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Importância
A doença de Newcastle é uma doença viral das aves causada pelo
paramyxovirus aviário tipo 1 (APMV-1). Por razões de controle oficial, esta doença é
atualmente definida como a forma mais severa da doença, a qual é causada somente
por algumas cepas virais. Várias outras cepas menos virulentas de APMV-1 circulam
entre aves domésticas e silvestres. Estes vírus geralmente causam sinais clínicos mais
brandos ou infectam as aves de forma assintomática. Entretanto, eles podem
eventualmente evoluir e tornarem-se cepas altamente virulentas, causando a doença
de Newcastle.
A doença de Newcastle é considerada como uma das mais importantes doenças
aviárias no mundo. Galinhas são particularmente suscetíveis e podem apresentar taxas
de mortalidade e morbidade de até 100%. Surtos podem gerar enormes impactos em
galinhas “de quintal” em países em desenvolvimento onde essas aves são uma
significativa fonte de proteína e a doença é endêmica. Em países desenvolvidos, cepas
virulentas de AMPV-1 têm sido geralmente erradicadas em frangos, com embargos e
restrições comerciais que causam perdas econômicas importantes durante surtos. A
doença de Newcastle pode também afetar outras aves comerciais, aves de caça, ratitas
e várias outras aves de estimação e zoológico. Algumas dessas aves podem adoecer,
enquanto outras portam e transmitem vírus virulentos de forma assintomática. Aves
infectadas subclinicamente, particularmente psitacídeos importados ilegalmente,
podem introduzir a doença de Newcastle em países onde esta não existia.
Um número de estudos recentes tem examinado a epidemiologia do APMV-1 em
aves silvestres. Embora estas aves sejam infectadas principalmente por cepas de baixa
patogenicidade de APMV-1, cepas altamente virulentas circulam em algumas
populações de cormorões na América do Norte. Surtos ocorrem periodicamente
nestes animais, causando doença severa e morte em aves jovens. Vírus de cormorões
podem também infectar gaivotas próximas e podem disseminar-se para outras aves
domésticas ou silvestres. Cepas de APMV-1 mantidas em Columbiformes silvestres
(e domésticos) também podem ser uma preocupação, embora estes vírus em particular
geralmente tendam a causar doença severa somente em pombos. Recentemente,
vários artigos descreveram infecções esporádicas por APMV-1 virulentos em várias
aves silvestres pelo mundo. A significância desses achados é ainda incerta.

Etiologia
Os paramyxovirus aviários pertencem ao gênero Avulavirus na família
Paramyxoviridae. Doze sorotipos destes vírus (AMPV-1 a AMPV-12) foram
identificados em aves. Os vírus que causam a doença de Newcastle pertencem aos
paramyxovirus aviário tipo 1 (APMV-1) e também são chamados de vírus da Doença
de Newcastle (NDV). Cepas de APMV-1 mantidas em Columbiformes (pombos)
possuem algumas diferenças antigênicas dos outros isolados e são frequentemente
chamados de paramyxovirus dos pombos tipo 1 (PPMV-1).
Os vírus APMV-1 foram classificados em três ou mais cepas baseados na sua
virulência em galinhas. Cepas lentogênicas são as menos virulentas, cepas
mesogênicas são moderadamente virulentas e as cepas velogênicas são as mais
virulentas. A maioria das cepas agrupa-se nos dois extremos de virulência, sendo
lentogênicas ou velogênicas. Alguns autores também identificaram um grupo
“entérico assintomático”, enquanto que outros consideram esses como vírus
lentogênicos. Vírus velogênicos podem ser subdivididos em dois grupos: cepas que
causam uma forma neurotrópica, tipicamente associada com sinais respiratórios e
neurológicos e cepas que causam uma forma viscerotrópica com lesões intestinais
hemorrágicas. Entretanto essas duas apresentações clínicas não são necessariamente
divididas com nitidez podem se sobrepor. A Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) definiu a doença de Newcastle como uma infecção causada por vírus APMV-1
altamente virulentos – isolados que possuem um índice de patogenicidade
intracerebral (IPIC) de pelo menos 0,7 em pintainhos de 1 dia de

