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GroupB GroupD GroupC GroupE

Typhimurium Enteritidis Infantis Senftenberg

Heidelberg Gallinarum Newport (c2) Give

Java Pullorum Hadar (c2) London

Paratyphi B Javiana Paratyphi C Meleagridis

Limete Dublin Cholerae-suis Cambridge

Agama Ndolo Typhi-suis Newington

Agona Panama Ohio Minneapolis

Brandenburg Miami Blockley Lexington

Bredeney Sendai Menston Simsbury

Derby Typhi Oranienburg Anatum

Saint-paul Miami Thompson Muenster

Salinatis Dublin Kentucky (c2) Binza/Orion

Stanley Moscow Montevideo Oxford

Schottmülleri Jamaica Thompson Benfica

Indiana Portland Livingstone Amsterdam

Reading Panama Mbandaka Freiburg

Duisburg Israel Virchow Stockholm

Sorogrupos e sorovares de  relevância em Saúde Pública

Esquema White-

Kauffmann-Le Minor

como referencia  

internacional,2007

• Classificação padrão para

todos sorovares de acordo

com a fórmula antigênica

Infecção por

Salmonella

Classificação baseada na

forma antigênica
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Infecção por

Salmonella

Impacto Econômico

• Carne: Empresas exportadoras calculam até 50.000,00  

dólares de prejuízo por container que sofre recall.

• Ovos: Estima- se um prejuízo médio de 6,00 dólares / ave em um surto causado por  

contaminação por Salmonella

IFAH: October 2012

The Costs of Animal Disease (page 11)

− Prejuízo na produção de ovos:  

penalidades por quebras de  

contratos com varejistas

− Desvalorização da ave durante  

o surto de Salmonella :custo da  

eliminação das aves, do  

transporte e da limpeza dos  

abatedouros

− Biossegurança após surto de  

Salmonella : várias limpezas e  

desinfecções até que o aviário  

fique negativo novamente

‘

− Custo para a sociedade:  

Cuidado Médico + Ausênciano  

trabalho

http://www.bft-online.de/fileadmin/bft/publikationen/IFAH_Oxford-Analytica_The-Costs-of-Animal-Disease_October2012.pdf
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Fontes de contaminação (3)

IntervençõesPré-abate(4)

Produtos sinérgicos (4)

Infecção por

Salmonella

Abordagem Holística

www.salmonella360.com

Intervenções Gerais :

(biossegurança, controle de roedores e de pragas, limpeza e  

descontaminação) → Reduzir a pressão de contaminação e  

evitar que a Salmonella entre na granja.

Intervenções Específicas:

(vacinação, diagnóstico e monitoramento, manejo nutricional)

→ Fortalecer a imunidade nas aves e evitar a disseminação para  

as aves suscetíveis.

https://www.salmonella360.com/site/fromassets/100_1054_240216151149.png
https://www.salmonella360.com/site/fromassets/100_1054_240216151149.png
http://www.salmonella360.com/
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Vacina viva oral para uso  a partir do primeiro dia de idade
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Susceptibilidade

Infecção por Salmonella 

Fatores que afetam a susceptibilidade à   

Infecção por Salmonella 

1. Idade das aves 

2. Habilidade do patógeno de sobreviver ação do acidez gástrica

3. Capacidade da Salmonella competir com outras bactérias 

4. Habilidade do patógeno em colonizar 

5. Componentes da dieta das aves 

6. Estatus fisiológico das aves 

7. Estado de saúde 

8. Estresse ambiental 

9. Medicações 

10. Genética 

Strategies to control Salmonella and Campylobacter in raw poultry

products,1997

‘’ Um pintinho de 7 dias requer um desafio 10 mil 
vezes maior que aves de 1 dia de idade”  
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Fonte:

Prof. Paul Barrow, The University of  

Nottingham (Webinar Nr.2, min 52:52)

Controle de

Salmonella

com vacina

viva oral

Vacina viva

Idade da primeira  

vacinação

Segura para uso a partir do primeiro dia devida  

(Sem período desprotegido)

Metodologia deaplicação
Água de bebida

Início da proteção

Poucas horas após a vacinação, através, de mecanismos de imunidade  

não específica

Modo deação

Prof. Filip van Immerseel, Ghent University  

(Webinar Nr. 7, min 36:26)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Proteção cruzada

Interferência com  

programas de monitoria

1. Inibição da colonização (IC)

2. Imunidade local (IgAsecretória)

3. Imunidade celular (CD8)

(Salmonella  de campo podem ser neutralizadas antes de transpor a

parede intestinal).

