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RESUMO

Objetivou-se,  determinar  a  freqüência  de  anticorpos  anti  –  Mycoplasma 
gallisepticum (MG) e anti –  Mycoplasma synoviae (MS) em frangos de corte ao 
abate  do  Centro-Oeste,  detectar  e  caracterizar  esses  patógenos  por  meio  da 
reação em cadeia da polimerase (PCR) e, ainda, associar a micoplasmose aos 
principais fatores determinantes da infecção. Foram colhidas 940 amostras de 
sangue, de frangos ao abate em abatedouros frigoríficos do Centro-Oeste com 
abate/dia acima de 200.000 aves e em abatedouros frigoríficos com abate/dia de 
até 50.000 aves. Aplicou-se questionário, nos meses de julho de 2009 a junho de 
2010, em dois períodos do ano, seco e chuvoso. Para o diagnóstico sorológico, as 
amostras de soro foram analisadas ao teste ELISA multiplex para MG e MS, em 
soro sanguíneo. Para identificação de MG e MS as amostras foram analisadas 
pela PCR em suabes de traquéia de aves reagentes aos testes de ELISA e SAR 
MG e, em igual número em suabes de aves não reagentes aos testes sorológicos. 
Os resultados encontrados foram analisados pelos testes u Mann Whitney, teste 
de  Qui-quadrado  e  Exato  de  Fisher.  Ao  analisar  as  940  amostras  de  soro 
sanguíneo obteve-se freqüência de 7,55% (71/940), e para os lotes de 54,16% 
(26/48)  reagentes  ao  teste  de  ELISA  multiplex.  Quando  foram  avaliados  os 
sistemas  de  criação,  houve  diferença  (P<0,05)  para  as  aves  provenientes  de 
abatedouros frigoríficos com até 50.000 aves abatidas/dia em relação às amostras de 
frangos provenientes de abatedouros frigoríficos com abate/dia acima de 200.00 aves. 
Quanto aos períodos estudados obteve-se maior (P<0,05) freqüência de detecção 
de  amostras  reagentes  no  período  chuvoso. Ao  avaliar  as  condições  de 
biossegurança  obtidas  por  meio  do  questionário  verificou-se  que  lotes  com 
condições de biossegurança satisfatória apresentaram-se maior número de lotes 
não reagentes ao teste de ELISA multiplex (p<0,05). Para os lotes que não foram 
observados  sinais  clínicos  de  doença  respiratória  obtiveram-se  amostras 
reagentes com diferença (p<0,05) em relação aos lotes reagentes e com sinais 
clínicos de doença respiratória. Já os resultados para identificação de MG e MS 
por  meio  da  PCR,  obteve-se  freqüência  de  10,4%  (17/163)  para  MG  com 
diferença (p<0,05) em relação a freqüência de 3,1% (5/163) para MS. No entanto, 
ao  analisar  os  suabes de aves  reagentes  ao  teste  de  ELISA multilex  não se 
identificou diferença (p>0,05) dos de aves não reagentes. No entanto, os suabes 
provenientes de aves sororeagentes ao teste de SAR MG apresentaram maior 
percentual de positividade na PCR. No período chuvoso obtiveram-se freqüência 
de 9,0% (11/122) para MG com diferença (p<0,05) em relação à detecção de 
4,1% (5/122) de MS. Já para o período seco obtiveram-se 14,6% (6/41) para MG 
e, MS não foi detectado. Conclui-se que MG e MS são patogenos circulantes em 
criações de frango de corte na região estudada, uma vez que os anticorpos foram 
detectados  em  soro  de  aves  com  sinais  respiratórios,  assim  como  em  aves 
aparentemente saudáveis. MG foi detectado com maior freqüência do que MS nos 
períodos estudados, e que a detecção de MG e MS pela PCR independe se as 
aves foram ou não reagentes aos testes sorológicos. Também se concluiu que os 
fatores ambientais, umidade e temperaturas elevadas, favorecem a ocorrência de 
micoplasmose.

Palavras-chave: biossegurança, micoplasmoses, sorologia, sanidade das aves. 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 - Introdução 

A  produção  avícola  mundial  conseguiu  extraordinários  rendimentos 

biológicos e econômicos nos últimos 60 anos. Tem se mantido com uma sólida 

liderança como ciência e negócio de interesse público e ainda contribuído para 

redução dos custos de produção, com aumento na oferta de alimentos e melhoria 

da qualidade de vida da população (HODGES, 2009).

Os avanços obtidos pelos setores públicos e privados, na área científica 

e tecnológica, posicionaram o Brasil  desde 2004, como exportador mundial  de 

carne de frango, em terceiro maior produtor, com produção de 12, 230 milhões de 

toneladas  em 2010,  e  em quarto  maior  consumidor  de  carnes  de  aves,  com 

consumo per capita de 44 quilos, no último ano (UBABEF, 2011).

Para  aumentar,  e  manter  essa  competitividade  e  a  qualidade  dos 

produtos,  o  setor  avícola  procura  formas  de  aperfeiçoar  ainda  mais  seu 

desempenho, reduzindo os custos e aumentando a produção.

Dentre os diferentes fatores que podem elevar os custos de produção 

estão as enfermidades, sendo as micoplasmoses aviárias consideradas dentre os 

principais problemas sanitários da avicultura mundial. As micoplasmoses aviárias 

são reconhecidas como doença crônica respiratória (DCR) das galinhas, sinusite 

infecciosa  dos  perus  ambas  causada  por  Mycoplasma  gallisepticum,  sinovite 

infecciosa  por  Mycoplasma  synoviae e  aerossaculite  das  aves  causada  por 

Mycoplasma  meleagridis,  Mycoplasma  gallisepticum e  Mycoplasma  synoviae 

(NASCIMENTO & PEREIRA, 2009). 

As perdas econômicas relacionadas às micoplasmose em frangos são 

atribuídas  á  mortalidade,  as  infecções  secundárias,  a  imunossupressão 

temporária,  ao  baixo  ganho  de  peso,  à  baixa  conversão  alimentar,  à  alta 

percentagem  de  condenação  de  carcaças  e  aos  custos  elevados  com 

medicamentos (KLEVEN, 2008; METTIFOGO & BUIM, 2009). Micoplasmas são 

hospedeiro-específicos  e,  em alguns  casos,  infectam diferentes  espécies  com 



estreito  relacionamento  filogenético,  como  galinhas,  perus  e  algumas  outras 

espécies  de  aves  domésticas  (ITO,  2002).  Mycoplasma  gallisepticum, 

Mycoplasma  synoviae,  Mycoplasma  iowae  e Mycoplasma  meleagridis são 

patógenos reconhecidos por causar preocupação no setor avícola. No entanto, 

todos esses Mycoplasmas podem causar doenças sub-clínicas ou aparentes em 

galinhas, em perus e em outras aves domesticas e selvagens (YODER JUNIOR, 

1991; NASCIMENTO et al., 1982; KLEVEN, 2003). 

No  Brasil,  o  Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e  Abastecimento 

(MAPA),  reconhecendo  a  importância  da  avicultura  industrial  brasileira 

implantaram em 1994 o Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) e, por 

meio da Instrução Normativa de número 44, de 23 de agosto de 2001, aprovou as 

Normas  técnicas  para  controle  e  certificação  de  núcleos  e  estabelecimentos 

avícolas para micoplasmose aviária, no qual incluiu  Mycoplasma gallisepticum, 

(MG) Mycoplasma  synoviae  (MS) e Mycoplasma  melleagridis  (MM)  (BRASIL, 

1994, 2001).

Este programa conceitua os diferentes estabelecimentos da produção 

avícola, bem como determina ações a serem seguidas para certificação dos lotes. 

Além disso, incluem as exigências de biossegurança e os testes laboratoriais a 

serem  procedidos.  Metodologias  baseadas  em  testes  sorológicos  e  de 

isolamentos  foram  estabelecidas  para  atender  à  vigilância  necessária  e,  à 

garantia de se certificar a negatividade dos plantéis avícolas.

De acordo com BRASIL (2001),  as provas laboratoriais utilizadas no 

monitoramento e no diagnóstico laboratorial para as micoplasmoses aviárias são: 

aglutinação rápida em placa (SAR), com soro ou gema de ovos embrionados, 

aglutinação  lenta  em soro  (SAL)  ou  gema  de  ovos  embrionados,  inibição  da 

hemaglutinação (HI) e ensaio Imunoenzimático ligado a enzima (ELISA). 

FEBERWEE  et  al.  (2005),  ao  utilizarem  os  testes  de  isolamentos 

(cultura  convencional  e  reações  em  cadeia  da  polimerase  (PCR))  e  exames 

sorológicos, (soroaglutinação rápida em placas (SAR), ensaio imunoadsorvente 

ligado á enzima (ELISA) e inibição da hemaglutinação (HI)), obtiveram resultados 

falso-positivos nos testes sorológicos por isso, sugeriu-se a utilização de várias 

técnicas de diagnóstico concomitantes. 
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Para as criações de frango de corte, não existe a obrigatoriedade de 

monitorarem  os  seus  plantéis.  No  entanto,  a  detecção  da  infecção  pode  ser 

utilizada como indicador da circulação dos patógenos nas regiões estudadas, e o 

monitoramento das infecções por Mycoplasma fornecem ferramentas para melhor 

vigilância  e  avaliação  de  risco.  Também  poderá  fornecer  informações  que 

permitam  o  estabelecimento  de  práticas  nas  granjas  para  maximizar  a 

biossegurança  relativa  à  infecção  pelos  patógenos  e,  com  isso,  aumenta  a 

segurança alimentar, a produtividade e o fortalecimento do comércio dos produtos 

avícolas. 

1. 2 - Revisão da literatura

Organismos da classe Mollicutes (Mycoplasma) foram identificados pela 

primeira vez em 1898 como agentes etiológico da pleuropneumonia contagiosa 

bovina (PPCB) e, posteriormente, todos os agentes semelhantes foram nomeados 

como pleuropneumonia like organisms (PPLO), ou seja, organismos semelhantes 

àqueles causadores da PPCB (DAVIS et al., 1973 ). A micoplasmose aviária foi 

primeiramente  descrita  em  perus  por  DODD,  na  Inglaterra,  em  1905,  sob  a 

denominação de Pneumoenterite Epizoótica, mas foi reconhecida somente depois 

de  1938  com  DICKINSON  &  HINSHAW,  sob  a  denominação  de  Sinusite 

Infecciosa dos Perus (YODER JUNIOR, 1991).

O agente  etiológico  da  Doença Crônica  Respiratória  foi  associado à 

Sinusite Infecciosa dos Perus por MARKHAM & WONG em 1952, que o incluíram 

ao grupo PPLO, que posteriormente foi denominado de MG.  Já MS foi descrito 

por OLSON em 1956, como agentes causadores da Sinovite Infeciosa dos Perus, 

e das manifestações articulares em frangos de corte nas décadas de 50 e 60 

(NASCIMENTO & PEREIRA, 2009).