www.cfsph.iastate.edu
Email: cfsph@iastate.edu

© 2008-2016

página 1 de 10

Doença de Newcastle
idade ou sequências de aminoácidos na proteína viral de
fusão (F) que assemelham-se àquelas observadas em vírus
altamente virulentos isolados anteriormente.
Tais vírus devem ser notificados à OIE e possuem
repercussões no comércio internacional. Essa definição tem
sido adotada por vários países, embora diferentes definições
fossem utilizadas algumas vezes no passado. Por exemplo,
o termo “doença de Newcastle” também já foi utilizado
para a doença causada por qualquer APMV-1 (incluindo
vírus lentogênicos) e os EUA antigamente definiram como
“doença de Newcastle exótica” como a doença causada
somente por cepas velogênicas viscerotrópicas.
Dois sistemas diferentes de classificação têm sido
usados para dividir os APMV-1 em genótipos para fins
epidemiológicos, embora um sistema unificado tenha sido
proposto recentemente. Por este motivo, um isolado de
APMV-1 pode ter mais de uma designação. Um sistema,
bem como o sistema unificado, separa os isolados em duas
classes, chamadas classe I e classe II. A vasta maioria das
cepas pertence a classe II, a qual contém ambas cepas
altamente virulentas e não patogênicas. Isolados classe I
foram encontrados principalmente em aves aquáticas
silvestres e mercados de aves vivas e são geralmente de
baixa patogenicidade. Alguns genótipos virulentos de
APMV-1 são particularmente significantes uma vez que
têm se disseminado amplamente e identificados como
possíveis vírus panzoóticos.

Espécies Afetadas
Os vírus APMV-1 são conhecidos por infectar mais de
250 espécies de pássaros em 27 ordens; outras espécies de
aves são possivelmente suscetíveis.
Aves silvestres
A epidemiologia do APMV-1 não é completamente
compreendida, entretanto, a grande maioria dos vírus já
encontrados em aves silvestres são lentogênicos. Algumas
espécies, particularmente aves aquáticas, podem ser
hospedeiros reservatórios para estes vírus. Vírus
lentogênicos aparentam ser capazes de desenvolverem-se
em vírus velogênicos que causam a doença de Newcastle. A
circulação de vírus APMV-1 lentogênicos pelo mundo
ainda está sob investigação, embora há evidências de que
alguns vírus possam disseminar-se entre continentes ou
hemisférios em aves selvagens, assim como em frangos.
Cepas de vírus que aparentam se originar de vacinas vivas
(i.e., isolados de baixa virulência) também foram
encontrados em aves silvestres em algumas localidades.
Na América do Norte, vírus APMV-1 virulentos se
estabeleceram em cormorões (Phalacrocorax sp.). Esses
vírus também podem infectar gaivotas e existe um risco de
que possam disseminar-se para frangos. Outras cepas
velogênicas de APMV-1 têm sido encontradas
esporadicamente em aves selvagens em outras partes do
mundo. Relatos descreveram infecções em diversas
espécies aviárias incluindo aves costeiras, aves aquáticas,

passarinhos e faisões silvestres. Algumas dessas aves
parecem ter sido infectadas por contato com frangos
durante surtos locais. Em outros casos, autores especularam
que aves silvestres possam transmitir cepas virulentas
durante a migração ou até mesmo agir como reservatórios
para alguns genótipos. No passado acreditava-se que vírus
APMV-1 velogênicos fossem endêmicos em populações de
psitacídeos selvagens, contudo, parece agora que sua alta
prevalência em psitacídeos importados seja o resultado de
infecções transmitidas subclinicamente entre estes pássaros
após a captura.
Aves domésticas
Vírus APMV-1 lentogênicos, mesogênicos e
velogênicos têm sido relatados por infectar aves domésticas
e um número de espécies silvestres em cativeiro. Frangos e
outras aves são importantes na manutenção destes vírus.
Embora, algumas espécies sejam mais propensas a
desenvolver a doença de Newcastle do que outras. Galinhas
são altamente suscetíveis às cepas velogênicas e geralmente
adoecem severamente se infectadas. Perus desenvolvem
sinais menos severos que galinhas e a suscetibilidade de
outros galináceos de caça (faisões, perdizes, pavões,
codornas e galinhas d’angola) é variável. Infecções são
geralmente inaparentes em patos e gansos, entretanto,
alguns isolados têm causado surtos em gansos na China
desde a década de 1990. Surtos também têm sido relatados
recentemente entre patos na China, embora a
patogenicidade desses vírus ainda resta ser completamente
investigada. Um isolado causa sinais severos em patos
inoculados intramuscularmente, mas os sinais foram muito
mais brandos quando o vírus foi administrado por uma rota
mais natural (oronasal). A doença de Newcastle tem sido
relatada em ratitas e várias espécies de zoológico e
estimação, como corujas, aves de rapina, pinguins e
corvídeos. É relatada como ser uma importante causa de
doença em falcões de cativeiro no Oriente Médio. Entre os
psitacídeos, as calopsitas (Nymphicus hollandicus) são
relatadas como altamente suscetíveis, mas a doença também
já foi relatada em aves do gênero Aratinga spp., e alguns
papagaios e periquitos (Melopsittacus undulates) que foram
infectados experimentalmente.
Paramyxovirus dos pombos tipo 1
O PPMV-1 circula em pombos domesticados e
algumas populações de pombos silvestres. Enquanto que
esses vírus afetam principalmente Columbiformes, surtos
ocasionais ou casos clínicos têm sido documentados em
outras espécies incluindo aves de caça (faisões e perdizes),
galinhas e perus. Vírus PPMV-1 inicialmente causam sinais
brandos em frangos, mas podem se tornar mais virulentos
conforme circulam. Vírus PPMV-1 também tem sido
isolados em outras aves incluindo passarinhos, aves
aquáticas e de rapina.
Mamíferos
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Acreditava-se que infecções por APMV-1 de
ocorrência natural fossem raras ou não existentes em
mamíferos. Entretanto, um vírus foi isolado de um bezerro
nos anos 50 e mais recentemente, vírus lentogênicos foram
detectados em duas ovelhas saudáveis e isolados múltiplas
vezes de suínos na China. Vários isolados de suínos
compartilhavam de alta homologia com cepas vacinais
usadas em frangos. Esses vírus podem ter sido transmitidos
à partir de criações de frangos próximas ou de leitões
tratados para diarréia com vacinas para doença de
Newcastle, uma prática empregada em algumas partes da
China. A significância das infecções por APMV-1 em
mamíferos se existente é incerta, mas isolamentos futuros
são prováveis à medida que maiores investigações sejam
feitas.
Infecções experimentais por APMV-1 foram relatadas
em bovinos, primatas não humanos, coelhos, furões e
pequenos mamíferos (porcos-da-Índia e hamsters).
Potencial zoonótico
Os vírus da doença de Newcastle podem infectar
humanos, embora pareça ocorrer somente após exposição à
concentrações particularmente altas do vírus.

