de contaminação
ambiental, o que pode resultar na transmissão do vírus para o rebanho,
causando diarreia e perdas econômicas por conseguinte. Além disso, porque a
RVA é considerada uma infecção zoonótica, a excreção do vírus no ambiente
também pode resultar na transmissão do vírus para os trabalhadores agrícolas,
causando infecções interespécies e permitindo o surgimento de novos vírus
mutantes, um fato já demonstrado na literatura para RV.
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Infecção pelo vírus da hepatite E em suínos assintomáticos no Rio de
Janeiro, Brasil
Hepatitis E virus infection in healthy piglets in Rio de Janeiro, Brazil
AMORIM AR*, MENDES GS, PENA GPA, SANTOS, N.
Laboratório de Viroses Respiratórias, Entéricas e Oculares, Departamento de
Virologia, Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, UFRJ, Rio de Janeiro,
Brasil. *ariane.r.amorim@hotmail.com.br

Introdução
O vírus da hepatite E (HEV) pertence ao gênero Orthohepevirus da família
Hepeviridae. A partícula infecciosa não possui envelope e contém genoma de
fita simples de RNA de polaridade positiva. Os HEV que infectam mamíferos
compreendem quatro genótipos. Todos os quatro genótipos são encontrados em
seres humanos e os genótipos 3 e 4 em outras mamíferos como porcos, javali e
veado. Com base na variabilidade de sequência genômica, os genótipos são
separados em subtipos: genótipo 1 é dividido em 5 subtipos (1a-1e); genótipo 2,
em 2 subtipos (2a e 2b); genótipo 3 em 10 subtipos (3a – 3j); e o genótipo 4 em
7 subtipos (4a-4G) (Smith et al., 2016). Os genótipos 3 e 4 já foram associados
à transmissão zoonótica e foram detectados esporadicamente em humanos e
casos autóctones em diversos países (Pérez-Gracia et al., 2015). As fontes de
contaminação nesses casos foram principalmente carne suína, de javali ou de
veado cruas ou mal cozidas.
Neste estudo, procuramos investigar a ocorrência de infecções de HEV
entre suínos em um abatedouro no estado de Minas Gerais (MG), Brasil e
identificar os genótipos HEV circulando na região estudada.

Materiais e Métodos
Amostras de bile foram coletadas de 335 suínos aparentemente
saudáveis, com 180 dias de idade, em um abatedouro Minas Gerais, Brasil, entre
setembro e dezembro de 2012. Os animais pertenciam à produção de diferentes
granjas localizadas próximas à cidade de Santos Dumont.
As amostras foram coletadas após o abate dos animais. Foram obtidos
10 mililitros de bile por vácuo-punção através de seringa estéril e armazenados
7

e transportados em gelo para o laboratório para a detecção de HEV. Durante a
coleta de lesões macroscópicas, não foram observadas no fígado de porco
abatido. O Comitê de Ética no Uso de Animais em pesquisa (CEUA) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Brasil, aprovou o
protocolo do estudo (IMPPG023/2011).
O RNA viral foi extraído utilizando o kit comercial de acordo com as
especificações do fabricante. As amostras foram testadas por RT-PCR em
tempo real para a detecção de HEV. Para identificação dos genótipos, as
amostras positivas foram submetidas à amplificação da sequência parcial da
ORF1 por RT-PCR convencional e os produtos foram analisados por
sequenciamento. As análises filogenéticas foram realizadas utilizando o
programa MEGA v7.0.

Resultados
Das 335 amostras examinadas, 51 amostras (15.2%) foram positivas para
HEV. Os genótipos foram identificados com base na sequência parcial da OFR1.
Treze amostras foram amplificadas com êxito. A análises das sequências da
ORF1 mostraram 88,0 – 90,6% de identidade nucleotídica com o genótipo HEV
3c e a análise filogenética de um fragmento de 266 bp do OFR1 confirmaram o
genótipo HEV 3c (Figura 1).
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Figura 1. Dendrograma construído a partir da sequência parcial da região da
ORF1de estirpes de HEV.

