
Os resultados apontam que poderia haver uma sinergia entre o uso 
de antimicrobiano injetável com a vacina viva contra a Salmonella 
Typhimurium, principalmente no caso do Ceftiofur. Isso poderia ser 
decorrente de um controle na quantidade da microbiota intestinal 
no momento da aplicação da vacina, uma vez que o antimicrobiano 
foi administrado in ovo. O princípio ativo do Ceftiofur tem rápida 
metabolização e atuaria principalmente antes do nascimento do 
pintinho fazendo um controle da contaminação bacteriana. Esse 
possível sinergismo pode ser utilizado para que a atuação da vacina 
seja mais efetiva na indução da resposta imune por meio da igA 
intestinal. Toda e qualquer intervenção que aumente a produção 
de igA específica contra a Salmonella é altamente favorável dada 
a importância dessa imunoglobulina na resposta local intestinal.

CONCLUSÃO
Os resultados de anti-LPS e anti-flagelina são interpretados em 
conjunto. Em suma, o uso de antibióticos elevou a resposta de IgA anti-
salmonela nas amostras analisadas. Esse efeito foi melhor observado 
no caso do Ceftiofur. Outros estudos devem ser realizados para ampliar 
o entendimento desse efeito sinérgico. 
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INTRODUÇÃO
O tropismo da Salmonella enterica para o trato gastrointestinal 
sugere que a aplicação de vacinas de mucosa deve ser favorecida 
com objetivo de atingir os sítios especializados do sistema imune 
como as placas de Peyer resultando em uma robusta formação 
de imunidade local pela ativação dos linfócitos T e pela resposta 
por anticorpos (principalmente igA) no tecido linfóide associado ao 
intestino. A prevenção ou redução da penetração da barreira epitelial 
dos enteropatógenos, como a Salmonella, pela igA específica tem sido 
apontada como um mecanismo crucial de proteção e manutenção 
da homeostase da microbiota. Por outro lado, a medicação injetável 
realizada no incubatório tem sido utilizada para diminuir a mortalidade 
inicial dos lotes de frangos de corte.  
O propósito deste trabalho foi de realizar a medição e comparação 
da igA intestinal em aves vacinadas contra a Salmonella com e sem 
medicação injetável no incubatório.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desse estudo comparativo foram alojados pintinhos de 
mesma origem em 4 aviários 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. Foram utilizados os antimicrobianos Ceftiofur e Gentamicina in 
ovo no 18º dia de desenvolvimento embrionário juntamente com a 
vacina de Marek. Para cada aviário medicado, havia um aviário sem 
medicação (grupo controle negativo). 
Quando as aves completaram 4 dias de idade foram feitas coletas de 
7 pools de fezes frescas de cada aviário para analisar a presença de 
igA intestinal. A igA foi medida 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
O uso de Ceftiofur elevou a média de anticorpos nas aves do aviário 
medicado. A média geométrica de IgA anti-LPS de S. Typhimurium 
passou do limiar de corte (> 8,22) com o uso do antibiótico. Houve 
também um aumento (não estatisticamente significativo) na quantidade 
de IgA anti-flagelina de S. Typhimurium. 
O uso de gentamicina reduziu a quantidade de IgA anti-LPS, mas 
ambos os grupos, tratado e não tratado, ficaram abaixo do limiar de 
corte. Contudo, o uso de gentamicina elevou a quantidade de IgA anti-
flagelina de salmonela.
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