Distribuição Geográfica
Vírus APMV-1 velogênicos são endêmicos entre
frangos na maioria da Ásia, África e Oriente Médio e em
alguns países na América Central e do Sul. Cepas virulentas
são mantidas em cormorões selvagens nos EUA e Canadá,
mas frangos comerciais são livres de isolados velogênicos.
Isolados lentogênicos ocorrem em frangos e aves silvestres
por todo o mundo.

Transmissão
O APMV-1 pode ser transmitido por inalação ou
ingestão e as aves secretam o vírus nas fezes e secreções
respiratórias. Acredita-se que aves galináceas eliminem o
APMV-1 por 1 a 2 semanas, mas psitacídeos
frequentemente eliminam esses vírus por vários meses,
podendo ser por mais de um ano. Eliminação prolongada
tem sido também relatada em alguns membros de outras
ordens, incluindo corujas (mais que quatro meses) e
cormorões (um mês). A eliminação pode ser esporádica.
Enquanto que a transmissão por aerossóis pode ocorrem
entre aves próximas, sua importância em transmissões em
longa distância é controversa. Em um estudo, APMV-1 foi
detectado a 64 metros mas não a 165 metros contra o vento
em uma fazenda infectada. A sobrevivência de vírus em
aerossol é provavelmente dependente da umidade e outros
fatores ambientais, bem como a concentração de frangos
infectados.
O APMV-1 está presente em todas as partes da carcaça
e persiste por algum tempo em temperaturas frias. Foi
relatado que este vírus sobrevive na pele de galinha por até

160 dias e por quase 200 dias na medula óssea quando a
temperatura está logo acima do congelamento (1-2ºC [3435ºF]). Alguns surtos da doença de Newcastle em aves de
rapina têm sido ligados à alimentação com aves infectadas,
e em 1984, um surto por PPMV-1 em galinhas no Reino
Unido, foi causado por rações contaminadas por pombos
infectados. Alguns isolados de APMV-1 também podem ser
transmitidos pelo ovo para pintainhos em incubação. A
transmissão associada ao ovo de isolados virulentos é
possível, mas incomum, uma vez que o embrião geralmente
morre, a menos que o título viral no ovo seja baixo. Outras
fontes virais para os pintainhos recém chocados são as
cascas dos ovos contaminadas com fezes e ovos trincados
ou quebrados. Moscas podem ser capazes de transmitir o
APMV-1 mecanicamente.
O APMV-1 é facilmente transmitido por fômites. A
sobrevivência é prolongada em cascas de ovos e
especialmente fezes, comparada a superfícies inorgânicas
(papel filtro). Informações publicadas sobre a persistência
desses vírus são variáveis, provavelmente porque pode ser
afetada por muitos fatores como umidade, temperatura, o
agente de suspensão e a exposição à luz, bem como pela
técnica utilizada para detectar o vírus. Um estudo relatou
que o APMV-1 sobreviveu em aviários não limpos por até 7
dias no verão, até 14 dias na primavera e 30 dias durante o
inverno. Outro grupo relatou o isolamento viral por até 16
dias após o despovoamento de um lote não vacinado.
Contudo, um estudo concluiu que o APMV-1 permaneceu
viável por até 255 dias em um galinheiro, em temperatura
ambiente de -11ºC (12ºF) a 36ºC (97ºF). A 23-29ºC (7384ºF), relatou-se que o APMV-1 sobreviveu na cama
contaminada por 10 a 14 dias e a 20ºC (68ºF) no solo por
22 dias. O vírus também foi recuperado de minhocas por 4
a 18 dias e em água de um lago experimentalmente
contaminado por 11 a 19 dias.