O relato da forma respiratória das aves, em que MS pode estar ou não 

associado  ao  MG  e a  outros  agentes  como  Escherichia  coli,  complicando  os 

quadros  clínicos  ocorreu  somente  na  década  de  1970  (KLEVEN,  2003). 

Atualmente,  de  acordo  com  NASCIMENTO  &  PEREIRA  (2009),  as 

micoplasmoses  aviárias  podem  se  manifestar  sob  a  forma  Doença  Crônica 
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Respiratória (DCR) das galinhas, sinusite infecciosa dos perus, sinovite infecciosa 

e aerossaculite das aves. 

A maioria das espécies de micoplasma é de origem animal e a relação 

parasito-hospedeiro é variável,  podendo ser comensais ou oportunistas. Dentro 

da classe Mollicutes, foram isoladas 20 espécies com características individuais e 

pertencentes a três diferentes gêneros Acholeplasma, Mycoplasma e Ureaplasma 

de aves (NASCIMENTO et al., 1982; KLEVEN, 2003).

Os  micoplasmas  são  os  menores  procariontes  de  vida  livre  e  não 

apresentam  parede  celular  e  membrana  nuclear,  possui  membrana  trilaminar 

composta  de  proteínas,  glicolipídeos  e  fosfolipídeos,  os  quais  constituem  os 

determinantes  antigênicos  (YAMMOTO,  1990;  RAZIN  et  al.,  1998).  Segundo, 

QUINN et al.  (2005) os micoplasmas sobrevivem por curtos períodos no meio 

ambiente e são suscetíveis à dessecação, ao aquecimento, a detergentes e a 

desinfetantes. 

Dentre as 20 espécies de micoplasmas isoladas de aves, MG, MS, MM 

e  Mycoplasma iowae são considerados os principais agentes patogênicos para 

galinhas e perus (HOERR et al.,1994).  Mycoplasma immitans possui  antígenos 

semelhantes a MG e, já foi  isolado de várias espécies aviárias, porém não foi 

isolado  de  galinhas  e  perus. Essa  semelhança  antigênica  pode  se  tornar 

problema  de  diagnóstico  se  passar  a  infectar  espécies  aviárias  de  interesse 

econômico (FIORENTIN, 2004).

Outros  Mollicutes  isolados  de  aves  como,  Mycoplasma  iowae, 

Mycoplasma iners, Mycoplasma gallinarum, Mycoplasma pullorum, Mycoplasma 

gallopavonis, Mycoplasma gallinaceum, Mycoplasma columbinasale, Mycoplasma 

columbinum,  Mycoplasma  columborale,  Mycoplasma  lipofaciens,  Mycoplasma 

glycophilum, Mycoplasma cloacale, Mycoplasma anseris, Ureaplasma galorale  e 

Acholeplasma  laidlawii, não  são  patógenos  de  grande  preocupação  para  a 

avicultura  devido  a  baixa  ou  ausência  de  patogenicidade  (NASCIMENTO  & 

PEREIRA, 2009).

Em condições laboratoriais micoplasmas são aeróbios facultativos,  e 

apresentam colônias com menos de 1mm de diâmetro e em forma característica 

de “ovo frito”. São organismo de crescimento lento que normalmente requerem 
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três a 15 dias para a formação de colônia. Exigem-se em condições de cultivo, 

meio rico em proteínas, lipídios e soro animal. 

No entanto, os fatores responsáveis pela invasão dos tecidos, tropismo 

e  patogenicidade,  entre  as  diferentes  cepas  de  Mycoplasma,  nas  diferentes 

espécies ainda não estão bem conhecidos  (DUSẶNIC et al., 2009). Acredita-se 

que a patogenese das micoplasmoses aviária envolve diferentes fatores seja de 

origem multifatorial (LOCKABY et al.,1998; HINZ et al., 2003; MUCH et al., 2003). 

Preferencialmente  colonizam  epitélios  e  aderem  intimamente  às 

paredes  celulares  do  hospedeiro  e  causam  doenças  crônicas  e  infecções  de 

longa duração. Essa habilidade em aderir e causar infecções é dependente da 

propriedade  de  adesão  dos  micoplasmas  à  célula  hospedeira,  que  os  torna 

capazes de  se  fixarem às membranas  mucosas (ATHAMNA et  al.,  1997),  da 

capacidade de se evadir da ação das imunoglobulinas (BASEMAN et al.,1982; 

LAUERMAN  &  REYNOLDS-VAUGHN,  1991),  da  presença  de  toxinas  e  da 

estimulação de citosinas do hospedeiro (FAULKNER et al., 1995).

A ausência de parede celular facilita à adesão da membrana trilaminar 

de  Mycoplasma a  célula  do  hospedeiro.  No entanto,  as  citoadesinas também 

permitem  que  MG  se  adira  às  células  epiteliais  do  hospedeiro.  A  variação 

antigênica são os principais fatores de virulência dos micoplasmas, sobretudo as 

hemaglutininas, que são responsáveis por sua adesão a hemácias, em MG são 

da família pMGA e MSPA, e em MS, MSPB. As citoadesinas importantes em MG, 

são MGC1, MGC2 e PvpA. As estruturas de adesão e ausência de parede celular 

dos  micoplasmas facilitam a  aderência  à  membrana da célula  do  hospedeiro. 

Essa associação íntima proporciona um microambiente, com altas concentrações 

de produtos tóxicos excretados pelas bactérias como, peróxido de hidrogênio e 

amônia.  Estes  se  acumulam  e  penetram  na  célula  hospedeira  e  induzem  à 

inibição irreversível  da catalase endógena e, por conseguinte,  a diminuição da 

superóxido  dismutase  os  quais  induzem  a  progressivos  danos  oxidativos  aos 

constituintes vitais da célula hospedeira (METTIFOGO & BUIM, 2009).

A atividade da neuroaminidase ativa é considerada, como um dos mais 

importantes fatores patogênicos dos micoplasmas (BROWN et al., 2004; HUNT & 

BROWN,  2007).  Visto  que,  MG e  MS possuem  seqüências  de  genes  que 

codificam  a  semelhança   neuraminidase  (VASCONCELOS  et  al.,  2005).  Por 
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conseguinte, o potencial desses micoplasmas em produzir neuroaminidade pode 

ser  muito  importante  na  interação  com  as  células  hospedeiras,  e  com  as 

glicoproteínas que contêm receptores de ácido siálico (BERCIC et al., 2008).

Outro mecanismo de patogênicidade dos micoplasmas, principalmente 

de  MG,  é  o  movimento  quimiotático  que  permite  que  o  agente  atravesse  as 

membranas celulares, através de seus poros e ser fixado dentro das células. Em 

aves infectadas com MG com desenvolvimento de aerossaculite pode ocorrer a 

passagem da bactéria por penetração direta das membranas dos sacos aéreos e 

infectar  os  ovários  (LAM,  2005).  Devido  a  isso,  micoplasmas  podem  ser 

transmitidos  de  forma  vertical,  da  galinha  para  o  embrião  através  da 

contaminação dos ovos. No entanto, podem ser transmitidos de forma horizontal, 

através  de  aerossóis,  aves  infectadas,  por  água  e  alimentos  contaminados, 

pessoas e outros animais, principalmente pássaros (CHARLTON et al., 1996).

Mycoplasma pode passar à forma latente e aguardar a debilidade do 

hospedeiro  ou  o  seu  deslocamento  por  vírus  ou  bactérias  do  local  de 

permanência para iniciar um quadro mórbido (WHITFORD et al., 1993; CHIN et 

al., 2003; KLEVEN, 2003). 

Alguns micoplasmas, como o MG, são caracterizados como patógenos 

primários, mas a associação com outros patógenos é que faz das micoplasmoses 

doenças de grande impacto econômico. Os micoplasmas que infectam o aparelho 

respiratório estão freqüentemente associados à  Escherichia coli  e aos vírus da 

doença de Newcastle e da Bronquite Infecciosa, enquanto, MS aparece associado 

a Staphylococcus aureus e Enterococcus (ITO, 2002). 

1.2.1 - Mycoplasma gallisepticum (MG)

MG causa doenças de interesse econômico nas aves domésticas. No 

entanto, já foi isolado de aves silvestres com conjuntivite, indicando capacidade 

de se adaptar a outros hospedeiros (LEY et al., 1997). Infecções por MG são de 

notificação obrigatória, segundo a Office International des Epizooties (OIE, 2008). 

MG é a espécie que causa maior impacto econômico em função das 

perdas decorrentes da doença crônica respiratória (DCR). As principais formas 

em  galinhas  poedeiras,  frangos  de  corte,  perus,  codornas  e  outras  aves 
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domésticas são aerossaculite e sinusite (METTIFOGO & BUIM, 2009). Quando há 

envolvimento de outros agentes com MG, os sacos aéreos apresentam depósitos 

de fibrinas, enfermidade é denominada de doença crônica respiratória complicada 

(DCR  complicada).  Porém,  as  infecções  assintomáticas  são  as  mais 

preocupantes devido aos prejuízos que causam a cadeia avícola (KLEVEN, 2003; 

LEY, 2003). A mortalidade em frangos de corte causada por MG pode chegar a 

30%  em  aves  jovens  susceptíveis,  causadas  por  cepas  virulentas  ou  se  o 

ambiente favorecer a exacerbação dos sinais (METTIFOGO & BUIM, 2009).

Os sinais clínicos de MG em aves são tosse, corrimento nasal e ocular, 

diminuição  no  consumo  de  alimentos,  retardo  no  crescimento  e  lotes 

desuniformes,  queda  na  produção  de  ovos  e  mortalidade  (NASCIMENTO  & 

PEREIRA, 2009). Em aves jovens, os sintomas podem se manifestar por ligeira 

conjuntivite e secreção nasal serosa com colabamento de pálpebras, além disso, 

ouvem-se ruídos respiratórios e piora da conversão alimentar (MENDES, 2004).

Os isolados típicos de MG são denominados de S6, A5969, F, R, 6/85 e 

TS-11,  são  definidos  por  suas  características  bioquímicas,  morfológicas  e 

genéticas, sendo que há uma variação significativa entre as cepas de MG com 

relação à patogenicidade e antigenicidade (METTIFOGO & BUIM, 2009).  Essa 

variação é característica peculiar de MG, pois a variabilidade de expressão de 

antígenos de superfícies entre as cepas ocorre porque a principal proteína de 

membrana  pMGA,  é  formada  por  três  epítopos  variáveis  que  podem  ser 

expressos em conjunto ou não, pelas distintas cepas.

