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CIRCOVÍRUS, A DOENÇA 
DO BICO E PENAS
POR ANGÉLICA AMORIM E ISADORA CRUZ

UMA BREVE INTRODUÇÃO
A doença do bico e das penas é uma doença crônica caracterizada pela má formação das penas e a
deformidade do bico e unhas de aves. O agente etiológico é um circovírus, pertencente à família
Circoviridae. Esse vírus possui atração por células em divisão, ou seja, afeta com mais facilidade
penas em crescimento, provocando a falta de suprimento sanguíneo e de nutrientes, o que acarreta
naqueda das mesmas.

A Doença do Bico e das Penas já foi diagnosticada em mais de 40 espécies de psitacídeos, porém é
mais frequente nas cacatuas. Estudos indicam que em 1887 houveram os primeiros relatos da
doença em aves livres na natureza (no caso em questão, em periquitos Red-rumped). A infecção por
circovírus pode não manifestar sintomas, dessa forma, a doença pode ser facilmente dispersada por
existir o contato entre animais de diferentes espécies que são portadores assintomáticos.
A circovirose acomete principalmente aves com menos de 3 anos de idade, podendo apresentar os
sintomas depois de um longo período de exposição. Deve-se suspeitar da doença em qualquer ave
que apresentar perda progressiva das penas ou desenvolvimento anormal delas.

TRANSMISSÃO
A transmissão ocorre por diferentes meios o que coloca essa doença em uma posição de atenção
cuidadosa para os tutores de aves. O vírus é transmitido verticalmente da mãe para os filhotes ou
horizontalmente, através da ingestão/inalação de partículas virais presentes no pó das penas, fezes,
secreções do papo ou até mesmo das roupas de seus tutores, materiais para a formação do ninho,
alimentação, e redes contaminados.

SINTOMAS
Os sintomas incluem deformações, queda e o aparecimento de
penas de cor diferente, lesões no bico e garras. Pode levar a um
quadro de imunossupressão, predispondo a outras doenças
secundárias como depressão, fraqueza, diarreia e peito seco. A
queda e mau desenvolvimento da plumagem não são sintomas
exclusivos de Circovírus e podem ter causas diferentes como
presença de fungos, tumores, alergias, dentre outras. A análise e
anamnese clínica da doença é complexa e exige conhecimento e
experiência por parte do veterinário.

Forma crônica da doença
do bico e penas em catatua.
Caldas (2021)
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PREVENÇÃO
Ao adquirir uma nova ave, a forma de se precaver da doença é deixando-a em quarentena, distante
das demais aves. Posteriormente, é indicado a realização do exame para detecção do vírus. Em caso
negativo, as aves podem ser integradas. Se positivo, uma das recomendações é o isolamento
permanente, porém com a compreensão de que caso haja interação do tutor com a ave, ele deve
tomar banho e trocar toda a roupa e não compartilhar nenhum tipo de objeto entre as aves.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico se dá atualmente pela técnica de PCR (convencional ou Real Time), sendo necessária
a coleta de penas ou das fezes das aves. Pelo método convencional o resultado é qualitativo, ou
seja, positivo ou negativo, para doença de Circovírus. Outro método é o PCR em tempo real, técnica
altamente sensível e específica, detectando quantitativamente a partir de 10 cópias do patógeno na
amostra da ave em questão. Portanto, ao realizar o exame é possível excluir outras doenças que
também levam ao desenvolvimento anormal das penas. Há estudos em andamento a respeito da
vacinação dos psitacídeos que certamente será uma ferramenta importante no controle da doença
em um futuro próximo. O conhecimento sobre a doença é de extrema importância para que os
tutores possam ficar atentos às suas aves, e em vista de qualquer suspeita consultar o veterinário de
confiança.
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