Desinfecção
Desinfetantes efetivos contra APMV-1 incluem o
hipoclorito de sódio, desinfetantes fenólicos, glutaraldeído,
clorexidine e agentes oxidantes (e.x: Virkon®). Compostos
de amônia quaternária podem ser efetivos se usados na
presença de carbonato de sódio. O APMV-1 também pode
ser inativado por calor de 56ºC (133ºF) por 3 horas, ou
60ºC (140ºF) por 30 minutos e é suscetível ao ácido (pH 3),
éter e formalina. A efetividade da formalina varia com a
temperatura.

Período de Incubação
O período de incubação nas infecções por APMV-1 em
frangos varia de 2 a 15 dias e é comumente de 2 a 6 dias em
galinhas infectadas com isolados velogênicos. Períodos de
incubação de até 25 dias foram relatados em outras espécies
aviárias. Em pombos, PPMV-1 causa sinais clínicos após 4
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a 14 dias, com alguns autores relatando períodos de
incubação tão longos quanto 3 a 4 semanas.

Sinais Clínicos
Os vírus APMV-1 podem causar sinais clínicos
variados, dependendo da patogenicidade do isolado e da
espécie da ave. Cepas lentogênicas geralmente infectam
galinhas de forma subclínica ou causam sinais respiratórios
brandos como tosse, respiração ofegante, espirros e ruídos
respiratórios. Doenças causadas por cepas mesogênicas
podem ser mais severas nessa espécie. Pode haver sinais
respiratórios, queda na produção de ovos e em alguns casos,
sinais neurológicos, mas a taxa de mortalidade é geralmente
baixa. Em ambos os vírus lentogênicos e mesogênicos, a
doença pode ser mais severa se o lote é co-infectado por
outros patógenos.
Cepas velogênicas causam doença severa geralmente
fatal em frangos, mas os sinais clínicos podem ser
altamente variados. Sinais iniciais incluem letargia,
inapetência, penas eriçadas, vermelhidão conjuntival e
edema. Algumas aves desenvolvem diarreia aquosa,
esverdeada ou brancacenta, sinais respiratórios (incluindo
cianose) e edema dos tecidos da cabeça e pescoço. A
postura de ovos geralmente diminui drasticamente e os ovos
podem ser deformados, coloridos anormalmente e com
casca fina e áspera e albúmen aquoso. Morte súbita, com
sinais mínimos ou ausentes também é vista com frequência.
Sinais neurológicos (tremores, espasmos clônicos, paresia
ou paralisia das asas e/ou membros, torcicolo, andar em
círculos) são comuns em alguns surtos. Sinais nervosos
podem ocorrer concorrentemente com outros sinais da
doença, mas são geralmente observados mais tardiamente
no curso da doença e as aves podem estar alertas. Galinhas
sobreviventes podem apresentar dano neurológico e/ou
decréscimo permanente na produção de ovos. Sinais
clínicos causados por cepas velogênicas de APMV-1 são às
vezes relatados em planteis vacinados, mas os sinais podem
ser menos severos.
Sinais clínicos similares podem ocorrer em outras aves;
tanto neurológicos como respiratórios, e podem ser mais
proeminentes em algumas espécies. A doença de Newcastle
é geralmente mais branda em perus do que em galinhas,
mas algumas cepas podem causar uma doença significante.
Aves de caça algumas vezes ficam severamente doentes.
Sinais neurológicos, diarreia e/ou sinais respiratórios, bem
como sinais inespecíficos, foram relatados em faisões.
Galinhas d’angola podem desenvolver sinais clínicos, mas
também podem carrear isolados velogênicos de forma
subclínica. Sinais respiratórios tendem a predominar em
avestruzes e emas, e essas aves geralmente são menos
severamente afetadas que as galinhas. Gansos e patos são
geralmente infectados de forma subclínica, mesmo com
cepas velogênicas de APMV-1, embora existam relatos de