Comprovada certos níveis de proteção cruzada  

Mínima interferência com sorologia

(Metodologia bacteriológica segura para diferenciação da cepa vacinal).
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Características

Resumo SUBSTÂNCIAS  

ATIVAS

1 x 108 UFC a 6 x 108  UFC bactérias atenuadas de Salmonella

Enteritidis, cepa Sm24/Rif12/Ssq

INDICAÇÃO

Mundial: Imunização ativa de aves saudáveis, suscetíveis e  

imunocompetentes, para reduzir a colonização, a invasão e a

excreção  fecal de Salmonella Enteritidis.

ESPÉCIES ALVO
Futuras matrizes e poedeiras; Frangos de corte, a partir de 1 dia de  

idade.

ESQUEMA DE

VACINAÇÃO

DURAÇÃO DA  

IMUNIDADE

IMUNIDADE  

CONSOLIDADA
14 dias após primeira vacinação

EXCREÇÃO 21 dias

Pacotes com 10 frascoscontendo

2.000  doses de vacinaou

5.000  doses devacina

Dia  

1   
(H2O)

Sem.  

16  
(H2O)

Sem.  

6-8  
(H2O)

SE
68
sem

Duração da Imunidade  

Nas aves

SPC – AviPro™ Salmonella Vac E
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1.

REDUZINDO A  

COLONIZAÇÃO DE  

ÓRGÃOS E

A CONTAMINAÇÃO

INTERNA DOS OVOS

AviPro® Salmonella Vac E protege o  

conteúdo dos ovos do sorovar mais  

prevalente no mundo todo(29)

Grupo Semana1 Semana2 Semana3

Controlenão-

vacinado
15/35 a  

(42.8%)
7/35

(20.0%)

6/35
(17.1%)

AviPro®  

Salmonella  

Vac E

9/35* A
(25.7%)

2/35* AB
(5.7%)

1/35* AB
(2.8%)

• Esta propriedade da AviPro® Salmonella Vac E não se aplica a qualquer produto;  

estudos anteriores com outra cepa de vacina viva não comprovaram proteção  

significativa contra a contaminação dos ovos ou a colonização do trato reprodutivoem

matrizes vacinadas oralmente após um desafio com S. Enteritidis. (29)

• Evidências científicas apontam para a importância da AviPro® Salmonella Vac E  

usando o esquema de vacinação recomendado para protegernão apenas contra a  

colonização de órgão mas também para evitar a transmissão da S. Enteritidis aos  

ovos para consumo humano e paraprogênie.

Exame bacteriológico de ovos de grupos vacinados oralmente e não-

vacinados em 1- 3 semanas após desafio intravenoso com a cepa de  

campo de S. Enteritidis.

Os valores com letras diferentes são  

estatisticamente significativos, diferentes uns dos  

outros dentro da mesma coluna (P <0.05).
a. Número de lotes positivos/número total delotes.

* Estatisticamente diferentes dos animaiscontroles  

em P < 0.1. *

Study reference: Vaccine 24 (2006) 6250–6255 – (29)
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2.

ESCOLHA UMA  

ATENUAÇÃO  

CONFIÁVEL QUE  

CONDUZ À  

EXCREÇÃO LIMITADA

AviPro® Salmonella Vac E foi desenvolvida  

com a tecnologia dos “mutantes metabólicos”  

(MDM) que confere à cepa da vacina um perfil  

robusto de segurança (32)

Diferente de outras cepas de vacinas vivas:

✓ não é encontrada durante apostura.

✓ não se dissemina em espécies quenão  

sejam alvo.

Excreção da cepa da vacina depois de uma dose tripla  

após 21 dias de observação (36)
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Fonte: Teste 521/94A  

Nenhum sinal clínico ou  

mortalidade foram observados  

em ambos grupos. A excreção

da cepa vacinal foi

estritamente limitada.
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Diferenciação da cepa vacinal

• A diferenciação pode ser realizada através de:

• Placas de BPLS / Antibióticos marcadores das  

vacinas;

• AviPro® PLATE ;
SPC – AviPro™ Salmonella Vac E
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Para mais informações sobre Salmonella por favor  

consulte serviço técnico Elanco ou inscreva-se no  

site: www.salmonella360.com

http://www.salmonella360.com/