As distâncias foram corrigidas usando o modelo de Maximum Composite
Likelihood. O dendrograma foi construído pelo método de Neighbor-Joininge o
apoio estatístico foi fornecido por bootstrapping de 1000 pseudoreplicatas.
Valores de bootstrap acima de 75% são dados nos nós do ramo. A escala das
distâncias está em substituições/sítio.
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Discussão e Conclusões
Apesar dos suínos infectados não apresentarem sintomatologia, a
problemática envolvendo o HEV está focada na transmissão interespécie uma
vez que, estudos têm demonstrado a ocorrência da infecção em humanos após
a ingestão de alimentos contaminados malcozidos, bem como a presença do
vírus em produtos derivados de suínos comercializados (Pérez-Gracia et al.,
2015). Durante a obtenção dos espécimes clínicos foi feita a inspeção do fígado
dos animais à procura de alterações macroscópicas, uma vez que a ausência ou
presença destas, assim como o grau de comprometimento do órgão são critérios
de avaliação de inspeção, determinantes para a aprovação da carne para o
consumo, não tendo sido observadas alterações no fígado dos animais
avaliados, incluindo os 51 animais positivos para HEV. A presença de animais
positivos sem sintomas clínicos ou alterações macroscópicas coloca dúvidas
sobre a segurança do alimento que vem até a mesa do consumidor, levantando
questões sobre a necessidade de reavaliar a forma de inspeção dos animais. O
potencial para disseminação do vírus para a população brasileira, em geral, pode
ser inferido a partir da detecção do genoma viral em efluentes de esgotos
(Santos et al., 2011), rios (Heldt et al., 2016) e produtos industrializados como
patê e salsicha de sangue suíno no Brasil (Heldt et al., 2016).
Todas as estirpes de HEV genotipadas pertenciam ao genótipo 3c. A
circulação dos genótipos de HEV no país varia de acordo com a região, nas
Regiões Sul e Sudeste, somente o genótipo 3b foi descrito (Santos et al., 2011;
Gardinali et al., 2012); na Região Centro-Oeste, a prevalência é dos genótipos
3b e 3f (Lana et al., 2014); e na Região Norte, já foram descritos os genótipos 3c
e 3f (Souza et al., 2012). O genótipo 3b, mais comum nas Regiões Sul e Sudeste,
é o mesmo descrito no primeiro caso autóctone da hepatite E humana relatada
no Brasil, em que a investigação dos fatores de risco e os resultados da análise
filogenética sugerem uma origem zoonótica para a infecção (Santos et al., 2009).
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A ocorrência de enfermidades na clínica médica do instituto Jorge
Vaitsman
The occurrence of illnesses in the medical clinic of the Jorge Vaitsman
Institute
SERPA ALSN*, MELO VC, CASTRO RC, PEREIRA AAP, FAGUNDES LHM,
MELO GV
Instituto de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman. Av. Bartolomeu de
Gusmão, 1120, São Cristovão, Rio de Janeiro, R.J., Brasil.
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INTRODUÇÃO
Fundado em 1917, o Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge
Vaitsman (IJV), tinha como objetivo realizar o controle da tuberculose em
bovinos produtores de leite e prestar assistência médica veterinária aos burros
de tração utilizados em serviços públicos, como a coleta de lixo. Hoje, o IJV
oferece diversos outros serviços e tratamentos para o controle das principais
zoonoses que acometem o município do Rio de Janeiro e os municípios vizinhos.
Dentre eles destacam-se: a vacinação antirrábica gratuita; a observação de
animais suspeitos e/ou agressores; a conscientização dos tutores em relação à
posse responsável; o controle de natalidade com disponibilização de cirurgias
de castração; exames laboratoriais; e a realização de atendimentos clínicos
veterinários de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 17:00h.
O presente trabalho identifica as principais enfermidades que acometem os
animais atendidos no IJV, a porcentagem de ocorrência, as espécies acometidas
e o município de origem dos mesmos no período de novembro de 2016 a abril
de 2017.

OBJETIVO
Esse trabalho tem como objetivo apresentar a ocorrência de enfermidades
dos animais atendidos na clínica médica do IJV, no período de novembro de
2016 a abril de 2017, identificando a enfermidade predominante, as espécies
atendidas e os municípios de origem dos mesmos.
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METODOLOGIA
Foi criada uma tabela de coleta de dados informando a espécie atendida,
suspeita clínica, bairro, município do paciente e número de prontuário. Os dados
foram coletados diariamente durante os atendimentos e através dos cadernos
de controle dos médicos veterinários, no período de novembro de 2016 a abril
de 2017, junto aos tutores dos animais.

RESULTADOS
No período deste trabalho, foram realizados 2.228 atendimentos. 93,35%
destes pacientes são representados por animais domiciliados no município do
Rio de Janeiro, enquanto 6,65% representam os demais municípios.
Foi observado que 74,55% dos atendimentos foram da espécie canina, 25%
da espécie felina e 0,45% de animais silvestres.
0,5%

Espécies Atendidas
25%
74,5%

Caninos
Felinos
Animais Silvestres

Gráfico 1: Porcentagem das espécies animais atendidas na clínica médica
do IJV, no período de novembro de 2016 á abril de 2017.