casos clínicos e surtos. Sinais clínicos relatados em aves
aquáticas incluem sinais inespecíficos como anorexia,
sinais neurológicos, diarreia, descarga nasal e ocular,
diminuição na produção de ovos e morte súbita.
Em psitacídeos, a doença de Newcastle pode ser aguda,
subaguda, crônica ou inaparente, com sinais altamente
variáveis que podem incluir sinais respiratórios (incluindo
dispnéia), sinais neurológicos, diarreia e morte súbita.
Sinais neurológicos, incluindo convulsões, inabilidade em
coordenar o vôo e inúmeros outros sinais do SNC são
proeminentes em aves de rapina. Sinais adicionais relatados
em falcões cativos são inapetência, regurgitação e excreção
de uratos verde metálico. Alguns falcões apresentam
somente sinais não específicos às vezes acompanhados de
diarreia muco-hemorrágica antes de morrerem e algumas
aves de rapina morrem de forma súbita com sinais
precedentes mínimos ou ausentes.
Em colônias de cormorões, a doença de Newcastle é
geralmente caracterizada por sinais neurológicos, e a
doença é quase sempre limitada a aves jovens. Aves
afetadas podem apresentar-se fracas, com paresia ou
paralisia de uma ou ambas as asas e/ou membros,
incoordenação, tremores, torcicolo e/ou inclinação da
cabeça. Aves doentes ou mortas podem ser encontradas no
mesmo ninho que companheiros de ninhada aparentemente
normais. Cormorões mais velhos podem ser vistos tentando
andar, voar, nadar ou mergulhar. Sinais neurológicos e
mortes também foram relatados em gaivotas infectadas pelo
vírus em alguns surtos. Pelicanos jovens doentes com sinais
neurológicos foram observados próximos a colônias de
cormorões afetadas, entretanto não foi provado que estes
sinais clínicos foram causados por APMV-1.
PPMV-1 e outros vírus em pombos
Surtos causados por PPMV-1 em pombos variam em
severidade. Sinais neurológicos com altas taxas de
mortalidade são frequentemente vistos, mas algumas cepas
podem causar doença renal com sinais iniciais de poliúria e
casos esporádicos de doença neurológica no bando. Esses
sinais podem ser precedidos por severas quedas na produção
de ovos. Diarreia sanguinolenta pode ocorrer em alguns
pássaros, com desenvolvimento anormal das penas se a
infecção ocorrer durante a muda. Cepas de APMV-1 de
galinhas, incluindo cepas velogênicas, frequentemente
causam pouca ou nenhuma doença em pombos, embora
existam relatos de sinais neurológicos.
Mamíferos
Não existem sinais clínicos ligados a infecções por
APMV-1 em mamíferos naturalmente infectados até 2015,
embora se relate que alguns porcos experimentalmente
infectados na China eram provenientes de plantéis doentes.
A maioria dos mamíferos infectados experimentalmente
apresentou pouco ou nenhum sinal clínico. Camundongos
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apresentaram sinais inespecíficos de doença e perda de peso
significante, sem mortalidade.

Lesões Post-Mortem

Clique para ver imagens

Lesões de necropsia causadas por cepas velogênicas de
APMV-1 têm sido principalmente caracterizadas em frangos,
especialmente galinhas. A cabeça e a região periorbital
podem apresentar-se edematosas e o tecido intersticial do
pescoço pode estar edematoso, especialmente próximo a
entrada torácica. Congestão e hemorragias são às vezes
encontradas nas mucosa traqueal, e porção caudal da faringe;
membranas diftéricas podem ocorrer na orofaringe, traquéia e
esôfago. Petéquias e pequenas equimoses podem ser
observadas na mucosa do proventrículo. Hemorragias,
úlceras, edema e/ou necrose ocorrem frequentemente nas
tonsilas cecais e tecidos linfóides da parede intestinal
(incluindo as placas de Peyer); essa lesão é particularmente
sugestiva da doença de Newcastle. Hemorragias no timo e na
bursa também podem estar presentes, mas podem ser difíceis
de observar em aves mais velhas. O baço pode estar
aumentado e friável. Algumas aves também tem necrose
pancreática e edema pulmonar. Os ovários frequentemente
encontram-se edemaciados ou menores e podem apresentar
hemorragias. Algumas aves, particularmente aquelas que
morrem subitamente ou que demonstrem principalmente
sinais neurológicos, apresentam poucas ou nenhuma lesão
macroscópica.
Lesões similares foram relatadas em gansos, perus,
faisões e outras aves infectadas por cepas velogênicas. Em
algumas galinhas d’angola infectadas experimentalmente, as
únicas lesões significativas foram hemorragias na ponta das
glândulas do pro ventrículo e na tonsila cecal.

Testes Diagnósticos
A doença de Newcastle pode ser diagnosticada através
do isolamento do APMV-1 de aves vivas ou recentemente
mortas. Suabes cloacais e traqueais são geralmente
coletados de aves vivas, embora fezes frescas possam
substituir o suabe cloacal se este puder prejudicar a ave.
Comumente, tecidos coletados na necropsia incluem baço,
pulmões, intestinos (particularmente as tonsilas cecais),
conteúdos intestinais, fígado, rins, coração e cérebro. A OIE
também recomenda suabes nasais da carcaça. Os vírus são
geralmente isolados em ovos embrionados de galinha,
embora culturas celulares também possam ser utilizadas
para alguns vírus. Em particular, algumas cepas de PPMV-1
podem ser isoladas em culturas celulares, mas não em ovos
embrionados e ambos os tipos de cultura devem ser
utilizados quando há suspeita desse vírus. A presença de
atividade de hemaglutinação no fluído cório-alantóide dos
ovos pode indicar que vírus AMPV-1 estão presentes e que
esses ovos podem ser testados em ensaios de inibição de
hemaglutinação (HI) para APMV-1. Alguns isolados (de
cormorões na América do Norte e alguns vírus velogênicos

