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RESUMO 

 
 
Poedeiras são descartadas todos os anos, tendo como destino principalmente 
pequenos abatedouros e o comércio irregular, o que representa um risco 
potencial de disseminação de patógenos. Esse trabalho foi elaborado com os 
objetivos de detectarSalmonellasp. em poedeiras em fase de descarte de granjas 
comerciais no estado de Goiás e avaliar se estas aves foram descartadasna fase 
improdutiva. Foram coletadas amostras de 20 galinhas,por lote, de 30 lotes. 
Imediatamente antes de ser feita a eutanásia estas aves foram avaliadas com 
relação às características físicas relacionadas à produtividade no momento do 
descarte. Foi coletado sangue por punção cardíaca e deste foi obtido o soro para 
realização do teste de soroaglutináção rápida para detecção de anticorpos anti-
SalmonellaPullorum e Gallinarum, e teste de ELISA para pesquisa de anticorpos 
anti-SalmonellaEnteritidis. Em seguida foi realizada a eutanásia das galinhas e de 
forma asséptica foi coletado baço, coração, fígado, folículos ovarianos, conteúdo 
de colón e suabe de oviduto, até se ter um pool de cinco órgãos da mesma 
categoria. Cada pool foi analisado pela bacteriologia convencional (BC) e PCR em 
tempo real (PCR). Foi detectado Salmonellasp. porPCR em 8,0% (9/112) das 
amostras suabe de oviduto, 7,1% (8/112) de fígado, 6,3% (7/112) de baço, 5,4% 
(6/112) de coração, 0,9% (1/112) de folículo ovariano, e 0,9% (1/112) de conteúdo 
de cólon. Pela BC foram positivas 3,6% (4/112) das amostras suabe de oviduto, 
5,4% (6/112) de fígado, 7,1% (8/112) de baço, 3,6% (4/112) de coração, 4,5% 
(5/112) de folículo ovariano, e 1,8% (2/112) de conteúdo de cólon. As analises 
apresentaram moderada concordância entre os resultados com um valor de 
Kappa de 0,57. Fatores inibitórios,que diminuíram a eficiência da reação do PCR, 
foram identificados nas amostras de conteúdo de cólon e folículo ovariano.Foram 
identificados sorovares de importância, tanto para saúde pública, quanto para a 
saúde animal, em todas as categorias de órgãos avaliados e possuem potencial 
de serem disseminados para os ovos, por serem encontrados nos suabes de 
oviduto e folículo ovariano. As características físicas avaliadas possuíramrelação 
com a ave estar improdutiva. Conclui-se que: diferentes sorovares de Salmonella, 
com importância para a saúde animal e humana, foram identificados em diversos 
órgãos de poedeiras de descarte; Salmonella e anticorpos anti-Salmonella são 
identificados nas amostras de galinhas de descarte; os parâmetros físicos podem 
ser usados para realizar o descarte seletivo de poedeiras improdutivas. 
 
 
Palavras-chave:galinhas poedeiras, salmonelose animal,técnicas 

microbiológicas. 

 
 



 

 

CÁPITULO 1 –CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para que as aves expressemtodo seu potencial zootécnico é 

necessário que estejam livres de doenças. Que além dos prejuízos causados 

pela constante mortalidade e diminuição dos parâmetros produtivos, 

possamlevar à necessidade de repopulação do plantel ou representar risco a 

saúde pública(BERMUDEZ & STEWART-BROWN, 2008). 

As doenças podem ser alvo de vigilância e monitoramento, eo 

critério geral para inclusão de doenças nos sistemas de vigilância federal tem 

sido o seu potencial efeito na saúde pública, bem como doenças que afetem 

significantemente a produção e que limitem o comercio internacional (ZEPEDA 

& SALMAN, 2003).  

As doenças causadas por Salmonellasp. em aves possuem 

importância na saúde pública, pois a carne de aves e ovos contaminados 

também estão entre as fontes mais frequentes de surtos de Salmonellasp.em 

humanos (SAIF et al., 2008). Assim como importância econômica por 

diminuição da produção, aumento da mortalidade nas aves e altos custos com 

programas de controle (SHIVAPRASAD, 2000). 