Tem-se  em  ordem  decrescente  de  patogenicidade,  as  cepas  R  de 

campo de MG que são as mais patogênicas, em seguida a cepa F, TS-11 e 6/85, 

sendo que as cepas menos patogênicas têm capacidade de colonizar o sistema 

respiratório  e  causar  parasitismo  em  maior  ou  menor  gravidade  (ITO,  2002). 

Dentre essas cepas, são utilizadas para vacinas vivas a F, Ts-11 e 6/85 (BUIM, 

2007).

1.2.2 - Mycoplasma synoviae (MS)

MS é  o  principal  patógeno  causador  da  sinovite  infecciosa,  é 

caracterizada como doença crônica das galinhas e perus que em via sistêmica, 
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atinge  as  membranas  sinoviais  e  tendinosas  provocando  sinovite  exsudativa, 

tenovaginite ou bursite. A apresentação clínica mais freqüente de MS é a infecção 

subclínica do trato respiratório superior. Porém, pode agravar e afetar os sacos 

aéreos  e,  quando  associado  com  doença  ou  vacinação  contra  Newcastle, 

bronquite  infecciosas ou  ambas e  dependendo da virulência  das cepas,  pode 

ocorrer  a  forma  sistêmica  e  alcançar  as  articulações  e  provocar  a  sinovite 

infecciosa (CERDÁ, 2009).

Uma  das  principais  características  de  MS  é  a  manifestação 

assintomática, embora induza danos à saúde do hospedeiro infectado, e causar 

supressão do sistema imune das aves (KLEVEN et  al.,  1991;  STIPKOVITS & 

KEMPF, 1996). A capacidade de MS induzir quadro de infecção respiratória de 

natureza grave depende do grau de patogenicidade da cepa.  Em estudos de 

LOCKABY et al. (1998) observaram que as cepas mais invasivas de MS, como a 

WVU  K  1853  e  1968,  apresentaram  capacidade  de  sintetizar  a  enzima 

neuroaminidase ativa.

 De acordo com MAY et al. (2007), a capacidade de MS em sintetizar a 

enzima neuroaminidase ativa pode estar associada com a capacidade em causar 

doença  clínica   nas  aves.  Cepas  de  MS  isoladas  de  casos  de  aerossaculite 

normalmente reproduzem o caso clínico em aves infectadas experimentalmente, 

enquanto  as  cepas  recuperadas de  casos  de  campo,  de  sinovite  reproduzem 

sinovite infecciosa (ITO, 2002). 

Os sinais clínicos da sinovite em galinhas, além dos sinais respiratórios, 

são os transtornos locomotores de claudicação,  em virtude de inflamação das 

membranas  sinoviais  das  articulações,  visto  que  as  principais  articulações 

afetadas  são  as  plantares  e  tibiotarsianas,  mas,  em  muitos  casos,  todas  as 

articulações  podem  ser  afetadas.   Em  peru,  o  edema  das  articulações  e  a 

claudicação são os sinais mais visíveis, sendo que os sinais respiratórios não são 

comuns (CERDÁ, 2009). 

Os sinais  clínicos  do trato  respiratório  superior  causado por  MS em 

galinhas são estertores respiratórios, desidratação, emaciação, desuniformidade 

dos lotes e retardo no crescimento. Em reprodutoras, apresenta a forma crônica 

subclínica,  com baixos  índices  reprodutivos  e,  na  progênie,  causa lesões nos 
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sacos aéreos, diminuição do ganho de peso e aumento da conversão alimentar 

(KING, 1973).

1.2.3 - Fatores determinantes da infecção

A  micoplasmose  aviária  é  favorecida  por  situações  de  estresse, 

alterações  de  temperatura  ambiental,  pelo  transporte  e  superpopulações  nos 

galpões  (MONTEIRO  &  ROSSINI,  2004).  Associado  a  esses  fatores,  grande 

concentração de aves em pequenas áreas leva a riscos maiores de exposição 

aos micoplasmas patogênicos (KLEVEN, 2004). 

No inverno, a doença respiratória é mais freqüente e mais severa em 

aves jovens, e nas adultas a manifestação está mais relacionada com queda de 

postura (BUCHALA et al., 2006). MINHARRO et al. (2001) observou dois picos de 

condenações por aerossaculite em frangos abatidos no estado de Goiás, um em 

janeiro e outro em julho. Esses piques foram atribuídos as condições climáticas 

destes períodos, chuvoso e seco. Segundo ainda o mesmo autor, chuvas intensas 

com  alta  umidade  e  temperaturas  elevadas  favorecem  a  ocorrência  da 

enfermidade,  assim  como  épocas  de  maiores  oscilações  entre  temperatura 

máxima  e  mínima,  em  associações  com  baixa  umidade  do  ar,  por  facilitar  a 

inalação  de  pó  e  substâncias  químicas  como  amônia,  que  agridem  o  trato 

respiratório das aves.

A transmissão de MG e MS ocorre de forma horizontal por meio de 

aerossóis,  materiais,  substancias  do  meio  ambiente,  de  pássaros  silvestres  e 

roedores e pela via vertical, ocorre devido a ovos infectados. A disseminação do 

MS na forma horizontal é rápida entre as aves do mesmo galpão e alcança 100% 

em poucas semanas. Já o patógeno no trato reprodutivo das matrizes e os ovos 

provenientes dessas aves, ao serem incubados geram pintos infectados e, desse 

modo, a infecção dissemina para vários lotes em diferentes granjas (METTIFOGO 

& BUIM, 2009).

BUCHALA et al., (2006) concluíram, em estudos realizados em aves de 

"fundo de quintal",  que há elevado número de criatórios e alta freqüência de aves 

positivas aos antígenos testados em soroaglutinação rápida em placa (SAR) para 

MG e MS, e que estes agentes encontram-se distribuídos na natureza, infectando 

e se disseminando para outros criatórios.
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Objetivou-se, com esse trabalho, determinar a freqüência de anticorpos 

anti-MG  e  anti-MS  em  frangos  ao  abate  da  região  Centro-Oeste,  detectar  e 

caracterizar esses patógenos por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR) 

e,  ainda,  associar  a  micoplasmose  aos  principais  fatores  determinantes  da 

infecção.
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CAPÍTULO 2 - INQUÉRITO SOROLÓGICO DE Mycoplasma gallisepticum E 
Mycoplasma synoviae EM FRANGOS DE CORTE AO ABATE

RESUMO

Objetivou-se  com  esse  trabalho realizar  estudo  sorológico  para  detectar 
anticorpos, anti –  Mycoplasma gallisepticum (MG) e  Mycoplasma synoviae (MS) 
em frangos de corte ao abate, e ainda associar a presença de Mycoplasma aos 
principais fatores determinantes da infecção.  Foram colhidas 940 amostras de 
sangue, de frangos ao abate em abatedouros frigoríficos do Centro-Oeste com 
abate/dia acima de 200.000 aves e em abatedouros frigoríficos com abate/dia de 
até 50.000 aves.  Aplicou-se um questionário para verificar os fatores de risco 
associado  à  micoplasmose  nos  48  lotes  estudados,  de  cinco  abatedouros  da 
região  Centro-Oeste,  nos  meses de julho  de 2009 a junho de 2010,  em dois 
períodos do ano, seco e chuvoso. As amostras foram analisadas ao teste ELISA 
multiplex para MG e MS em soro sanguíneo. Os resultados encontrados foram 
analisados  pelos  testes  u  Mann  Whitney,  teste  de  Qui-quadrado  e  Exato  de 
Fisher. Das 940 amostras analisadas, obteve-se freqüência de 7,55% (71/940) e 
de  54,16% (26/48)  dos  lotes  reagentes  ao  teste  de  ELISA multiplex.  Quando 
foram avaliados os sistemas de criação, houve diferença  (P<0,05) para as aves 
provenientes de abatedouros frigoríficos com até 50.000 aves abatidas/dia em relação às 
amostras de frangos provenientes de abatedouros frigoríficos com abate/dia acima de 
200.00 aves. Quanto aos períodos estudados, obteve-se maior (P<0,05) freqüência 
de detecção de amostras reagentes no período chuvoso. Ao avaliar as condições 
de biossegurança obtidas no questionário verificou-se que lotes com condições de 
biossegurança satisfatória apresentaram maior número de lotes não reagentes ao 
teste de ELISA multiplex (p<0,05). Para os lotes que não foram observados sinais 
clínicos de doença respiratória, obtiveram-se amostras reagentes com diferença 
(p<0,05)  em  relação  aos  lotes  reagentes  e  com  sinais  clínicos  de  doença 
respiratória. Conclui-se que MG e MS são patogenos circulantes em criações de 
frango de corte na região estudada, uma vez que os anticorpos foram detectados 
em soro de aves com sinais respiratórios, assim como em aves aparentemente 
saudáveis,  e  observou-se  que os  fatores ambientais,  umidade e temperaturas 
elevadas, podem favorecer a ocorrência de micoplasmose.

Palavras-chave: biossegurança, ELISA combs, fatores de risco, sorologia.
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CHAPTER  2  -  SEROLOGICAL  INVESTIGATION  OF  Mycoplasma 
gallisepticum AND Mycoplasma synoviae IN BROILER AT SLAUGHTER

ABSTRACT 
 

This study was carried  out to detect – anti-Mycoplasma gallisepticum  (MG) and 
Mycoplasma synoviae (MS) serum anti-bodies in broilers at slaughter, and also to 
associate the presence of Mycoplasma to the main determinants of the infection. 
We collected 940 blood samples from poultry at slaughter from slaughterhouses 
with  up to  200,000 birds slaughter  /  day and from slaughterhouses with  up to 
50,000 birds slaughter / day, both in the Midwest of Brazil.  A questionnaire to 
determine the risk factors associated with mycoplasmosis was applied in the 48 
studied lots, from five slaughterhouses in the Midwest,  from July 2009 to June 
2010 during  dry  and  rainy  seasons.  The samples  were  analyzed  by  multiplex 
ELISA test for MG and MS in human serum. The results were analyzed by Mann 
Whitney U, chi-square and Fisher tests. multiplex Of the 940 samples, a frequency 
of  7.55%  and  54.16%  of  reagent  lots  was  obtained  by  multiplex  ELISA  .  By 
assessing the breeding systems, there was a difference (P <0.05)  for birds from 
slaughterhouses with up to 50,000 birds slaughtered per day than for broilers from 
slaughterhouses / day  up 200.00  birds slaughter/day.  Regarding  the  studied 
periods,  a  higher  (p<0.05)  frequency  of  detection  of  reactive  samples  was 
observed  in  the  rainy  season.  By  assessing  the  biosecurity  conditions  by 
questionnaire, lots  with satisfactory  biosecurity  conditions presented a 
higher number of lotsnon-reacting to multiplex ELISA (p <0.05). For lots that did 
not show clinical  signs of respiratory diseases, reagent samples were obtained 
with difference (p<0.05) compared to reagent lots with clinical signs of respiratory 
disease.  In  conclusion, MG and MS are pathogens present in broiler  breeding 
systems in the studied region, considering the antibodies were detected in serum 
samples from birds with clinical signs of respiratory disease as well as in samples 
from  apparently  healthy  birds.  Besides  environmental  factors,  humidity  and 
temperature may cause mycoplasmosis occurrence.  