As suspeitas clínicas identificadas após exame físico dos pacientes estão
listadas em ordem decrescente de ocorrência:
 As neoplasias englobaram 15% do total de atendimentos (341
animais), sendo a neoplasia mamária a predominante, com 180
atendimentos (53% do total de neoplasias);
 As dermatopatias representaram 12% das queixas dos proprietários
(271 animais). Dentre esses, 21% foram diagnosticados com dermatite
alérgica à picada de pulga (DAPP);
 As enfermidades do sistema genito-urinário e reprodutor foram
encontradas em 257 animais, representando 11,5%, sendo que destes,
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39% foram acometidos por piometra (100);
 As enfermidades do sistema músculo esquelético (236) estiveram
presentes em 10,6% dos animais, destes, 54% foram acometidos por
fraturas (127);
 As zoonoses englobaram 7% dos atendimentos (156), sendo que
destes animais, 38,5% foram diagnosticados com esporotricose, 27%
com dermatofitoses, 19,2% com leptospirose, 6,4% com sarna
sarcóptica, 5% com leishmaniose e 3,9% com toxoplasmose.
 O sistema digestório foi acometido em 5,7% dos animais atendidos
(127), sendo a gastroenterite (32) a de maior prevalência;
 As

enfermidades

representando

virais

4,7%

de

foram

identificadas

ocorrência,

e

em

destes,

104
29%

animais
foram

diagnosticados com vírus da leucemia felina (FELV) e 28% com
cinomose;
 As hemoparasitoses acometeram 4% dos animais atendidos (89),
sendo 83% destes, acometidos por erliquiose (74);
 As oftalmopatias e as alterações otológicas estiveram presentes em
3% dos animais (68 e 67, respectivamente). Dentre os acometidos por
oftalmopatias, 29% tinham conjuntivite e 21% úlcera de córnea. Dentre
as alterações otológicas, a otite foi a de maior prevalência, englobando
72% dos casos (48);
 As enfermidades de menor prevalência foram as hérnias (61) em 2,7%
dos atendimentos; as enfermidades do sistema respiratório (2,5%),
representada principalmente pelo complexo respiratório felino (49%);
as afecções do sistema neurológico e as endocrinopatias (1,9%); as
hepatopatias (1,6%), representada basicamente pela lipidose hepática
(78%); e as cardiopatias (1,3%). Essas enfermidades acometeram um
total de 266 animais;
 Em

2,8%

dos

atendimentos

(62)

foram

observadas

outras

enfermidades e sinais clínicos sendo a de maior destaque a miíase,
que englobou 21% dos casos.

14

350

15

Neoplasias
Dermatopatias

300

Genito urinário e reprodutor

12
11,5

Número de animais

250

Esquelético

10,6

Zoonoses
Digestivas

200

Doenças Virais

7

150

Hemoparasitoses
5,7

Oftalmopatias

4,7

100

4

Otológicas
3

3

2,7

50

2,5

2,8
1,9 1,9 1,6

1,3

Hérnias
Respiratórias
Neurológicas

0

Enfermidades (%)

Endocrinopatias

Gráfico 2: Ocorrência das enfermidades encontradas nos animais atendidos
na clínica médica do IJV, no período de novembro de 2016 a abril de 2017.
Deve-se levar em consideração que, em alguns animais, existiam mais de
uma enfermidade envolvida, e em outros, não foi identificada a suspeita clínica.

DISCUSSÃO
A maior frequência dentre os 2.228 casos atendidos, foram de caninos
(74,55%) seguido dos felinos (25%) o que corrobora com os dados encontrados
na literatura, tendo em vista que a população canina é mundialmente maior que
a felina1. Os tumores mamários caninos constituem, aproximadamente, 52% de
todas as neoplasias que afetam as fêmeas desta espécie, com cerca de 50%
dos tumores mamários apresentando características de malignidade 2,3. Esses
resultados são similares aos encontrados no IJV, onde as neoplasias mamárias
representaram 53% dentre as neoplasias diagnosticadas.

CONCLUSÃO
Mediante os dados consolidados e apresentados neste trabalho, podemos
concluir que o IJV se destaca como um serviço de importância para a realização
de diagnósticos, tratamentos, aprimoramento de protocolos clínicos, visando
sempre o bem-estar animal e impactando as atividades de planejamento e
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enfrentamento das zoonoses que possam ter importância na saúde dos
munícipes.
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