No ano de 2009, o Brasil apresentou um plantel estimado de 78,3 

milhões de poedeiras, e nesse mesmo ano, Goiás apresentou um plantel de 

3,3 milhões, se estabelecendo como o oitavo maior produtor de ovos do Brasil 

(UBA, 2009),posição ainda mantida em 2012 com produção de 1,3 bilhões de 

ovos (UBABEF, 2013). O Brasil tem procurado nos últimos anos estruturar seu 

sistema de defesa sanitária animal a fim de dar sustentação à condição de 

grande exportador de produtos avícolas, buscando o controle das 

salmonelosesaviárias (BRASIL, 2003; BRASIL, 2013a).  

Considerando que a grande produção de ovos surge paralelamente 

a grande quantidade de galinhas poedeiras que são descartadas todos os anos 

e ao seu aproveitamento na alimentação humana,o estudo da presença de 

Salmonellasp.em galinhas poedeiras em fase de descarte pode ser usadopara 

demonstrar o perfil sanitário dos plantéis de poedeiras, assim como o grau de 
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infecção que existiu durante o período de criação e de produção dessas aves.A 

presença de infecção em uma das aves de um galpão torna-se fator de risco às 

demais aves do mesmo ambiente e ao consumidor dos produtos dessas aves. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Legislação 

 

Nem todas as doenças podem ser alvo de vigilância e 

monitoramento. As prioridades para inclusão dessas doenças irão variar com o 

país e asdiferentes regiões. O critério geral para inclusão de doenças nos 

sistemas de vigilância federaltem sido o potencial de efeito na saúde pública, 

bem como doenças que afetam significantemente a produção e doenças que 

limitam o comercio internacional (ZEPEDA & SALMAN, 2003). 

No Brasil o plano nacional de sanidade avícola (PNSA)determina o 

controle, a monitoração, os métodos de diagnóstico e erradicação das doenças 

aviárias de maior importância, como: influenzaaviaria, doença de Newcastle, 

salmonelose e micoplasmose. As doenças oficiais monitoradas, a forma de 

controle e o tratamento mudam conforme a categoria de ave e finalidade de 

produção (BRASIL 1994, BRASIL 2001, BRASIL, 2003). 

Em qualquer categoria de ave,assalmoneloses causadas 

porSalmonella entericasorovar Gallinarum, Pullorum, Enteritidis e Typhimurium 

são de notificação obrigatória no prazo de até 24h e salmonelose causadas por 

outros sorovares devem ser notificadas mensalmente (BRASIL, 2013a). A partir 

da INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 78, incluída no Plano Nacional de Sanidade 

Avícola (PNSA), foi regularizado o controle e certificação de estabelecimentos 

e núcleos livres de sorovares Gallinarum e Pullorum, e livres ou controlados 

para sorovares Enteritidis e Typhimurium.Entretanto, tais normas englobam 

somente núcleos e granjas destinados a reprodução, mas não de produção de 

ovos destinados ao consumo (BRASIL, 2003). 

As poedeiras comerciais ficam submetidasa vigilância 

epidemiológica nos seus planteis para SalmonellaEnteritidis e 

SalmonellaTyphimurium com colheitas de amostras para realização de testes 

laboratoriais. Torna também a vacinação com vacinas vivas para 
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SalmonellaEnteritidis obrigatória para aves contidas nas categorias dispostas 

nessa instrução normativa (BRASIL, 2013b). 

Essas leis são relativamente novas se forem comparadas com 

países como a Suécia, que a mais de 50 anos implementou um controle 

rigoroso sobre a presença de Salmonella. O que levou a eliminação dos 

agentes da pulorose e tifo aviário no inicio de 1960, não sendo detectado o 

agente do tifo aviário desde 1984 e o agente da pulorose desde 2001, quando 

foi detectado pela ultima vez em galinhas de criação não 

tecnificada(BENGTSSON et al., 2009). 

 

 

2.2Salmonella 

 

O gênero Salmonella foi nomeado em função de seu descobridor 

Daniel E. Salmon (1850–1914) (SAIF et al., 2008). São bactérias em forma de 

bastonetes, não formam esporos, apresentam coloração negativa em Gram.Em 

sua maioria possuem motilidade, sendo que as variantes imóveis incluem 

SalmonellaGallinarum eSalmonellaPullorum (USFDA, 2012).  