Keywords: biosecurity, ELISA combs, risk factors, serology.
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1 - INTRODUÇÃO

Mycoplasma podem  causar  doenças  sub-clínicas  ou  aparentes  em 

galinhas,  perus  e  em outras  aves  domesticas  e  selvagens  (YODER JUNIOR, 

1991; NASCIMENTO et al., 1982;  KLEVEN, 2003). Pode ser transmitido de forma 

horizontal, por aerossóis, contato direto com outras aves ou indireto por meio de 

pessoas, animais, ração, água, fômites e durante o acasalamento ou inseminação 

artificial, e de forma vertical, da galinha para o embrião pela contaminação dos 

ovos no aparelho reprodutor (CHARLTON et al., 1996).

 Devido a isso, os prejuízos em frangos de corte se acumulam desde o 

matrizeiro até o abate, visto que os ovos infectados possuem baixa eclodibilidade, 

aumenta  a  mortalidade  de  pintos  no  campo,  há  diminuição  do  desempenho 

zootécnico e ao abate, aumenta a condenação de carcaça por aerossaculite. De 

acordo com STIPKOVITS & SZATMARI (2006), o diagnóstico epidemiológico é 

importante para diminuir os custos causados por micoplasmoses, uma vez que a 

rapidez e a precisão são decisivas no controle e na erradicação deste agente.

Além  disso,  a  micoplasmose  aviária  é  favorecida  por  situações  de 

estresse,  por  alterações  de  temperatura  ambiental,  pelo  transporte  e  pela 

superpopulação nos galpões (MONTEIRO & ROSSINI, 2004). Associado a esses 

fatores, grande concentração de aves em pequenas áreas leva a riscos maiores 

de exposição aos micoplasmas patogênicos (KLEVEN, 2004). 

 Para  realizar  o  diagnóstico  epidemiológico  de  micoplasmoses  em 

frangos de corte ao abate recomenda-se o monitoramento sorológico e etiológico 

(NASCIMENTO  &  PEREIRA,  2009).  No  monitoramento  sorológico  são 

empregadas as técnicas de soroaglutinação rápida em placa (SAR), inibição da 

hemaglutinação (HI) e ensaio imunoenzimático ligado a enzima (ELISA), as quais 

são  recomendadas  pelos  programas  sanitários  governamentais,  para  os 

estabelecimentos  avícolas,  por  serem  economicamente  viáveis  e  fáceis  de 

desenvolver (NASCIMENTO et al., 2005; NASCIMENTO et al., 2006). No manual 

de  testes  de  diagnósticos  e  vacinas  para  animais  terrestres  da  OIE (Office 
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International  des  Epizooties) os  testes  de  aglutinação  (AG)  e  de  inibição  da 

hemaglutinação (HI) são preconizados para diagnóstico de MG (OIE, 2008).

Os  testes  sorológicos  objetivam  o  estudo  e  a  mensuração  de 

anticorpos no soro de aves expostas ao antígeno. Além da detecção de doenças, 

os testes sorológicos também se prestam ao conhecimento dos parâmetros de 

normalidade  dos  lotes  (SANTOS,  2009). Investigações  sorológicas  sobre  a 

ocorrência  de Mycoplasma em frangos de corte  é  importante  na detecção da 

infecção e, pode ser utilizada como indicador da circulação dos patógenos nas 

regiões estudadas.

O monitoramento das infecções por  Mycoplasma também fornecem 

ferramentas  para  melhor  vigilância  e  avaliação  de  risco de  ocorrência  de 

micoplasmose  e,  além  disso,  podem-se obter  informações  que  permitam  o 

estabelecimento de práticas nas granjas para maximizar a biossegurança relativa 

à infecção.

Pelo  exposto,  realizou-se  estudo  sorológico  para  detectar  anticorpos 

anti-MG e anti-MS em frangos de corte ao abate, e ainda associar a presença de 

Mycoplasma aos principais fatores determinantes da infecção.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Local

As análises foram realizadas no Laboratório de Sorologia do Núcleo 

Experimental de Sanidade das Aves do Setor de Preventiva do Departamento de 

Medicina  Veterinária  da Escola  de  Medicina Veterinária  e  Zootecnia (EVZ)  da 

Universidade Federal de Goiás (UFG).

2.2 Amostragem
 

As  amostras,  num  total  de  940,  foram  colhidas  de  48  lotes, 

aleatoriamente, na plataforma de recepção de abatedouros frigoríficos da região 

Centro-Oeste, nos meses de julho de 2009 a junho de 2010, em dois períodos do 
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ano, seco e chuvoso.  Os cálculos para o número amostral foram realizados de 

forma que a média da freqüência encontrada por  MINHARRO et al.  (2001) no 

estado  de  Goiás,  para  Mycoplasma  gallisepticum  e Mycoplasma  sinoviae de 

32,25% e 25,80% respectivamente, obteve-se a média de 29% de freqüência para 

Mycoplasma.  Adotou-se  um  grau  de  confiança  de  95%  (Z=1,96)  e  um  erro 

máximo de 10% da freqüência. O tamanho da amostra foi calculado utilizando-se 

a  fórmula  preconizada  pela  OMS/OPS/CEPANZO  (1973)  e  distribuídas  em 

proporção para cada estabelecimento.

n=Z2* F. q
                            e2

Sendo:

n: tamanho da amostra

Z: valor da distribuição normal para grau de confiança de 95%

F: freqüência estimada

q: (1-F)

e: erro máximo aceitável

Foram  colhidos  de  5-8  mL  de  sangue  da  veia  ulnar  profunda  de 

frangos, com seringas de 10 mL e, logo após a colheita as seringas com sangue 

foram  inclinadas  a  450 e  mantidas  em  repouso  de  quatro  horas  para  que 

ocorresse a retração do coágulo. Após isso, o soro foi transferido para microtubos 

e  as  amostras  foram identificadas  e  acondicionadas  em caixas  isotérmicas  e 

conservadas  em  temperatura  de  aproximadamente  4oC,  e  transportadas  ao 

laboratório. No laboratório de sorologia, o soro foi armazenado a temperatura de 

menos  20oC  em  frascos  estéreis,  pelo  período  máximo  de  30  dias  até  o 

processamento das amostras. 

2.3 Testes sorológicos

Foi  realizado  o  teste  de  imunoadsorvente  ligado  à  enzima  (ELISA) 

multiplex em soro sanguíneo, utilizou-se kit fornecido pelo IDEXX Laboratories.

a)  Diluição:  inicialmente,  o  soro  sanguíneo  foi  diluído  a  1:500,  a  temperatura 

ambiente, em diluente tamponado e preservado com azida sódica. Para diluição 

foram  colocadas  em  seqüência  três  placas  de  poliestireno,  de  fundo  chato, 
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enumeradas de um a três. Na placa 1, adicionou-se 80 µL de diluente em cada 

poço, mais 20 µL de soro teste e, obteve-se diluição de 1:5. Nos poços da placa 

2, adicionou 180  µL de diluente mais 20 µL da diluição anterior  (placa 1) e, 

obteve diluição de 1:50. Na placa 3, adicionou-se em cada poço,  180  µL de 

diluente mais 20  µL da diluição da placa 2 (1: 50) e, obteve-se diluição final de 

1:500. 

b) Ensaio e leitura: o teste de ELISA multiplex (Combs) foi  realizado segundo 

metodologia IDEXX Laboratories, fornecedor do kit para detecção simultânea de 

anticorpos para MG e MS. Após a reação antígeno-anticorpo foi realizado a leitura 

da  microplaca  em  espectrofotômetro  com  filtro  de  630  a  650  nm.  O 

espectrofotômetro  utilizado  para  o  ensaio  de  ELISA  foi  a  TP-  READER  da 

TERMO  PLATE,  e  a  leitura  foi  executada  no  modo  absorbância  (ABS).  Os 

resultados  de  absorbância  foram  interpretados  por  meio  do  Software  ELISA 

Xchek IDEXX Laboratories, seguindo-se as recomendações do fabricante, o qual 

considera a amostra positiva com títulos superior a 1.050.

2.4 Aplicação de questionário 

Dados  dos  48  lotes  foram coletados  por  meio  da  ficha  do  lote,  do 

boletim sanitário, questionamentos ao Médico veterinário e ao responsável pelo 

lote (proprietário ou granjeiro) conforme, Anexo 1. Foram coletados dados quanto 

ao  período  do  ano,  tamanho  do  lote,  idade  das  aves  ao  abate,  taxa  de 

mortalidade e  presença de sinais respiratórios no período de criação. Também, 

foram  verificadas  as  condições  de  biossegurança  das  criações  e  obteve-se 

resposta sim ou não em relação a: 1)pintos de um dia livres de Mycoplasma; 

2)limpeza, desinfecção e vazio sanitário das instalações; 3)distante de criações 

de galinhas caipiras; 4)controle de pragas (aves silvestres, roedores, insetos e 

mamíferos);  5)controle de acesso e fluxo de trânsito nos galpões; 6)vacinação 

contra doença de Marek, Gumboro e Bouba. Consideraram-se como condições 

satisfatórias de biossegurança aqueles lotes que obtiveram no mínimo cinco (5/6) 

respostas afirmativas.  
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2.5 Análise estatística

Foram  utilizados  os  testes,  u  Mann  Whitney para  as  variáveis 

qualitativas, e para as variáveis quantitativas foram utilizados os testes de Qui-

quadrado e Exato de Fisher. Nas análises estatísticas fixou-se nível de confiança 

de 95%. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o Software SPSS 

15.0 (MONTEIRO FILHO, 2004).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As aves estudadas, de 48 lotes da linhagem Cobb e Ross, abatidas 

com 44 a 52 dias de idade foram procedentes de cinco abatedouros – frigoríficos 

da região Centro-Oeste. As amostras foram colhidas na plataforma de recepção 

de aves, sendo que o abatedouro A e B abatiam acima de 200.000 aves/dia, 

enquanto que os abatedouros C, D e E abatiam menos de 50.000 aves dia. 

