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2007 2010 2014

1531 1547 1586

505 513 522

99 100 102

336 341 338

73 73 76

22 23 22

Total 2579 2610 2659
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Custo extra
Vacinas 

extra





 Resposta adequada aos 

antígenos no momento e local 

correto.

 Equilíbrio na regulação da 

resposta imune.

Desempenho e resistência 

às doenças.



É possível utilizar ingredientes/aditivos específicos no 

alimento para melhorar a função imune?

 Como se desenvolve o sistema imune nas mucosas na 

galinha?

 Quais os pontos críticos para a modulação equilibrada?

 Qual a relação entre a microbiota e o sistema imune?



Fatores indispensáveis para eficácia das 

vacinas

Liliana Revolledo



Fonte: Dra. Martha Pulido-Landinez

IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS



Fator de risco: qualquer

atributo, característica,

situação de exposição de

um individuo que,

aumenta a probabilidade

de desenvolver uma

doença.







ALTA DENSIDADE?

ALOJAMENTO SEM DIAGNÓSTICO DE SALMONELLA?

FALHAS BÁSICAS DE BIOSSEGURIDADE?

OUTRAS ENFERMEDADES?

GRANJAS MULTI-IDADES?

BIOFILMES E SEDIMENTOS NA TUBULAÇÃO, ÁGUAS DE ALTA 
TURVAÇÃO

USO NÃO RESPONSÁVEL DE ANTIMICROBIANOS?

QUALIDADE DA ÁGUA?

OUTROS?



BPH: limpeza e desinfecção

Manejo de residuos, gestão de animais mortos

Treinamento de pessoal, saúde e bem-estar, segurança, 
proteção pessoal, riscos,

Controle da agua de bebida, tratamento, outros

Controle dos ingredientes/alimento 

Controle de pragas

Diagnóstico eficiente e rápido

Programas de saúde animal

Registros

Outros???



Fator de persistência: qualquer

atributo, característica,

situação que, permite a

permanência de um agente ou

doença em mais de um ciclo

produtivo, fazendo com que a

doença seja endémica, quer

dizer, afetar os individuos de

forma permanente ou em

determinados períodos.



Vacinas
quais são e como funcionam?



Ag + CPA TH0

CTL

TH2

TH1

LB Ac

Resposta Imune





INATIVADAS

 Vacinar matrizes para a proteção 
da progênie da mortalidade 
(não da infecção)

 Vacinar aves para proteção 
anticorpos circulantes –
Salmonella extracelular ou 
circulante = redução da excreção 
e do desafío nas aves.



Ag + CPA TH0

CTL

TH2

TH1

LB Ac

Resposta Imune



- Vacinação de frangos de corte: Redução 
da excreção por Salmonella Enteritidis 

(aproximadamente 30% y 35% )

- 2log de redução da colonização

- Salmonella Infantis?

INATIVADAS
SUBUNIDADES



Sorotipo de 
Salmonella

Vacinas vivas - Cepa Aplicação

Enteritidis

Salmonella Enteritidis cepa mutante
metabólica

Oral

Salmonella Enteritidis cepa 441/014
auxotrófica para adenina e histidina

Oral

Gallinarum Salmonella Gallinarum cepa 9R Injetável/ Oral

Typhimurium

Salmonella Typhimurium cepa mutante
genética por deleção.

Oral / Spray

Salmonella Typhimurium mutante
metabólica.

Oral

Salmonella Typhimurium mutante
aromática.

Spray

Salmonella Typhimurium mutante
química.

Oral / Spray

Salmonella Typhimurium fago DT9
auxotrófica para adenina e histidina.

Oral





VIVAS 
ATENUADAS



Ag + CPA TH0

CTL

TH2

TH1

LB Ac

Resposta Imune



Vacinas vivas orais
 Imunidade celular sistémica predominante.
 Imunidade humoral (SIgA) e celular nas 

mucosas.
 Impedem a colonização por dois mecanismos 

básicos:
- Inibição da colonização
- Exclusão imune







PROGRAMAS 
DE VACINAÇÃO

¿VIVAS?

¿VIVAS + 
INATIVADAS?

¿INATIVADAS?





Grupo 
antigo

Grupo Novo Sorovariedades/sorogrupos

B O:4 Agona, Heidelberg, Saintpaul, Schwarzengrund, 
Typhimurium

C1 O:7 Infantis, Isangi, Livingstone,Montevideo
Mbandaka, Rissen

C2-C3 O:8 Corvallis, Emek, Hadar, Muenchen, Newport

D1 O:9 Enteritidis, Gallinarum, Panama

E1 O:3,10 Give

E4 O:1,3,19 Senftenberg

G O:13 Poona

I O:16 Gaminara

K O:18 Cerro

L O:21 Minnesota

T O:42 Weslaco

V O:44 Brackenridge







Antes de definir a(s) vacina(s)...

• Agente/doença, situação na granja/unidade 
epidemiológica/empresa/região

• Plano de ação 

• Situação epidemiológica

• Monitoria e prevalência de Salmonella

• Identificação, determinação de fatores de risco e 
persistência e ajustes apropriados ao plano.



 Conhecer que esta acontecendo na granja em

relação à Salmonella.

 Definir o plano de ação para o controle de

Salmonella na granja (“Unidade epidemiológica”)

 Proporcionar as condições adequadas para que os

produtos que se utilizam sejam eficazes.



Obrigada pela atenção