O género faz parte da família Enterobacteriacea e é dividido em 

duas espécies,Salmonellabongorie Salmonella enterica,esta ultima é composta 

por seis subespécies e representa maior preocupação na saúde pública. As 

subespécies de Salmonellasp. ainda são subdivididas em sorovares (Tabela 1), 

com base na tipagem de Kaufmann-White, que leva em conta os antígenos 

somáticos (O) e flagelares (H). Até o ano de 2007 o número de sorovares 

descobertos era de 2.610 (GUIBOURDENCHE et al., 2010; AGBAJE et al., 

2011; USFDA, 2012). 
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TABELA 1 – Posição taxonômica, formato escrito, nomenclatura e número de 
sorovares descritos por subespécie até o ano de 2007 

Gênero Espécie Subspécie Sorovar Número 

Salmonella enterica 
enterica(subspé
cie I)  

Choleraesuis, Enteritidis, 
Paratyphi, Typhi, Typhimurium 1547 

  

salamae(subspé
cie II)  

9,46:z:z39 513 

  

arizonae(subspé
cieIIIa)  

43:z29:- 100 

  

diarizonae(subs
pécieIIIb)  

6,7:l,v:1,5,7 341 

  

houtenae(subsp
écie IV)  

21:m,t:- 73 

  

indica(subspéci
e VI)  

59:z36:- 13 

Salmonella bongori (subspécie V)  13,22:z39:- 23 

Adaptado de: GUIBOURDENCHE et al.(2010) eAGBAJE et al.(2011). 

 

Os sorovares de Salmonella enterica podem ser divididos em dois 

grupos com base na patogênese e biologia da infecção. Um grupo é composto 

por um pequeno número de sorovares que são adaptados a determinadas 

espécies de hospedeiro, tais como: Salmonella enterica sorovar Typhi em 

seres humanos; Salmonella enterica sorovar Choleraesuis em 

suínos;Salmonella enterica sorotipo Dublin em bovinos; Salmonella enterica 

sorovares Pullorum e Gallinarum em aves. O outro grupo é constituído por um 

grande número de sorovares que podem causar doença gastrointestinal em 

uma variedade de hospedeiros, e incluem Salmonella enterica sorovar 

Typhimurium e Salmonella enterica sorovar Enteritidis(BARROW et al., 

1994;BÄUMLER et al., 2000a;BERCHIERI JR et al., 2001; WIGLEY et al., 

2005; GAST et al., 2011). 

Ambos os grupos podem causar a doença sistêmica ou apenas 

colonizar o trato intestinal. A manifestação ou não da infecção no hospedeiro é 

influenciado por fatores comosorovar, fagotipo, fatores de virulência e dose 

infectante da Salmonella, e espécie e idade do hospedeiro. Tais fatores 

determinarão se ocorre invasão, colonização, sobrevivência e multiplicação nas 

células necessárias para que a Salmonella seja capaz de sobrepujar as 

defesas do hospedeiro (BARROW et al., 1994; SUZUKI, 1994;BERCHIERI JR 

et al., 2001; WIGLEY et al., 2001; GAST et al., 2011). SUZUKI (1994) aponta 

que embora doses contendo grande quantidade debactérias sejam necessárias 

para superar essas defesas,uma pequena quantidade de bactérias pode ser 
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capaz de atravessar a barreira intestinal, proliferar e causar a infecção 

sistêmica. 

 

2.2.1 Sorovares de Salmonella adaptadas as aves 

 

Dentre os sorovares adaptados as aves estão 

asSalmonellaGallinarum e SalmonellaPullorum,que causam nas aves 

domésticas as doenças sistêmicas denominadas tifo aviário e pulorose, 

respectivamente. Estes sorovares não possuem motilidade, possuem as 

mesmas características antigênicas apresentando os mesmos antígenosO, 9 e 

12, mas com diferentes porcentagens de antígenos 12(1), 12(2), 12(3) e 

diferentes propriedades bioquímicas (ZANELLA, 2007; LORENZONI, 2010). 