Analisando os dados contidos na Tabela 1 relativos a freqüência de 

lotes  e  amostras  reagentes  ao  teste  de   ELISA  multiplex,  para  Mycoplasma 

gallisepticum  (MG)  e  Mycoplasma  synoviae  (MS)  observaram-se  que  26/48 

(54,16%) lotes e 71/24 (7,55%) amostras foram reagentes  ao teste utilizado.  Das 

351  amostras  dos  18  lotes  oriundos  do  abatedouro  A,  obtiveram-se  24/351 

(6,83%) amostras e 9/18 (50,0%) lotes reagentes. Do abatedouro B, analisaram-

se  153  amostras  de  oito  lotes  e  obtiveram-se  1/153  (0,65%)  e  1/8  (0,80%) 

amostras  e  lotes  reagentes.  Das  196  amostras  provenientes  de  10  lotes  do 

abatedouro C obtiveram-se 10/196 (5,10%) amostras oriundas de 6/10 (60,0%) 

lotes reagentes. Do abatedouro D, foram analisadas 160 amostras de oito lotes e 

obtiveram-se 17/160 (10,62%) amostras reagentes provenientes de sete lotes 7/8 

(87,5%). No abatedouro E, foram analisadas 80 amostras e quatro lotes e obteve-

se 19/80 (23,75%) e 3/4 (87,5%) amostras e lotes reagentes, respectivamente.
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TABELA 1- Freqüência de amostras reagentes ao teste de ELISA multiplex para 

MG e MS, oriundas de 48 lotes de frango de corte ao abate, de cinco 

abatedouros, no período de junho de 2009 a julho de 2010

Abatedouros

Número 

de lotes

Lotes 

reagente %

Número de 

amostras

Amostras 

reagente %
A 18 9 50,0 351 24 6,83
B 8 1 12,5 153 1 0,80
C 10 6 60,0 196 10 5,10
D 8 7 87,5 160 17 10,62
E 4 3 87,5 80 19 23,75

Total 48 26 54,16 940 71 7,55

A  ocorrência  relativamente  baixa  de  MG  e  MS 71/940  (7,55%)  nas 

amostras  estudadas  provavelmente  se  justifica  pelo  intenso  controle  deste 

agente, que tem sido realizado há vários anos, principalmente, nos planteis de 

reprodução. No Brasil, a redução da ocorrência de MG e MS começou na década 

de  1980  e  foi  impulsionada  pelo  PNSA  criado  em  1994,  com  as  instruções 

normativas, que certamente, colaboraram para diminuir a ocorrência da doença 

(BUIM  et  al.,  2009).  Entretanto,  os  números  de  lotes  positivos  apresentaram 

freqüência alta 26/48 (54,16%) sugerindo que alguns fatores determinantes da 

infecção precisam ser avaliados nas criações.

Quanto  a  freqüência  de  detecção  de  anticorpos  nas  amostras 

analisadas os achados deste trabalho estão próximos dos resultados de SANTOS 

et al. (2007) que ao analisarem 5. 200 amostras de soro sanguíneo de frangos 

comerciais  com  sete  semanas  de  idade,  ao  teste  de  SAR  MG  obtiveram 

freqüência de 12% (624/5.200). 

Quando se analisa a origem das amostras pelo sistema de produção 

(Tabela 2),  os percentuais de amostras positivas ao teste de ELISA multiplex, 

para  criação  alternativa  (C,  D  e  E),  ou  seja,  de  pequenos  produtores  e 

convencional (A e B) de médio a grandes produtores as amostras oriundas das 

criações  alternativas  apresentaram  maior  percentual  (P<0,05)  de  amostras 

reagentes do que as amostras das criações convencionais.  
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TABELA  2  –  Freqüência  de  amostras  reagentes  ao  teste  de  ELISA  multiplex  em 

abatedouros  frigoríficos  do  Centro-Oeste  com  abate/dia  acima  de 

200.000 aves e em abatedouros frigoríficos com abate/dia de até 50.000 

aves, no período de julho de 2009 a junho de 2010

Amostras Total % Reagentes
Abatedouros Reagentes Não reagentes

Abate > 200.000 
aves/dia 25 479 504 2,65a

Abate < 50.000 
aves/dia 46 390 436 4,89b

Total 71 869 940 7,55
Letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) ao teste de Qui-Quadrado 

Esses achados podem ser justificados uma vez que os abatedouros 

frigoríficos  com  abate/dia  de  até  50.000  aves  são  provenientes  de  pequenos 

produtores e, a maioria  dos galpões destas criações não é automatizada e a 

maioria  carece  de  mão de  obra  capacitada,  devido  a  isso,  os  procedimentos 

higiênicos  sanitários  e  o  manejo  realizado  às  vezes  não  são  satisfatórios.  A 

influência direta do ambiente foi constatada por (SAINSBURY, 1981) e (CURTIS, 

1983) como um fator que predispõem o desenvolvimento de doenças respiratórias 

nas aves. Também BUIM et al.  (2009) relataram que, em plantéis de criações 

alternativas,  alguns  requisitos  dos  programas  de  sanidade  avícola  não  são 

necessariamente preenchidos e, por este motivo, as infecções se perpetuam na 

cadeia produtiva de aves. 

Como pode ser observado na Tabela 3, foram analisadas 465 amostras 

no  período  seco  e  475  amostras  no  período  chuvoso  aos  testes  de  ELISA 

multiplex, obtendo-se no período seco 22/465 (4,7%) de amostras reagentes. Já 

para o período chuvoso, registrou-se 49/475 (10,3%) de amostras reagentes. 

Ainda na Tabela 3, pode ser observado que houve maior freqüência de 

detecção de anticorpos para MG e MS no período  (P<0,05) em 49/475 (10,03%) 

amostras. Esses resultados se diferem dos achados por MINHARRO et al. (2001) que 

constataram aumento significativo de condenação de carcaça por aerossaculite com 

envolvimento de Mycoplasma  no período seco, na região Centro Oeste.
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TABELA 3- Detecção de anticorpos anti-MG e MS ao teste de ELISA multiplex de 

acordo com os períodos do ano na região Centro - Oeste

 ELISA multiplex

Períodos Número de amostras %

Seco

Não reagente 443 95,3a

Reagente 22 4,7bA

Total 465 100,0

Chuvoso

Não reagente 426 89,7a

Reagente 49 10,3bB*

Total 475 100,0
*Percentuais  seguidos  de  letras  diferentes  (maiúsculas  e  minúsculas),  nas  colunas  indicam 
diferença significativa (p<0,05) ao Teste Exato de Fisher 

MINHARRO  et  al.  (2001)  também  observaram  em  seus  trabalhos 

aumento  considerável  de  condenação  de  carcaças  nos  períodos  de  chuvas 

intensas com alta umidade e temperaturas elevadas, que favorecem a ocorrência 

da enfermidade e, que podem atuar isoladamente ou associadas a outros fatores, 

tal  como  manejo.  De  acordo  com  MONTEIRO  &  ROSSINI  (2004),  as 

micoplasmoses também são favorecidas por situações de estresse, alterações de 

temperatura ambiental, pelo transporte e superpopulações nos galpões.

Ao  avaliar  pelo  teste  u  Mann  Whitney  o  tamanho  dos  lotes  e  a 

percentagem de mortalidade nos 48 lotes estudados não se obtiveram diferença 

(p>0,05) entre o período seco e chuvoso. Esses resultados são diferentes das 

afirmações de GAMA (2004) e KLEVEN (2004) que apontam a alta densidade, 

como fator que eleva os riscos de ocorrência de micoplasmose. Neste caso, a 

qualidade do ar respirado diminui e cria condições ideais para a instalação e a 

multiplicação de agentes infecciosos.

Visualiza-se na Figura 2, os resultados do teste sorológicos em relação 

as condições de biossegurança dos lotes. Dos 48 lotes avaliados, 26/48 (54,16%) 

obtiveram condições de biossegurança satisfatória (5/6 perguntas afirmativas para 

os  itens  avaliados),  e  22/48  (45,83%)  lotes  apresentaram  condições  de 

biossegurança insatisfatória (menos de 4/6 dos itens avaliados foram afirmativos). 

Observa-se  que,  dos  26  lotes  que  obtiveram  condições  de  biossegurança 
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satisfatória  16/26  (51,6%)  apresentaram  números  superiores  de  lotes  não 

reagentes ao teste de ELISA multiplex, com diferença (p<0,05) em relação aos 

lotes que apresentaram condições de biossegurança insatisfatória 6/22 (19,35%). 

FIGURA 2- Condições de biossegurança e lotes de frango ao abate com análise 

sorológica para MG e MS por meio do teste de ELISA multiplex
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                       Teste de Qui-Quadrado, colunas seguidas de letras diferentes 
(maiúsculas e minúsculas), indicam diferença significativa (p<0,05) 

Os  lotes  que  apresentaram  condições  de  biossegurança  satisfatória 

podem ser respaldados em BUTCHER (2009), ao afirmar que as condições de 

biossegurança  quando  realizada  rotineiramente  contribuem  para  que  as  aves 

fiquem livres da infecção e, se o agente estiver presente ele não se espalha para 

as  aves  de  lotes  adjacentes  e  dentro  dos  lotes.   Ainda,  de acordo  com 

BUTECHER (2009) e  ITO et al. (2002), evitar o contato dos frangos com outras 

espécies aviárias de vida livre, galinhas caipiras, proceder o vazio sanitário, evitar 

lotes  vacinados  com vacinas  vivas,  e  controle  do  trânsito  de  pessoas  e   de 

equipamentos  estão  entre  a  principais  medidas  preventivas  para  evitar  a 

introdução e veiculação de Mycoplasma em lotes de frango.

Deve  ser  ressaltado  que  limpeza,  desinfecção  e  vazio  sanitário  das 

instalações são itens importantes dos programas de biossegurança, pois, QUINN 

et al. (2005) relataram que em ambiente hostil Mycoplasma sobrevivem por curtos 

períodos,  são  suscetíveis  à  dessecação,  ao  aquecimento,  a  detergentes  e  a 

desinfetantes.  Por outro lado, BUIM et al.  (2009) informaram que  Mycoplasma 
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podem  permanecer  viáveis  por  longos  períodos  nas  instalações  e, 

conseqüentemente, infectar lotes subseqüentes. 

Para manutenção dos lotes livres de Mycoplasma também é importante 

adquirir  pintos de um dia,  certificados como livres de  Mycoplasma porque,  de 

acordo com BRASIL (2008), os pintos de um dia são considerados como ponto 

crítico na introdução de micoplasmas nas granjas, devido à transmissão vertical 

que ocorre da galinha para o embrião através da contaminação dos ovos.

Também foi avaliada a presença de sinais respiratórios, como espirros, 

tosse e estertores pulmonares nos 48 lotes estudados por meio das informações 

obtidas no questionário. Observam-se, na Tabela 4, que foram constatados sinais 

respiratórios em 16/48 (33,3%) lotes ao abate os quais foram confrontados pelos 

resultados  do  ELISA  multiplex.  Ao  analisar  as  amostras  dos  lotes  que 

apresentaram  sinais  clínicos  de  doença  respiratória,  6/16  (37,5%)  foram 

considerados reagentes, e 10/16 (62,5%) como não reagentes. No entanto, 21/32 

(65,6%) lotes que não foram observados sinais clínicos de doença respiratória 

apresentaram-se  como reagentes  ao  teste  de  ELISA multiplex,  sem diferença 

(p>0,05) entre os lotes reagentes com sinais clínicos de doença respiratória.  

