
Figura 1 - Avaliação 1: Resultado da titulação expresso em 10E “X” EID50/d. Sendo 1A a titulação 
inicial; 1B após 1º descongelamento; 1C após 2º descongelamento e 1D após 3º descongelamento.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE VARIAÇÕES NA TEMPERATURA 
DE ARMAZENAMENTO NA TITULAÇÃO DE VACINA DE  

ENCEFALOMIELITE AVIÁRIA

Introdução
A Encefalomielite Aviária (EA) é uma doença infecciosa viral de grande importância para a avi-
cultura. Seu impacto econômico está associado a quadros clínicos distintos em aves jovens e 
adultas. Apesar de vacinas comerciais serem utilizadas com sucesso para controlar esta enfer-
midade (1), existem relatos de problemas associados à EA que provavelmente decorrem de fal-
has na imunização das aves. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o impacto de variações na 
temperatura de armazenamento no título de uma vacina de EA.

MaterIal e Métodos
Para a avaliação do título da vacina de EA foram utilizados ovos embrionados SPF (Specific 
Pathogen Free), da espécie Gallus gallus domesticus e linhagem White Leghorn, com 7 dias de 
incubação. A vacina avaliada neste experimento foi a Provac®-AE (Zoetis), sendo todos os frascos 
utilizados provenientes de um mesmo lote de fabricação. O experimento foi subdivido em três 
avaliações distintas, simulando diferentes variações na condição de armazenamento da vacina.

Na Avaliação 1, um frasco da vacina foi submetido a congelamentos e descongelamentos suc-
essivos. Uma primeira titulação (1A) foi realizada para definir o título inicial do produto após a 
fabricação. O resultado desta primeira titulação serviu como referência de título inicial também 
para as Avaliações 2 (2A) e 3 (3A). Após a coleta de amostra para titulação inicial, o mesmo 
frasco foi levado ao congelador (-22 a -28°C) por 1 hora. Após este período o frasco foi colo-
cado em temperatura ambiente por 1 hora para descongelamento. Em seguida foi coletada nova 
amostra para titulação (1B). O mesmo procedimento de congelar e descongelar foi repetido por 
mais duas vezes, realizando novas titulações (1C e 1D) a cada descongelamento.

Para a avaliação 2, quatro frascos da vacina foram mantidos congelados por 4 meses. Após este 
período, com um dos frascos foi realizada nova titulação (2B e 3B) e os outros três frascos foram 
transferidos para condição de refrigeração (2 a 8°C). Após 15 dias nestas condições, outro frasco 
foi usado para nova titulação (2C). Passados 45 dias, foi feita titulação (2D) em mais um frasco, 
ficando o último frasco armazenado para titulação após 60 dias de refrigeração (2E).

Para a avaliação 3, quatro frascos que foram armazenados congelados por 4 meses foram trans-
feridos para condição de refrigeração por 15 dias. Após este período, os frascos foram novamente 
congelados por 15 dias e este processo foi repetido por mais uma vez, intercalando períodos de 
15 dias de congelamento e refrigeração. A cada quinzena um dos frascos de vacina foi coletado, 
no momento da mudança de condição de armazenamento, para titulações em sequência (3C, 
3D, 3E e 3F). 

Para cada uma das titulações foi mantido um grupo de ovos sem inoculação como controle neg-
ativo. Todas as titulações foram realizadas conforme procedimento tradicional, adotado pela 
Zoetis, para titulação de vacina de encefalomielite aviária em ovos embrionados (3).

resultados e dIscussão
Os resultados das titulações realizadas nas três avaliações encontram-se nas figuras 1, 2 e 3, 
onde é possível comparar os resultados encontrados com o título mínimo exigido para liberação 
de uma partida (2).
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Figura 2 - Avaliação 2: Resultado da titulação expresso em 10E “X” EID50/d. Sendo 2A a titu-
lação inicial; 2B após 4 meses de congelamento; 2C após 15 dias de refrigeração; 2D após 45 dias 
de refrigeração e 2E após 60 dias de refrigeração.

Figura 3 - Avaliação 3: Resultado da titulação expresso em 10E “X” EID50/d. Sendo 3A a titu-
lação inicial; 3B após 4 meses de congelamento; 3C após mais 15 dias de refrigeração; 3D após 
mais 15 dias de congelamento; 3E após mais 15 dias de refrigeração e 3F após mais 15 dias de 
congelamento.

As variações observadas nas titulações podem ser devidas à variabilidade da prova.

conclusões
Os resultados indicam que o título da vacina analisada não sofreu impacto significativo nas con-
dições estudadas, permanecendo acima do limite mínimo de liberação do produto.
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