
de reduzirem rapidamente e a dose de reforço melhora significativamente 
a proteção local da mucosa. 
Os resultados estão compilados na figura abaixo. Há diferença estatística 
entre os tempos para a média geométrica dos títulos (Teste de Mann-
Whitney, P < 0,05).

Os resultados da segunda coleta no aviário vacinado via água de bebida 
demonstraram uma manutenção do título anti-LPS e uma redução 
do título anti-flagelina. A comparação entre os resultados dos títulos 
depois da segunda dose indicam que a vacinação realizada via spray 
resultou em uma resposta tão boa ou mesmo melhor do que o das 
aves vacinadas pela água de bebida. Esse resultado é importante do 
ponto de vista prático, pois em determinadas granjas o produtor pode 
preferir realizar a vacinação por spray dada a facilidade e segurança 
desse método. Uma vantagem da aplicação spray é a rapidez e o uso 
de um menor volume de água em relação método via água de bebida. 
Além disso, a vacinação spray depende exclusivamente da destreza do 
aplicador e da qualidade do equipamento, onde a vacinação via água 
de bebida tem dependência do sistema hidráulico da granja (biofilme, 
presença de cloro, manutenção, dosagem, jejum hídrico, qualidade 
dos equipamentos).

CONCLUSÃO
No grupo tratado via spray foi possível verificar um aumento no titulo de 
IgA tanto para anti-LPS quanto para anti-flagelina no período do teste. 
Para o tratamento via água, os títulos para LPS não foram alterados 
enquanto que o titulo para flagelina foi estatisticamente reduzido no 
mesmo período. 
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INTRODUÇÃO
A infecção pela Salmonella enterica ocorre antes no intestino e depois 
acontece a disseminação de vários compartimentos e órgãos por via 
sistêmica. É importante lembrar que a maior parte da imunidade local 
na superfície da mucosa intestinal é garantida pela IgA. Esse anticorpo 
é fundamental para prevenir ou reduzir a penetração da Salmonella 
representando um mecanismo de proteção muito eficiente e contribuindo 
para a manutenção da homeostase da microbiota saudável por imune 
exclusão dos entero-patógenos (1). 
O processo de vacinação é um ponto crítico na proteção das aves 
contra a Salmonella enterica. Por uma questão de praticidade, a 
maioria das vacinações com vacinas vivas contra as Salmonelas 
são realizadas através da água de bebida. Por outro lado, a via spray 
também é indicada e pode ser uma alternativa mais prática e segura 
para o produtor e exclui possíveis interferências da qualidade de 
água e o biofilme no resultado da vacinação.  
O propósito deste trabalho foi de realizar a medição e comparação da 
quantidade de igA intestinal em aves vacinadas contra a Salmonella 
via spray e água de bebida.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desse estudo comparativo foram alojados pintinhos 
de mesma origem em 2 aviários da mesma propriedade com estrutura 
idêntica e mesma nutrição e orientação de manejo. Todos os pintinhos 
receberam a vacina viva contra Salmonella Typhimurium e Salmonella 
Heidelberg (Poulvac ST) por spray com gota grossa no incubatório no 
primeiro dia de vida das aves. Quando as aves atingiram 14 dias foi 
realizada a dose de reforço sendo que um dos aviários foi vacinado via 
spray e o outro via água de bebida. 
Antes da vacinação foi realizada a coleta de 8 pools de fezes frescas de 
cada aviário para analisar a presença de igA intestinal. Após 4 dias da 
vacinação também foi realizada a coleta nos dois aviários com a mesma 
amostragem. Fezes foram diluídas seriadamente e cada diluição foi 
testada por ELISA específico (Kit GIgA) contendo LPS ou Flagelina de 
ST de acordo com as orientações do fabricante. A maior diluição com 
sinal positivo foi utilizada como referência de título de IgA nas fezes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira coleta, realizada antes da aplicação da segunda dose da 
vacina viva já foi detectada a presença da IgA anti-LPS e anti-flagelina 
de S. Typhimurium decorrente da primeira vacinação do incubatório. Na 
segunda coleta observou-se aumento significativo da IgA anti-LPS e anti-
flagelina de S. Typhimurium no aviário vacinado por spray. Esse aumento 
é esperado e constitui o principal objetivo da segunda dose realizada no 
campo de maneira massal. Os anticorpos de mucosa tem uma tendência 
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