coletados de aves de zoológico no Irã) não aglutinam
células sanguíneas vermelhas. O APMV-1 pode reagir de
forma cruzada com outros paramyxovírus aviários,
particularmente APMV-3 e APMV-7 no teste de HI. Um
painel de anticorpos monoclonais contra estes vírus pode
ajudar na resolução deste problema. Ensaios de transcrição
reversa da reação de cadeia da polimerase (RT-PCR) são
cada vez mais utilizados para identificar APMV-1 em
culturas, mas esses testes não necessariamente detectam
todas as cepas, incluindo algumas que são altamente
virulentas. Outros testes moleculares como sequenciamento
genético e análises de enzima de restrição também podem
ser empregados durante o processo de identificação.
A patogenicidade de um isolado de APMV-1 pode ser
quantificada por diferentes ensaios. A maioria das cepas
velogênicas possuem uma sequência particular, 112R/K-RQ/K/R-K/R-R116 (múltiplos aminoácidos básicos) no Cterminal da proteína viral F2 e fenilalanina no resíduo 116
da proteína F1. A presença dessa sequência genética é
suficiente para classificar um isolado como altamente
virulento para fins de comércio internacional. Se esse
padrão não está presente, a patogenicidade do vírus pode
ser determinada em aves vivas. O índice de patogenicidade
intracerebral (IPIC), o qual avalia a doença e mortalidade
em pintainhos de um dia é atualmente o teste padrão
internacional. Esse teste gera valores de 0 a 2,0; os vírus
mais virulentos aproximam-se de 2,0, enquanto que vírus
lentogênicos geralmente possuem um valor próximo a 0,0.
O índice de patogenicidade intravenosa (IPIV), o qual
avalia a virulência em galinhas de seis semanas e produz
valores de 0 (lentogênicos) a 3,0; também foi utilizado no
passado. Embora alguns vírus que causam doença severa
em criações de frangos possuem valores de IPVI de zero,
este teste tem caído em desuso. Outro teste usado com
frequência no passado é o tempo médio de morte
embrionária (TMME) em embriões de galinha. Nesse
ensaio, isolados velogênicos possuem um TMME de menos
de 60 horas, cepas mesogênicas de 60-89 horas e vírus
lentogênicos maior que 90 horas. Estimativas de virulência
para vírus isolados em aves que não são galinhas (PPMV-1
de pombos) podem não ser precisas quando avaliadas por
esses ensaios, incluindo o IPIC. Não existem testes
padronizados para avaliar a virulência em espécies
diferentes das galinhas, mas a OIE sugere a inoculação
experimental com uma dose padrão do vírus, administrado
por uma rota natural como a inoculação oronasal.
Ensaios de RT-PCR podem ser usados para identificar
APMV-1 diretamente em amostras clínicas. Suabes
orofaríngeos ou traqueais são geralmente as amostras
preferenciais, uma vez que resultados falsos negativos são
menos prováveis, mas tecidos e fezes também podem ser
empregados. Nos EUA, um teste RT-PCR separado deve
ser realizado para detectar isolados de cormorão, uma vez
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que o ensaio padrão para APMV-1 velogênicos não detecta
esses vírus. Resultados similares foram relatados para
outros isolados de APMV-1. Outros tipos de testes
moleculares, como ensaios de amplificação isotérmica
mediada por loop pós transcrição reversa (RT-LAMP) têm
sido descritos na literatura.
Ensaios sorológicos podem ser úteis em algumas
circunstâncias. A inibição da hemaglutinação é mais
frequentemente utilizada, porém outros testes como ensaios
de imunoabsorção ligado a enzima (ELISA) podem ser
empregados. A vacinação ou exposição prévia a outros
vírus APMV-1 (cepas lentogênicas) podem interferir nos
testes sorológicos.
Testes adicionais não rotineiros em galinhas como
imunohistoquímica e hibridização in situ, podem ser
empregados ocasionalmente.

