
grupo Controle, os gêneros mais abundantes foram Streptococcus, 
Blautia, Ruminococcus torques e Escherichia-Shigella. No grupo 
Poulvac ST, foram Ruminococcus torques, Escherichia-Shigella, 
Enterococcus e Klebsiella. (Figura 1). 

Foram identificados 23 gêneros com abundância significativamente 
diferente entre os dois tratamentos. A comparação detalhada mostrou 
aumento significativo dos gêneros Ruminococcus torques, Klebsiella 
e Lactobacillus, entre outros, no grupo Poulvac ST quando comparado 
ao grupo controle. Por outro lado, foi observada queda significativa 
do gênero Streptococcus no grupo Poulvac ST quando comparado ao 
grupo Controle. 
Quanto aos indicadores de biodiversidade (índice Chao1 e número 
de OTUs) das comunidades bacterianas, foi observado aumento 
significativo da biodiversidade do grupo Controle quando comparado 
ao grupo Poulvac ST pelo índice de Chao1 (Figura 2).

CONCLUSÃO
O tratamento com Poulvac ST levou a mudanças significativas 
na composição da microbiota cecal das aves aos 3 dias de idade. 
Foi observado aumento significativo na abundância da espécie 
Ruminococcus torques e dos gêneros Klebsiella e Lactobacillus.
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INTRODUÇÃO
A funcionalidade do intestino depende da microbiota intestinal, que 
é essencial para o metabolismo e absorção de nutrientes e outros 
compostos consumidos pelos animais. Uma microbiota saudável 
apresenta diversidade de gêneros microbianos em um delicado 
equilíbrio, permitindo um aumento da capacidade metabólica do 
intestino. A dinâmica populacional da microbiota intestinal é alterada 
de acordo com a idade, nutrição, estresse, doenças infecciosas 
bacterianas, probióticos e antimicrobianos (1). 
As vacinas vivas geneticamente modificadas tem sido utilizadas 
para controlar doenças bacterianas em aves como por exemplo as 
causadas pela Salmonella enterica. 
O propósito deste trabalho foi de investigar a diversidade da microbiota 
intestinal das aves vacinadas com vacina viva modificada contra a 
Salmonella Typhimurium e Salmonella Heidelberg comparativamente 
a aves não vacinadas.

MATERIAIS E MÉTODOS
A análise da diversidade da microbiota intestinal foi feita através de 
sequenciamento de nova geração. Esta metodologia permite gerar 
uma grande quantidade de dados, permitindo a identificação de 
gêneros bacterianos que não são cultiváveis por técnicas clássicas 
de microbiologia. O sequenciamento dos gêneros foi feito por: 1) 
amplificação, por PCR, do gene 16S rRNA. Este gene é escolhido para 
amplificação por ser um gene housekeeping (de presença universal), 
além de possuir regiões que são conservadas dentro de cada espécie; 
2) os amplicons do PCR são sequenciados com plataforma de nova 
geração, o que gera um volume de dados muito grande com rapidez. 
O princípio de leitura do equipamento permite ler cada “extensão” 
(cada amplicon vindo do PCR) em um grande conjunto em que cada 
sequência tem o mesmo peso. Isso permite analisar a frequência de 
cada gênero amplificado no PCR (2 e 3). 
O delineamento experimental desse estudo envolveu dois tratamentos 
identificados como controle e Poulvac ST, onde as aves foram criadas 
em isoladores e receberam ração e água a vontade. Somente as aves 
do grupo Poulvac ST foram vacinadas no primeiro dia de vida por 
spray conforme as recomendações do fabricante. As aves utilizadas 
no experimento eram oriundas de um incubatório comercial e tinham a 
mesma origem de matrizes. Quando completaram 3 dias de idade foram 
coletadas e processadas 16 amostras de conteúdo cecal, referentes 
aos dois tratamentos diferentes, sendo que cada tratamento estava 
conformado por oito réplicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados 141 gêneros bacterianos nos dois tratamentos. No 
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