TABELA 4 - Freqüência de sinais clínicos avaliados por meio do questionário em 

relação aos resultados sorológicos pelo teste de ELISA multiplex 

Sinais clínicos Total Total
Lotes Sim % Não % %

Reagentes 6 37,5a 21 65,6a 27 56,25a
Não reagentes 10 62,5b 11 34,37b 21 43,75b

Total 16 100 32 100 48 100
Letras diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) ao teste Exato de Fischer 

A alta freqüência de lotes com amostras reagentes ao teste sorológico, 

que não apresentaram sinais clínicos de doença respiratória, pode ser respaldado 

por NASCIMENTO (2010), ao afirmar que as doenças causadas por Mycoplasma 

normalmente são crônicas, mas podem ser agudas, e também podem ocorrer de 

forma  inaparente,  que  somente  é  evidenciada  por  teste  de  diagnóstico.   De 

acordo  com  SHARMA  (2003),  os  testes  sorológicos  detectam  as  diferentes 

classes  de  imunoglobulinas,  tanto  IgM  que  predomina  ao  início  da  infecção, 

quanto IgG que prevalece em infecções crônicas. Portanto, devido a isso, conclui-

28



se que as aves dos lotes reagentes ao teste sorológico sem sinais clínicos tiveram 

contato com antígeno em algum momento. 

WENDLAND et al.  (2006) também afirmaram que animais infectados 

cronicamente podem permanecer com a infecção assintomática por algum tempo 

antes de apresentar sinais clínicos. Isso ocorre pelas modificações freqüentes nos 

antígenos  de  superfície  dos  micoplasmas,  as  quais  propiciam  o  escape  do 

sistema  imune  do  hospedeiro,  facilitando  a  sobrevivência  do  agente,  quando 

aderido  a  mucosa  do  trato  respiratório  das  aves,  conforme  comprovado  por 

MARKHAN et al. (1998) para MG. 

As  aves  portadoras  assintomáticas  de  Mycoplasma,  que  não 

apresentam sinais  evidentes  de  infecção  podem apresentar  sinais  clínicos  da 

doença  em  situações  de  estresse  e  imunodepressão,  os  quais  facilitam  a 

multiplicação do agente (MUÑOZ et al.,  2009). Alguns fatores tais como, longo 

período  de  incubação  sem  sinais  clínicos,  disseminação  lenta  do  agente  e 

resposta imune tardia detectada por métodos sorológicos podem contribuir para a 

prevalência de Mycoplasma (CALNEK et al., 1997). 

KLEVEN  (2004)  observou  que  a  grande  concentração  de  aves  em 

pequenas  áreas  leva  a  riscos  maiores  de  exposição  aos  micoplasmas 

patogênicos, no entanto neste trabalho não foi obtida diferença (p>0,05) ao Teste 

u  Mann  Whitney  (5%)  quanto  aos  sinais  clínicos  de  doença  respiratória  em 

relação ao tamanho do lote. 

4. CONCLUSÕES

MG e MS estão presentes em criações de frango de corte na região 

estudada.

 Os  anticorpos  foram  detectados  em  soro  de  aves  com  sinais 

respiratórios, assim como em aves aparentemente saudáveis.

Confirmou-se  que  os  fatores  ambientais,  umidade  e  temperaturas 

elevadas, favorecem a ocorrência de micoplasmose no período chuvoso.
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Anexo 1 - Questionário

Data: Integração: Colheita n.:

Período chuvoso:  Período seco:

Unidade:  Lote n.:  Linhagem:  Sexo:  

Idade/abate/dias:  Tam./Lote/n.:  Mortalidade %.  

Sinais Clínicos de Doença Respiratória

Sim  Não  
Se sim, qual?
 
 
 
 
 

Condições de Biossegurança 
1) Pintos de um dia livres de Mycoplasma

Sim  Não
2) Limpeza, desinfecção e vazio sanitário das instalações 

Sim  Não  
3) Proximidade dos galpões com criações de galinhas caipiras

Sim  Não  
4) Controle de pragas

Sim  Não  
5) Controle de acesso e fluxo de trânsito nos galpões 

Sim  Não  
6) Vacinas, sim ou não?

Gumboro  Marek  Bouba  

Medicamentos

Sim  Não  
Se sim, qual?
 
 
 
 
 

Outros fatores?
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CAPÍTULO 3 - CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE Mycoplasma 
gallisepticum E Mycoplasma synoviae EM SUABE DE TRAQUÈIA DE 
FRANGO 

RESUMO

Esse trabalho objetivou identificar e caracterizar MG e MS, em suabe de traquéia 
de frango de corte por meio da reação em cadeia da polimerase (PCR) em dois 
períodos do ano, seco e chuvoso. Realizou-se o estudo em 940 frangos de corte, 
das linhagens Cobb e Ross, ao abate de cinco abatedouros da região Centro-
Oeste. A identificação de MG e MS foi realizada em suabes de traquéia de aves 
reagentes  aos  testes  de  ELISA  e  SAR  MG,  e  em  igual  número  de  suabes 
oriundos de aves não reagentes. Totalizando 163, sendo 82 amostras de aves 
sororeagentes e 81 amostras de suabes de aves não reagentes. Os resultados 
encontrados  foram  analisados  pela  análise  de  freqüência  e  teste  Exato  de 
Fischer.  Obteve-se freqüência  de  10,4% para  MG com diferença (p<0,05)  em 
relação a freqüência de 3,1% para MS. No entanto, na detecção de MG e MS pela 
PCR  em  relação  aos  resultados  dos  testes  sorológicos  não  se  identificou 
diferença (p>0,05) entre as amostras reagentes das não reagentes. Os suabes 
provenientes de aves sororeagentes ao teste de SAR MG apresentaram maior 
percentual de positividade na PCR. No período chuvoso obtiveram-se freqüência 
de 9,0% para MG com diferença (p<0,05) em relação à detecção de 4,1% de MS. 
Já para o período seco obtiveram-se 14,6% para MG e não foi detectado MS. 
Conclui-se que MG foi detectado com maior freqüência do que MS nos períodos 
estudados, e que a detecção de MG e MS pela PCR independe se as aves foram 
ou não reagentes aos testes sorológicos.

Palavras-chave: diagnóstico, micoplasmoses, sanidade das aves, sorologia.
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CHAPTER 3 - MOLECULAR CHARACTERIZATION OF Mycoplasma 
gallisepticum AND Mycoplasma synoviae IN STRACHEA SWAB OF BROILER 

ABSTRACT

The objective of this research was to identify and to characterize MG and MS, in 
trachea swabs of broiler by means of the PCR in two periods of the year, dry and 
rainy  season.  The  study  was  carried  out  in  940  Cobb  and  Ross  broilers   at 
slaughter from five slaughterhouses of the Midwest region, Brazil.The identification 
of MG and MS was performed in trachea swabs of birds reactive to ELISA and 
SAR MG tests, and in an equal number of swabs of non-reactive birds, totaling 
163  samples,  82  from seroreactive  birds  and  81  from non-reactive  birds.  The 
results were analyzed by the analysis of frequency and Accurate test of Fischer. 
Frequency of 10.4% for MG with difference (p<0.05) compared to 3.1% frequency 
for MS was found. However, MG and MS detection by PCR showed no difference 
(p>0.05)  between  reactive  and  non-reactive  samples,  when  compared  to  the 
serological tests. Swabs from birds seroreactive to SAR MG test presented greater 
positivity percentile in PCR. In the rainy season, 9.0% frequency was found for 
MG, with difference (p <0.05) compared to the  detection of 4.1% MS. On the other 
hand,  during the dry season, 14.6% frequency for MG was observed and MS was 
not detected. In conclusion, MG was detected significantly more often than MS in 
both periods, and the detection of MG and MS by PCR does not depend on the 
fact of being or not reactive to serological tests.

Keywords: biosecurity, diagnostisis, mycoplasmosis, serology.
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1. INTRODUÇÃO

Os testes sorológicos usados atualmente, como a SAR, ELISA e HI, 

têm contribuído muito para o controle das infecções causadas por Mycoplasma, no 

entanto,  KLEVEN (1997), ao concluir seus trabalhos, observou a capacidade intrínseca 

de várias espécies deste gênero de reagir de forma cruzada nos testes sorológicos, e 

DUFOUR (2001) verificou que estes microrganismos possuem elevada capacidade de 

variação antigênica, o que pode interferir negativamente nas provas sorológica. 

O diagnóstico microbiológico convencional é demorado e pode exigir várias 

semanas.  Além  disso,  a  cultura  pode  ser  improdutiva,  devido  à  inibição  do 

crescimento por outras bactérias e a efeitos da antibioticoterapia prévia (KEMPF 

et al, 1998.; SALISCH et al, 1998; FEBERWEE, 2005).  Portanto, os métodos de 

diagnóstico baseados em amplificação de DNA proporcionam maior sensibilidade 

aos  testes  de  diagnóstico  e  vigilância  e  permitem  detalhar  estudos 

epidemiológicos por comparação de cepas isoladas (FIORETIM, 2000).

A  reação  em  cadeia  da  polimerase  (PCR)  para  detecção  de 

Mycoplasma  gallisepticum  (MG) foi  desenvolvida  pela  primeira  vez  por 

NASCIMENTO  et  al.  (1991),  como   alternativa  à  cultura  bacteriológica.  Essa 

técnica  tem  sido  aprimorada  por  vários  pesquisadores  (BUIM  et  al.,  2009; 

JARQUIM et al., 2009; KAHYA et al., 2010) os quais padronizaram a PCR para 

detecção simultânea de MS e MG, proporcionando mais rapidez e sensibilidade 

no diagnóstico das micoplasmoses aviárias.  

As reações em cadeia da polimerase (PCR) desenvolvidas para ampliar 

DNA de vários micoplasmas proporcionaram grande impacto no diagnóstico das 

micoplasmoses  (NASCIMENTO  et  al.,  1991;  LAUERMAN  et  al.,  1993).  Estes 

métodos permitem detectar micoplasmas e são técnicas com grande sensibilidade 

e  alta  especificidade,  e  também  permitem  detectar  cepas  específicas 

(NASCIMENTO et al., 1993).

A  sensibilidade  da  PCR  é  importante  para  detecção  de  agentes 

patogênicos em amostras clínicas colhidas de aves assintomáticas, ou aquelas 

submetidas ao tratamento antibiótico. Além disso, é possível detectar o agente 

patogênico  antes  da  resposta  imunológica  do  hospedeiro,  ou  em  aves 
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imunodeprimidas, demonstrando vantagens também sobre os testes sorológicos 

(GARCIA et al.,1995; KEMPF, 1998).