Controle
Notificação da Doença
Veterinários que encontram ou suspeitam da infecção
por APMV-1 devem seguir as recomendações nacionais
e/ou locais para notificação de doenças. No Brasil e nos
EUA, autoridades estaduais ou federais devem ser
notificadas imediatamente sobre quaisquer casos suspeitos
da doença de Newcastle.
Prevenção
Boa biosseguridade pode ajudar a proteger criações de
frangos da doença de Newcastle. O plantel não deve entrar
em contato com aves de status sanitário desconhecido,
quaisquer aves de estimação (particularmente psitacídeos) e
aves selvagens (particularmente cormorões, gaivotas e
pombos). Sempre que possível, os trabalhadores devem
evitar contato com aves fora da granja. Medidas de
biosseguridade incluem aviários, suprimentos de água e
ração protegidos de pássaros, minimização da
movimentação para dentro e fora da instalação e
desinfecção dos veículos e equipamentos que adentram a
granja. Pestes como insetos e roedores devem ser
controlados. Se possível, os empregados devem tomar
banho e utilizar roupas exclusivas para o trabalho. Manejo
all in/all out (um grupo etário por granja), com desinfecção
entre os lotes, também é recomendável. Diretrizes mais
detalhadas de biosseguridade estão disponíveis na seção
“Recursos da Internet” dessa ficha técnica.
Medidas de biosseguridade similares podem auxiliar na
proteção de aves em zoológicos e aviários (gaiolas) ou
mantidas como pets (ver Recursos da Internet). Aves de
estimação devem ser adquiridas de fornecedores que
possam certificar que as aves foram importadas legalmente
ou criadas no país e que sejam saudáveis. Nos EUA,
pássaros de estimação importados legalmente têm sido
mantidos em quarentena e testados para cepas velogênicas

de APMV-1. Assim como, aves criadas de forma doméstica
geralmente necessitam ter anilha de identificação. Criadores
que vendem grande número de aves jovens que pertencem a
espécies de difícil criação (particularmente quando
vendidos a preços acessíveis) sem documentação adequada
devem ser analisados com cautela. Pássaros recém
adquiridos devem ser isolados ou mantidos em quarentena
por pelo menos 30 dias e devem ser monitorados para sinais
de doença. Psitacídeos importados ilegalmente devem ser
notificados, pois muitos podem carrear cepas velogênicas
de APMV-1. Aves de rapina, galinhas ou outras aves não
devem ser alimentadas com carcaças de aves (de qualquer
espécie) que possam estar infectadas com cepas
velogênicas.
Vacinas são comumente utilizadas para proteger da
doença de Newcastle galinhas, faisões, algumas aves
exóticas (em zoológicos e criatórios, por exemplo) e outras
espécies. Vacinas são amplamente utilizadas em regiões
onde cepas velogênicas circulam entre frangos. Alguns
países livres permitem a vacinação para proteger as aves de
cepas lentogênicas. A vacinação pode proteger as aves dos
sinais clínicos e pode diminuir a eliminação viral e
transmissão, entretanto, alguns vírus podem disseminar-se
e/ou manterem-se em lotes vacinados. Embora outros
fatores estejam às vezes envolvidos na baixa eficácia da
vacina no campo, existem algumas preocupações sobre a
proteção conferida pelas vacinas atualmente disponíveis
contra genótipos distantemente relacionados de APMV-1.
Galinhas sentinelas são algumas vezes usadas para
monitorar lotes vacinados.
Surtos de Newcastle são erradicados com quarentenas
e controle de movimentos, despovoamento de todas as aves
infectadas e expostas através de limpeza e desinfecção das
instalações e outras medidas (e.x: controle de moscas)
conforme necessárias. Geralmente, as granjas devem
permanecer vazias por algumas semanas antes do
repovoamento; a duração específica varia de acordo com o
clima, a estação do ano e outros fatores. Durante alguns
programas de erradicação, agências governamentais podem
coletar e testar aves que morrem subitamente em qualquer
local. Essa medida pode ajudar a reconhecer novos casos.

