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CONCLUSÃO
Este trabalho refere-se ao primeiro relato de LTI em Santa Catarina, alertando para a introdução desta

enfermidade viral nas granjas avícolas catarinenses e destacando a importância da vigilância ativa

para a doença, evitando a ocorrência de novos surtos.

RELATO DE CASO
Uma granja poedeira com plantel de 42.650 galinhas apresentou 2.500 óbitos em uma semana, além

de queda de postura e na ingestão alimentar e hídrica. Durante primeira visita à propriedade, sangue

e suabes de traqueia e cloaca de 30 aves foram coletados para vigilância ativa e Reação em Cadeia

da Polimerase (PCR) para GaHV-1 de acordo com metodologia de Callison et al. (2007), e cinco aves

foram submetidas a necropsia. Em segunda visita, três semanas depois, selecionaram-se 10 aves do
plantel para necropsia com colheita de órgãos para exame histopatológico.

RESULTADOS
Os sinais clínicos evidenciados na primeira visita foram compostos por epistaxe, dispneia e face

aumentada de volume, além de moderada quantidade de muco com estrias de sangue na glote das

aves (Figura 1A) e nas instalações. Na necropsia das cinco aves, foi encontrada moderada

quantidade de sangue e fibrina aderidos à mucosa de laringe e traqueia proximal (Figura 1B). Na

PCR, houve resultado positivo na detecção de GaHV-1 nas amostras coletadas. Nas 10 aves

selecionadas durante a segunda visita, macroscopicamente havia edema discreto em região

periocular (2/10) e cianose discreta de crista (1/10). Em traqueia, evidenciou-se hiperemia de mucosa

difusa, discreta a moderada (6/10) e discreta quantidade de secreção serosa no lúmen (3/10).

Figura 1. Surto de Laringotraqueíte Infecciosa das Aves (LTI) em poedeiras comerciais de Santa Catarina. A. Cavidade oral: moderada

quantidade de muco associado a estrias de sangue em glote (seta). B. Laringe e traqueia proximal: sangue e fibrina aderido a mucosa
focalmente extenso, moderado (seta).
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Figura 2. Surto de Laringotraqueíte Infecciosa das Aves (LTI) em poedeiras comerciais de Santa Catarina. Laringe: formação de células

sinciciais (asterisco) em meio a exsudato fibrinoso associado a necrose e infiltrado predominantemente composto por heterófilos

focalmente extenso, acentuado. Insert: formação de células sinciciais (asterisco), por vezes contendo corpúsculos de inclusão
intranucleares eosinofílicos (seta).

DISCUSSÃO
O diagnóstico de LTI neste surto se baseou em achados clínicos, anatomopatológicos e moleculares

de GaHV-1. Por ser uma enfermidade com quadro clínico semelhante a outras desordens

respiratórias, a associação de técnicas laboratoriais é essencial para seu diagnóstico (Santa Catarina,

2020). Os sinais encontrados nas aves, bem como os achados macro e microscópicos corroboram

com trabalhos anteriores que descrevem surtos da enfermidade em outro estado brasileiro (Preis et

al., 2013; Hergot et al., 2021), especialmente pela ocorrência de células sinciciais contendo

corpúsculos de inclusão intranucleares, que, quando presentes, podem ser considerados

patognomônicos para LTI (Sellers et al., 2004). A detecção por PCR possui alta especificidade e

sensibilidade (Creelan et al., 2006), porém, deve estar associada à análise histopatológica para

diferenciar casos de infecção real em que há produção de lesões, como neste surto, de casos com

detecção viral, no entanto sem alterações aparentes (Preis et al., 2013). O acompanhamento junto ao

SVO permite a implementação de ações de contingência para minimizar os impactos econômicos aos

avicultores de postura, e se mostrou efetivo em trabalhos anteriores (Hergot et al., 2021).

INTRODUÇÃO
A laringotraqueíte infecciosa das aves (LTI) possui notificação obrigatória e resulta da infecção por

Herpesvirus galídeo tipo-1 (GaHV-1), causando uma doença respiratória altamente contagiosa em

galinhas. A principal característica deste vírus é a manutenção de latência no hospedeiro, tornando-o

infectado por toda a vida, com reapresentação de sinais clínicos após episódios de imunossupressão

ou estresse, permitindo a saída do estado de latência e replicação viral (Franco & Roehe, 2007). A

manifestação dos sinais clínicos nas aves pode variar entre a forma leve, mais frequente em surtos,

com morbidade em torno de 5%, e a forma grave, cuja morbidade pode atingir até 100%, com 70% de

mortalidade (Berchieri, 2004; Parra et al., 2016). Esta era considerada uma enfermidade exótica ao

plantel avícola catarinense até agosto de 2020, no entanto, em setembro do mesmo ano, houve a

detecção de um foco da doença no município de São Ludgero, com notificação ao Serviço Veterinário

Oficial (SVO) (Santa Catarina, 2020). Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever as

características anatomopatológicas e moleculares do primeiro surto de LTI em Santa Catarina.

Microscopicamente, foi evidenciada laringite (8/10) e traqueíte (6/10) linfoplasmocitárias

hiperplásicas difusas, de discretas a acentuadas, associadas a formação de células sinciciais

contendo corpúsculos de inclusão intranucleares eosinofílicos em laringe (1/10) e traqueia (2/10)

(Figura 2). Havia também bronquite linfoplasmocitária difusa discreta (4/10) com raras células
sinciciais (2/10) e conjuntivite linfoplasmocitária (3/10).


