
conhecido quando analisamos amostras de aves vacinadas com a Poulvac ST, pois a 
alteração genética produzida pela atenuação da cepa vacinal impossibilita o crescimento 
da vacina nos meios tradicionais, criando uma característica de auxotrofia e dependên-
cia de suplementação de aminoácidos aromáticos (3). Por outro lado, a análise da cepa 
vacinal in vitro demonstrou uma característica fenotípica distinta da cepa de campo, 
pois a vacina não produz H2S crescendo com aspecto incolor no meio XLD. Essa car-
acterística é útil para fazer a distinção da cepa de campo que cresce com colocarção 
escura por produzir H2S (figura 1). 

Figura 1 – Comparação da cepa vacinal (A) com a cepa de campo (B) de Salmonella 
Typhimurium no meio seletivo XLD.

AVALIAÇÃO SOROLÓGICA E MICROBIOLÓGICA DE AVES VACI-
NADAS COM VACINA VIVA GENETICAMENTE MODIFICADA 

CONTRA SALMONELLA TYPHIMURIUM 

Introdução
As vacinas vivas são ferramentas auxiliares importantes para o controle das Salmon-
elas na Avicultura e fazem parte de um programa amplo que denominamos controle 
integrado. O uso de vacinas vivas geneticamente modificadas está disponível podendo 
ser utilizadas em matrizes, poedeiras ou mesmo aves de corte (1). No entanto, é fun-
damental conhecer o comportamento da estirpe vacinal de modo a compatibilizar o 
uso dessa ferramenta com os programas de monitoramento oficial. O objetivo deste 
estudo foi o de investigar a resposta sorológica e a presença da cepa vacinal nas aves e 
no ambiente após a aplicação da vacina.

MaterIal e Métodos
O estudo envolveu pintos SPF de 01 dia de idade, provenientes do laboratório experi-
mental da Zoetis em Paulínia – SP. Essas aves foram alojadas em gaiolas suspensas do 
chão e receberam água e alimentação ad libitum durante todo o período experimental 
nas instalações do Laboratório JF em Campinas – SP. Os animais foram divididos em dois 
grupos experimentais, sendo G1 o grupo composto por 22 aves e G2 o grupo composto 
por 08 aves. 17 aves do G1 foram vacinadas no primeiro dia de vida (com uma dose/
ave) e 05 aves permaneceram sem vacinação sendo marcadas com azul de metileno 
na cabeça. As aves do G2 não foram vacinadas, pois permaneceram como um grupo 
controle negativo. Aos 23 dias de idade todas as aves do experimento foram vacinadas 
com 10 vezes a dose preconizada. A vacina utilizada é composta por uma cepa de Sal-
monella Typhimurium geneticamente modificada pela deleção do gene aroA e inversão 
do gene serC denominada comercialmente Poulvac ST, desenvolvida e registrada para 
uso em aves pela Zoetis. A via de administração foi uma gota via oral e outra via ocular 
de modo a garantir a segurança na vacinação.

Foram coletadas amostras de pool de suabe de cloaca e ambiente 1, 6, 13, 20 e 30 dias 
após a vacinação das aves. No último dia do experimento foi realizado o sacrifício de 
todas as aves para análise do fígado e ceco. Esses materiais passaram por análise bac-
teriológica tradicional seguindo a Portaria no 126 do MAPA de 1995 (2). Para controle e 
estudo da vacina, a partir da ressuspensão foi feita uma semeadura em meio seletivo 
XLD para comparação com um isolado de campo.

As amostras de sangue foram coletadas via jugular para realização da soroaglutinação 
rápida para Salmonella após a inativação dos soros em banho maria a 56°C por 30 
minutos nas idades de 13 e 20 dias após a vacinação das aves.

resultados e dIscussão
As análises de todas as amostras de suabe de cloaca e de ambiente coletadas durante 
o experimento foram negativas para Salmonella sp na bacteriologia com ausência de 
colônias com morfologia característica. Para confirmação desses resultados, foram sele-
cionadas colônias aleatórias nos meios verde brilhante e ágar Hektoen nas diversas 
idades do experimento para realização de testes bioquímicos e as cepas selecionadas 
apresentaram reações distintas ao gênero Salmonella sp. Esse resultado é esperado e 
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Também não foi observada a presença de anticorpos nas aves vacinadas demonstrando 
que o mecanismo de geração de imunidade não é por igG circulante (tabela 1). Esses 
resultados estão em conformidade com o trabalho original de descrição e caracteri-
zação da cepa vacinal STM1 (3).

Tabela 1 – Resultado da soroaglutinação rápida em placa nas aves nas diferentes idades 
do experimento (positivos/analisados).

Tratamentos 13 dias pós vacinação 20 dias pós vacinação
G1 – aves vacinadas 0/9 0/9

G1 – aves não vacinadas 0/2 0/2

G2 – aves não vacinadas 0/5 0/5

conclusões
Durante todo o período experimental não houve detecção da cepa vacinal nas aves 
vacinadas e não vacinadas a partir do suabe de cloaca ou do ambiente, bem como nos 
órgãos (fígado e ceco) quando analisados por bacteriologia tradicional mesmo com o 
uso de 10 vezes a dose da vacina. Não houve também soroconversão 13 e 20 dias após 
a vacinação das aves. 