Uma das grandes vantagens da PCR é que essa técnica  detecta a 

simples presença do patógeno nas estruturas analisadas com rapidez, além de 

ser específica e sensível (JARQUIN et al., 2009). De acordo com NASCIMENTO 

et  al.  (1998)  e  BRASIL  (2001),  suabes  de  traquéia  constituem  excelentes 

exemplares para detecção de Mycoplasma na PCR e podem ser utilizados como 

ferramentas para o monitoramento e confirmação de MG e MS em infecções de 

aves vivas. 

As técnicas convencionais e as mais recentes da PCR, como a PCR 

em  tempo  real  na  detecção  de  MG  e  Mycoplasma  synoviae (MS)  é  uma 

ferramenta  de  vigilância  sanitária  que tem o  potencial  de  auxiliar  a  avicultura 

industrial a evitar perdas, pelo tempo reduzido de confirmação do diagnóstico, a 

permitir  agilidade e rapidez no controle do agente, a evasão e propagação no 

ambiente (JARQUIN et al., 2009). 

O custo da PCR tem diminuído e já pode ser comparado aos testes de 

HI e ELISA. Uma vez que a relação custo-benefício do método já tornou atraente 

o  suficiente  para  ser  implantada  na  rotina  dos  laboratórios  de  diagnóstico  de 

doenças das aves, e pode ser considerado um método definitivo (BUIM et al., 

2009). 

Diante disso, objetivou-se com este trabalho, identificar MG e MS, em 

suabe de traquéia de frangos ao abate, por meio da PCR.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Local

As análises foram realizadas no Laboratório de Biologia Molecular do 

Setor  de  Preventiva  do  Departamento  de  Medicina  Veterinária  da  Escola  de 

Medicina Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

2.2 Amostragem
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Suabes  de  traquéia  de  163  frangos  ao  abate  foram  colhidos  na 

plataforma de recepção de aves em cinco abatedouros – frigoríficos do Centro-

Oeste, nos meses de junho de 2009 a julho de 2010. Os frangos foram oriundos 

de 28 lotes com sorologia reagente aos testes sorológicos de SAR MG e ELISA 

multiplex (MG e MS). A PCR foi realizada em suabes de traquéia de 82 aves com 

sorologia reagente e 81, suabes provenientes de aves não reagentes aos testes 

sorológicos. Após a colheita dos suabes, estes foram transferidos para microtubos 

esterilizados, identificados e acondicionados em caixas isotérmicas conservadas 

a  temperatura  de  mais  ou  menos  4oC,  transportados  até  o  laboratório  e, 

congelados a menos 200C até o processamento. 

2.3 Identificação

A identificação de MG e MS foi realizada por meio da reação em cadeia 

da polimerase (PCR), em suabes de traquéia de aves reagentes e não reagentes 

aos testes sorológicos de ELISA e SAR MG, realizados segundo BRASIL (1994).

a) Extração do DNA genômico das amostras

Para  extração  do  DNA  (ácido  desoxirribonucléico)  genômico  de 

Mycoplasma procedeu conforme LAUERMAN (1995) com algumas adaptações.

Cada amostra foi mantida em microtubo contendo 400µL de água-ultra 

pura,  a  qual  foi  aquecida  a  100oC  por  20  minutos,  em  placa  aquecedora 

(Incubadora  IT-2002,  BIOPLUS)  seguida  de  choque térmico  com imersão das 

amostras em gelo moído e, logo após, as amostras foram resfriadas a menos 

20oC por mais dez minutos e então centrifugadas a 10.000g por 5 minutos.

O  sobrenadante  foi  transferido  em  duas  alíquotas  de  60  µL  para 

microtubos e assim mantidos a menos 20  oC até o momento da execução da 

técnica.

b) Primers 

Os oligonucleotideos (primers) utilizados como iniciadores da PCR para 

Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae foram: 
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 -  Oligonucleotideos para  Mycoplasma gallisepticum:  utilizou-se os  primers M. 

gallisepticum-14 Forward (5’ – GAG CTA ATC TGT AAA GTT GGTC – 3’), e M. 

gallisepticum-13 Reverse (5’  – GCT TCC TTG CGC TTA GCA AC – 3’),  que 

amplificam um fragmento de 186 pares de base (LAUERMAN, 1991).  

 -  Oligonucleotideos  para Mycoplasma  synoviae:  utilizou-se  os  primers  M.  

synoviae L Forward (5’ GAG AAG CAA AAT AGT GAT ATC A – 3’) e M. synoviae 

L  Reverse (5’- CAG TCG TCT CCG AAG TTA ACA A – 3’) que amplifica um 

fragmento de 211 pares de base (LAUERMAN, 1991). 

c) Preparação do mix

O mix para PCR foi  preparado de acordo com LAUERMAN (1995), 

para cada 5 µL da amostra foi preparados 45 µL do mix para amplificação do 

DNA. Portanto, 30,75 µL de água ultra-pura (mili-Q); 5,00 µL 10 X solução tampão 

(Buffer 10 x reaction); 4,00 µL MgCl2 (50 nM); 1,00 µL base nitrogenada dATP (10 

mM); 1,00 µL base nitrogenada dCTP (10mM); 1,00 µL base nitrogenada dGTP 

(10 mN); 1.00 µL base nitrogenada dTTP (10mN); 0,50 µL primer F (20 pMol/ µL); 

0,50 µL primer R (20 pMol/ µL); 0,25 µl Taq polimerase (Invitrogen TM) DNA. 

d) Amplificação do DNA 

Após preparar 45 µL do mix de amplificação do DNA e adicionar 5 µL 

da amostra foram levadas ao termociclador (Mastercycler Personal, Eppdendorf), 

programado para 40 ciclos na seguinte seqüência  de  temperaturas e tempos: 

94oC por 30 segundos, 55oC por 30 segundos e 72oC por mais 60 segundos. Após 

o ultimo ciclo a reação foi  finalizada com um período extra de extensão de 5 

minutos a 72oC, permanecendo estocada a 4oC no final da reação.

e) Leitura e documentação das reações da PCR

Os  amplicons foram detectados após eletroforese em gel  agarose a 

1,2% corado com brometo de etídio (Life Technologies) por imersão em solução a 

0,4mg/mL (Figura 1 e 2). As leituras foram realizadas por visualização sob luz 

ultravioleta, em transiluminador, como previamente descrito (SAMBROOK et al., 

1989).  Para  a  determinação  do  tamanho  dos  fragmentos  amplificados,  foi 
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utilizado, para cada corrida de eletroforese, 5 mg de marcador de peso molecular 

de 100pb (Invitrogen).

Para minimizar as chances de contaminação, o DNA foi extraído sob 

biossegurança em sala separada com equipamento exclusivamente utilizado para 

extração  de  DNA.  Os  resultados  foram  capturados  e  gravados  utilizando  um 

sistema de imagem digital (Doc Print, Vilber Lourmat).

FIGURA 1 - Fragmentos amplificados de DNA de MG em gel de agarose 

MM: marcador molecular; CP: controle positivo; AN: amostra negativa; AP: amostra 
positiva; CN: controle negativo.

FIGURA 2 – Fragmentos amplificados de DNA de MS em gel de agarose 

 
MM: marcador molecular; CP: controle positivo; AN: amostra negativa; AP: amostra 
positiva; CN: controle negativo.

MM  CP AN  AN AN AN AN  AN  AP  AP AN  CN

  MM CP AP  AP  AP AP AP AP  AN  AP AN  AN  CN 
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2.6 Análise estatística

Para as variáveis quantitativas foi utilizado o teste Exato de Fisher, e 

fixou-se o nível de confiança de 95%. As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando-se o Software SPSS 15.0 (MONTEIRO FILHO, 2004).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos  163  suabes  de  traquéia  analisados,  para  cada  espécie  de 

Mycoplasma, 81  foram  oriundos  de  aves  reagentes  aos  testes  sorológicos. 

Analisaram 71  suabes  de  aves  reagentes  ao  teste  de  ELISA  multiplex,  e  11 

reagentes ao teste de SAR, e em igual número de suabes de aves não reagentes.

Observam-se na Tabela 1, os resultados das análises dos suabes de 

traquéia para MG e MS, na PCR. Dos 81 suabes de traquéia oriundos de aves 

reagentes aos testes sorológicos, obtiveram-se 16,4% de positivos, já para os 82 

suabes de aves não reagentes aos testes de diagnósticos obtiveram-se 8,53% de 

suabes positivos para MG e MS. 

TABELA 1 – Resultados da PCR para detecção de MG e MS em suabes de 

traquéia de aves reagentes e não reagentes aos testes sorológicos   

Aves reagente Aves não reagente Total %Total
PCR n % n %

Positiva 18 22,2a 7 8,53a 25 15,33a
Negativa 63 77,7b 75 91,46b 138 84,66b

Total 81 100 82 100 163 100
Teste Exato de Fischer; letras diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05)

Como ainda pode ser observado na Tabela 1, o percentual de suabes 

em que se detectaram DNA de MG e MS pela PCR em relação ao percentual de 

suabes positivos nos testes sorológicos foram abaixo do esperado. No entanto, 

não  houve  diferença  quanto  à  detecção  de  MG  e  MS  em  suabes  de  aves 

reagentes  aos  testes  sorológicos  e  os  suabes  de  aves  com  sorologia  não 

reagente.
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Esses resultados encontram-se respaldo em SAMBROOK et al. (1989) 

ao afirmarem que durante alguns estágios da infecção por Mycoplasma, o número 

de  células  bactérianas podem  ser  baixos  e,  devido  a  isso,  se  pode  obter 

resultados falso-negativos na PCR, uma vez que pode haver perdas de DNA. O 

que  também  está  de  acordo  com  CARLI  &  EYIGOR  (2003) ao  analisarem 

amostras de suabe de traquéia de aves reagentes aos testes sorológicos por 

meio da PCR em tempo real obtiveram resultados negativos para MG.

A não detecção do DNA de  Mycoplasma também pode ser explicada 

pela presença de fatores de inibição na reação da PCR ou a falta de DNA nas 

amostras. Outras razões que poderiam justificar o maior  percentual de amostras 

reagentes  nas  técnicas  sorológicas  são  as  aglutinações   inespecíficas  ou 

cruzadas (GLISSON et al., 1984; AVAKIAN et al., 1988).