Morbidade e Mortalidade
As taxas de morbidade e mortalidade variam
amplamente dependendo da virulência da cepa e da
suscetibilidade do hospedeiro. Vírus lentogênicos e
mesogênicos geralmente matam algumas aves. Em frangos
saudáveis a taxa de mortalidade é de aproximadamente 10%
para cepas mesogênicas e insignificantes para lentogênicas,
embora doenças intercorrentes possam aumentar a severidade
e resultar em uma maior mortalidade. Em contraste, isolados
velogênicos apresentam taxas de morbidade e mortalidade
tão altas quanto 100% em galinhas não vacinadas e
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completamente suscetíveis. O início da doença é geralmente
rápido e o vírus com frequência se espalha rapidamente, em
particular em lotes alojados em grupos. Surtos com
morbidade e mortalidade reduzidas por vezes são relatados
em aves não vacinadas. Em uma epidemia afetando
principalmente galinhas vacinadas as taxas de mortalidade
variaram de 30% a 90%.
Outras espécies de aves tendem a ser menos
severamente afetadas. Isolados velogênicos podem matar até
100% dos faisões infectados experimentalmente, mas alguns
indivíduos podem ser resistentes à doença e a taxa de
mortalidade relatada durante surtos é altamente variável.
Bandos de faisões afetados perderam de 22% a 77% das aves
durante uma epizootia na Dinamarca, mas em outro surto no
Reino Unido, a mortalidade foi menor que 3%, mesmo nos
mais severamente afetados. Taxas de mortalidade variadas
também foram relatadas em outras espécies, incluindo
avestruzes e galinhas d’angola. A doença de Newcastle é
raramente vista em aves aquáticas, embora algumas cepas
velogênicas circulantes na China possuem uma taxa de
morbidade média de 17,5% e uma mortalidade média de 9%
em gansos. Um vírus isolado de um surto em patos na China
causou mortalidade muito baixa em patos experimentalmente
infectados, desafiados por inoculação oronasal, embora sinais
severos tenham ocorrido após inoculação intramuscular.
O APMV-1 (PPMV-1) é endêmico em pombos em
vários países. Nessas aves as taxas de morbidade podem
aproximar-se de 70% ou mais, e as taxas de mortalidade
podem ser tão altas quanto 40% a 100%, dependendo do
vírus, da composição do bando e de coinfecções com outros
patógenos. Aves jovens são mais severamente afetadas e
alguns autores estimam que a taxa de morbidade é de
aproximadamente 10% em pombos adultos, com mortalidade
mínima na ausência de infecções intercorrentes. Entretanto,
cepas mais virulentas podem existir. Uma cepa foi relatada
por causar mais de 70% de mortalidade em pombos
saudáveis experimentalmente infectados.
A prevalência de todos os vírus APMV-1 isolados em
aves selvagens, incluindo cepas lentogências, é
frequentemente menos que 5%, embora algumas pesquisas
relatem taxas maiores. Até a data, cepas altamente
patogênicas são incomuns ou ausentes na maioria das
pesquisas, com exceção dos cormorões norte-americanos.
Surtos nessa espécie são relatados por afetar somente
cormorões jovens; aves adultas aparentam não desenvolvem
sinais clínicos ou morrem. A mortalidade estimada em
cormorões jovens durante vários surtos variou de menos de
1% até 92%. Até 90% dos pelicanos jovens próximos a essas
colônias morreram em alguns surtos, entretanto, não foi
provado que a doença nos pelicanos foi causada pelo APMV1. Um estudo que testou aves mortas próximas de surtos em
cormorões não encontrou evidência de que o APMV-1 foi

responsável pelas mortes em outras espécies, com a exceção
de algumas gaivotas.

Saúde Pública
Cepas velogênicas de APMV-1 podem causar
conjuntivite em humanos, geralmente quando a pessoa é
exposta a grandes quantidades do vírus. Técnicos de
laboratório e equipes de vacinação são afetados mais
frequentemente. Avicultores são raramente infectados e
manejar ou consumir produtos de frango aparentemente não
apresenta risco. A conjuntivite geralmente resolve-se sem
tratamento, mas o APMV-1 é eliminado nas descargas
oculares por 4 a 7 dias. Todo contato direto ou indireto com
aves deve ser evitado durante este período.
Uma doença branda e auto limitante, semelhante à
influenza, com febre, dor de cabeça e indisposição também
foi relatada em humanos. Em alguns casos, é incerto se a
doença foi causada por APMV-1 ou diagnosticada
erroneamente por reações cruzadas em testes sorológicos.
Um relato, confirmado por isolamento viral, sugeriu que
APMV-1 pode causar infecções oportunistas sérias em
pessoas severamente imunodeprimidas. Um paciente
desenvolveu pneumonia fatal 18 dias após receber um
transplante de células tronco sanguíneas. Não houve histórico
de contato com frangos e o isolado era mais proximamente
relacionado ao vírus APMV-1 de pombos.

Situação no Brasil
De acordo com os dados da OIE as últimas
ocorrências registradas da enfermidade no Brasil foram
em 2006 em aves de fundo de quintal, no estado do Mato
Grosso (27 casos em um total de 78 aves), Rio Grande do
Sul (17 casos em um total de 44 aves) e quatro surtos no
Amazonas (6 casos em um total de 128 aves).
O Brasil é livre da Doença de Newcastle nos plantéis
comerciais avícolas. No Estado de Santa Catarina, a última
ocorrência da doença de Newcastle na avicultura
commercial foi em 1984; sendo o estado o primeiro no
mundo a ter, na cadeira da avicultura de corte, um
compartimento avícola livre da enfermidade. A doença de
Newcastle requer notificação imediata em qualquer caso
suspeito.

Recursos da Internet
California Department of Food and Agriculture.
Newcastle Disease Information
http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/Animal_Health/Newcastl
e_Disease_Info.html
The Merck Veterinary Manual
http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.html
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United States Animal Health Association. Foreign Animal
Diseases
http://www.aphis.usda.gov/emergency_response/downl
oads/nahems/fad.pdf
United States Department of Agriculture (USDA).
Biosecurity for the Birds
http://www.aphis.usda.gov/animal_health/birdbiosecurity/
World Organization for Animal Health (OIE)
http://www.oie.int
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals
http://www.oie.int/international-standardsetting/terrestrial-manual/access-online/
OIE Terrestrial Animal Health Code
http://www.oie.int/international-standardsetting/terrestrial-code/access-online/
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