
em diferentes condições de pH o título da vacina manteve-se acima do 
limite mínimo necessário para imunizar as aves.

Figura 1 – Resultados das determinações microbiológicas nos diferentes 
tratamentos.

A resistência da estirpe vacinal frente aos diferentes pH analisados 
após a diluição em água é uma característica importante em relação 
à segurança, pois no campo existem variações muito grandes de 
região para região. Sabe-se que algumas vacinas virais possuem 
grande sensibilidade aos pHs extremos. Em algumas situações, 
é inclusive orientado que se faça uma correção do pH para que 
o mesmo esteja mais próximo do neutro. Embora exista perda de 
título ao longo dos tempos analisados para a Poulvac® ST, a leve 
redução na viabilidade da estirpe vacinal não comprometeu o título 
mínimo requerido para a imunização das aves contra a Salmonella. 
Essa característica é particular de cada estirpe vacinal e deve ser 
analisada individualmente nas diferentes vacinas para que se tenha 
segurança no uso após a diluição.

CONCLUSÃO
Os resultados indicam que o título da vacina analisada não sofreu 
impacto significativo nos diferentes pH testados após 6 horas de 
suspensão, permanecendo inclusive acima do limite mínimo de 
liberação do produto.
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INTRODUÇÃO
A qualidade da água de bebida é muito importante, pois sua 
composição pode ter influência no desempenho zootécnico bem como 
na qualidade final das aves. Além disso, a água é utilizada como 
veículo para distribuição de medicamentos e vacinas, portanto, água 
de má qualidade terá consequências desfavoráveis para a granja. As 
vacinações administradas via água de bebida são atividades comuns, 
pois são práticas e eficientes se bem executadas. No entanto, existem 
precauções básicas necessárias para que a vacinação, via água de 
bebida, seja efetiva e confiável. A primeira delas é a qualidade da água 
utilizada, pois será o veículo transportador da vacina até o organismo 
das aves, e a viabilidade da vacina dependerá das características 
físicas, químicas e microbiológicas da mesma, sendo necessário 
controlar e corrigir alguns parâmetros em casos de desvios. O pH é 
um dos fatores críticos dentro das características químicas da água 
(1). O pH ideal da água de vacinação deve estar entre 6,8 e 7,5. 
Pode-se corrigir o pH para o nível desejado, utilizando-se substâncias 
simples como vinagre ou solução de bicarbonato de sódio (2). O pH 
da água nas granjas varia muito de acordo com as características da 
região e da captação. Dessa forma, este estudo buscou determinar 
a influência de diferentes pHs sobre a viabilidade da vacina viva 
geneticamente modificada contra Salmonella Typhimurium. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a avaliação do título da vacina viva contra Salmonella Typhimurium 
e Salmonella Heidelberg (Poulvac® ST fabricada e licenciada pela 
Zoetis), foi realizada uma diluição inicial com água destilada estéril 
conforme indicação da bula. Após essa primeira diluição foram 
realizadas diluições seriadas 10-1 a 10-7 em tubos contendo solução 
salina peptonada a 0,1%. As diluições foram semeadas pela técnica 
de superfície com auxílio da alça de Drigalski, em placas contendo 
ágar VB (Verde Brilhante) e ágar PCA (ágar padrão para contagem). As 
placas foram incubadas a 37ºC±1º por 24-48hs. Após o período de 
incubação foram realizadas a contagem das colônias e a confirmação 
bioquímica e sorológica para o sorotipo Typhimurium. As metodologias 
utilizadas para a análise seguiram padrões internacionais (ISO 6579-
1: 2017 e ISO 4833-1:2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das titulações da Poulvac® ST realizadas nos diferentes 
tempos após a suspensão em água com pH 4,0; 7,0 e 10,0 encontram-se 
na figura 1.
Observa-se uma leve e progressiva queda na viabilidade da vacina ao 
longo do tempo, porém, no período de 6 horas analisado nesse estudo, 
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