Como pode ser visualizado na Figura 1, dos 71 suabes analisados de 

aves reagentes para MG e MS, ao testes de ELISA multiplex obtiveram-se 9/71 

(12,7%) positivos para MG, e para MS obtiveram-se 5/71 (7,05%). Dos 71 suabes 

de  aves  não  reagentes  a  nenhum  dos  testes  sorológicos  obtiveram-se  6/71 

(8,45%) de suabes positivos. Dos suabes de aves reagentes somente no teste de 

SAR MG obtiveram-se 4/11 (36,4%) de suabes positivos para MG, e dos suabes 

de aves não reagente ao SAR obteve-se 1/10 (10%) positivos para MS.

FIGURA 1- Suabe de traquéia com análise positiva na PCR, a partir de aves com 

amostras analisadas nos testes sorológicos para MG e MS

14

6 4
1

62
65

7 9

71 71

11 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ELISA reag. ELISA não
reag.

SAR
reag.MG

SAR não
reag.

Positivas Negativas Total

43



Visualiza-se ainda,  na Figura 1,  que os suabes de aves reagentes 

somente  ao  teste  de  SAR  MG  apresentaram-se  maior  percentual  de  suabes 

positivos na PCR, em relação aos suabes de aves oriundas de soros reagentes 

ao teste de ELISA multiplex e também, dos suabes de aves não reagentes aos 

testes sorológicos. Com esses resultados, pode-se observar que as aves as quais 

apresentaram sorologia reagente ao teste de SAR MG provavelmente obtiveram 

infecção recente, e a bactéria ainda era encontrada nos tecidos, principalmente 

na  traquéia,  o  que  se  respaldada em NASCIMENTO (2010)  ao  relatar  que  a 

maioria  dos  anticorpos  detectados  na  SAR  pertencem  à  classe  IgM,  que 

aparecem no soro das aves em três a cinco dias após o início da infecção. 

Em relação aos suabes positivos na PCR, provenientes de aves não 

reagentes ao teste de ELISA podem constatar que o percentual foi próximo ao de 

aves  reagentes.  Estes  achados  comprovam  que,  a  PCR  é  uma  técnica  que 

detecta  a  presença do patógeno nas estruturas  analisadas,  com presença ou 

ausência  de  anticorpos.  Destaca-se,  ainda,  que  os  anticorpos  são  detectados 

somente após a primeira semana pós-infecção (JARQUIN et al., 2009). Portanto, 

de acordo  KAHYA (2010),  a  presença de DNA na amostra indica a presença 

recente de Mycoplasma no organismo da ave e com a detecção do DNA nos 

tecidos pode-se concluir que as aves estão infectadas.

De  acordo  com  KEMPF  (1998),  a  PCR é  um teste  de  confirmação 

quando  ocorre  resultado  inconclusivo  nos  testes  sorológicos.  Uma  vez  que, 

muitos autores  comprovaram a eficiência do diagnóstico molecular na detecção 

das micoplasmoses, no entanto para as micoplasmoses aviárias a PCR tem sido 

motivo de discussão, e devido a isso ainda se faz necessário o uso associado das 

demais técnicas para detecção de lotes de frangos de corte portadores de MG e 

MS (GARCIA et al., 1995; HONG et al., 2004; FEBERWEE et al., 2005; BUIM et 

al., 2008; EVANS et al., 2008). 

Observa-se no Gráfico 2, que foram analisados 163 suabes de traquéia 

por meio da PCR, sendo que 163 suabes foram analisados para detecção de 

DNA  de MG e 163 para detecção de DNA de MS. Dos 163 suabes analisados 

para detecção de MG, 10,4% (17/163) foram positivos e apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) em relação a detecção de MS, que obteve 3,1% (5/163) de 

amostras positivas. 
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FIGURA 2 -  Freqüência  de  detecção de MG e MS em suabe de traquéia 

utilizando a PCR 
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Letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa (p<0,05) no teste Exato de Fischer

Em  trabalho  semelhante,  MINHARRO  et  al.  (2001)  obtiveram 

freqüências de 32,5%  para MG e 25,80% para MS, no entanto, as amostras 

foram provenientes de lesões de sacos aéreos de frangos condenados na 

linha de abate e que foram analisadas em pool  por lotes, para cada galpão 

estudado. Cabe destacar que neste trabalho também foram obtidas menores 

freqüências de detecção para MS. Em trabalho desenvolvido por BUIM et al. 

(2009), os resultados se aproximaram aos aqui obtidos. Os autores reportaram 

que, ao utilizarem a PCR para detecção de MG e MS em suabes de traquéia 

de frangos com diferentes idades,  obtiveram freqüências de 3,87% (5/129) 

para MG e 0,8% (1/129) para MS. 

Na  Tabela  2,  verifica-se  que  foram  analisados  122  suabes  de 

traquéia,  oriundos  de  aves  alojadas  no  período  chuvoso,  e  41  suabes 

provenientes de aves alojadas no período seco. Das aves alojadas no período 

chuvoso,  obtiveram-se  11/122  (9,0%)  de  suabes  positivos  para  MG  com 

diferença significativa (p<0,05) em relação à detecção de MS, que obtiveram 

5/122 (4,1%) de suabes positivos. Já para o período, seco obtiveram-se 6/41 

(14,6%) positivos para MG e não foi  detectada positividade para MS. Além 
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disso, compararam-se a detecção de MG e MS nos períodos estudados e não 

obtiveram diferença significativa (p>0,05).  

TABELA 2 - Detecção de DNA de MG e MS em suabe de traquéia, no período 

seco e chuvoso nos meses de julho de 2009 a junho de 2010

Período
MG MS

n % n %

Chuvoso

Negativas 111 91,0 117 95,9

Positivas 11 9,0a 5 4,1b

Total 122 100,0 122 100,0

Seco

Negativas 35 85,4 41 100,0

Positivas 6 14,6 0 0,0

Total 41 100,0 41 100,0
Letras diferentes nas linhas indicam diferença significativa (p<0,05) no teste Exato de Fischer

DNA de MG foi detectado pela PCR durante todo o período de estudo 

e,  de  acordo  com  MAROIS  et  al.  (2002)  em constatar  por  meio  da  PCR,  a 

persistência  dos  micoplasmas  no  meio  ambiente  e  a  sua  capacidade  de 

disseminação, pela transmissão horizontal, aconselharam a utilização da PCR em 

analises  de  amostras  para  monitoramento  epidemiológico  e  controle  da 

higienização dos galpões antes da introdução de um novo lote em um galpão. MS 

também  foi  detectado  neste  estudo,  e  pode-se  concluir  que  esse  patógeno 

também se encontra presente nas criações de frango, e as perdas podem ser 

atribuídas ao sistema de produção devido à depressão imunológica das aves e, 

aumento da taxa de mortalidade principalmente na fase final de produção do lote 

(SHAPIRO, 1994),

4. CONCLUSÕES

A detecção de MG e MS em suabes de traquéia independe se as aves 

foram ou não reagentes aos testes sorológicos.

O DNA de MG foi  detectado com maior  freqüência  do que MS nos 

períodos estudados.
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As  micoplasmoses  aviárias  são  consideradas  um  dos  principais 

problemas sanitários da avicultura, mas esses problemas podem ser minimizados, 

ao  aplicar  medidas  de  prevenção  e  controle  que  atue  nos  principais  agentes 

causadores das micoplamoses. Para manter os estabelecimentos avícolas livres 

de Mycoplasma uma das principais medidas a serem tomadas, é a exigência de 

certificação  de  negatividade  de  aves  e  ovos,  a  serem  introduzidos  nos 

estabelecimentos avícolas.  No entanto,  a detecção rápida do agente pode ser 

fundamental para o controle e erradicação de Mycoplasma.

Para  monitoramento,  controle  e  erradicação  das  micoplasmoses 

utilizam diferentes testes de diagnóstico e a sensibilidade, especificidade, rapidez, 

acessibilidade e custos reduzidos são de extrema importância para a detecção de 

Mycoplasma,  uma  vez  que  a  identificação  rápida  e  o  controle  dos  fatores 

determinantes da infecção podem evitar a sua disseminação para outros lotes, e 

conseqüentemente diminuírem a circulação do agente. 

Observou neste trabalho que Mycoplasma está presente nas diferentes 

criações  de  frangos  do  Centro-Oeste,  mesmo  com  atuação  dos  programas 

sanitários e com a criação do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), 

ainda pode-se observar que a ocorrência de micoplasmose foi  alta quando se 

avaliou a presença deste agente nos lotes e, com esses resultados comprovam-

se  a  importância  do  diagnóstico  epidemiológico  para  verificar  a  presença  do 

patógeno nas criações.

Com  base  no  inquérito  sorológico  observou-se  alta  freqüência  de 

detecção de MG, sendo que os programas sanitários governamentais exigem a 

obrigatoriedade de sua identificação para aves reprodutoras, pintos de um dia e 

ovos incubáveis livres de Mycoplasma. No entanto, ainda se verifica a presença 

deste  patógeno  nos  lotes  de  frango  de  corte  e,  a  partir  disso,  ressalta-se  a 

importância de se estudar os fatores determinantes da infecção. 

As  medidas  de  biossegurança  também  foi  um dos  itens  estudados 

neste trabalho, e que quando cumpridas rigorosamente podem evitar a infecção e 

disseminação  de  Mycoplasma nos  galpões  e,  conseqüentemente,  as  perdas 

econômicas.  Foi  observado  que  algumas  criações  ainda  não  cumprem 
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satisfatoriamente os programas de biossegurança e, com os resultados obtidos 

comprovaram que as condições de biossegurança são fatores determinante no 

controle das Mycoplasma.

Constatou-se  que  anticorpos  anti-MG  e  anti-MS  estão  presente  em 

aves sem sinais clínicos de doença respiratória, demonstrando a importância do 

monitoramento  sorológico  em  lotes  livres  de  micoplasmoses.  A  presença  de 

Mycoplasma em aves sem aparentar sinais clínicos da doença, talvez seja um 

dos entraves no controle e erradicação das micoplasmoses, pois quando não se 

detecta  sinais  clínicos,  a  doença  não  é  diagnosticada  e  o  agente  pode 

permanecer  nas  instalações,  infectarem  lotes  subseqüentes  e,  também  se 

disseminar para as granjas vizinhas. 

Neste trabalho, ao utilizar a PCR para detecção de DNA de MG e MS, 

a partir de aves com sorologia não reagente obtiveram-se amostras positivas na 

PCR. Com esses achados, pode-se observar a necessidade de monitoramento 

dos  plantéis  avícolas  por  meio  de  testes  de  diagnósticos  mais  específicos  e 

rápidos, como os testes de diagnóstico molecular, para detecção rápida do agente 

antes de se disseminar e causar prejuízos nas criações. 

Provavelmente  fatores  ambientais,  como a  umidade  e  temperaturas 

elevadas, favorecem a ocorrência de MG e MS, uma vez que no Centro-Oeste há 

longos períodos de  chuvas  intensas e  temperaturas  elevadas  o  que pode ter 

favorecido a ocorrência de Mycoplasma nas criações estudadas. 
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