As doenças causadas por estes sorovares são de grande 

importância econômica em função dos altos custos com programas de controle 

e por causar perda no desempenho produtivo das aves, como: diminuição da 

produção de ovos e aumento da mortalidade. A pulorose e tifo aviário já são 

controlados em muitos países, que há anos possuem programas de controle 

dentre eles os Estados Unidos, Canada, Suécia e a maioria dos países da 

Europa ocidental (SHIVAPRASAD, 2000). No Brasil, a doença ainda está 

presente, porem há pouca notificação dos surtos de pulorose e tifo aviário (OIE 

WAHID, 2012). Estes sorovaresgeralmente causam nas aves a doença com 

maior duração e virulência que sorovares não adaptados.No entanto, 

raramente a causam infecções em outros hospedeiros, portanto são pouco 

relacionados a problemas ligados a infecções alimentar em humanos 

(BARROW et al., 1994; BERCHIERI JR et al., 2001; WIGLEY et al., 2001). 

Caso ocorra,a infecção sistêmica pode atingir diferentes órgãos, 

podendo haver a contaminação do trato reprodutivo e transmissão vertical, pela 

contaminação interna ou externa dos ovos. Após a resolução da doença a 

bactéria pode persistir nos tecidos contaminados por mais de 20 semanas 

(BARROW et al., 1994; BERCHIERI JR et al., 2001).  

A colonização de diferentes partes do trato reprodutivo indica que há 

a possibilidade de SalmonellaPullorum utilizar diferentes mecanismos de 

contaminação dos ovos (WIGLEY et al., 2001). Enquanto a transmissão vertical 

aparentemente possui maior importância para a disseminação de 
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SalmonellaPullorum, já para SalmonellaGallinarum a transmissão horizontal é a 

que possui maior importância(BERCHIERI JRet al., 2001).  

Com os resultados de experimentos e observações a campo pode-

se concluir que aves jovens são altamente susceptíveis para 

SalmonellaPullorum eSalmonellaGallinarum, enquanto aves adultas são mais 

susceptíveis a SalmonellaGallinarum (SAIF et al., 2008). 

 

2.2.2 Sorovares de Salmonellarelacionados às infecções paratifoides 

 

Os sorovaresrelacionados às infecções paratifoidesestão 

disseminados no mundo todo, podem afetar tanto aves como mamíferos e 

possuem grande variação em sua habilidade de produzir doença (SAIF et al., 

2008; LORENZONI, 2010).O que pode ser observado em pintainhos de um dia 

de vida, que após inoculação por via oraldeSalmonellaKedougou, esta 

permaneceu no trato intestinal, enquanto que SalmonellaTyphimurium atingiu a 

lamina própria do ceco e foiencontrada no interior de macrófagos (BRITO et al., 

1995).  

Essa variação é observada entre cepas, em que algumas cepas de 

Salmonellasp.comoSalmonellaEnteritidisfagotipo 4, pode levar a alta 

mortalidade em pintainhos de maneira semelhante a infecção por 

SalmonellaPullorum (SHANE, 1997).  

Sorovares de Salmonellasp.paratificas como 

SalmonellaTyphimuriumou sorovar Enteritidis causam tanto infecções com 

sintomas intestinais evidentes comoinfecções assintomáticas em  mamíferos e 

aves (SUZUKI, 1994), sendo capazes de a partir do trato gastrintestinal, invadir 

a corrente sanguínea e se replicar em órgãos como fígado, baço, coração e 

ovário, possibilitando amplas condições para a contaminação dos ovos e das 

carcaças, o que é facilitado pelo manuseio e processamento industrial 

(BERCHIERI JR et al., 2001; ANDREATTI FILHO, 2009). 

MYAMOTO et al. (1997) ao inocular SalmonellaEnteritidis por via 

intravenosa e no oviduto observaram que, em ambas as formas,ocorreu a 

contaminação dos ovos.Entretanto, pela via intravenosa houve maior número 

de ovos contaminados, colonização do trato reprodutivo e ovário. 
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Aves adultas em condições naturais raramente apresentam sinais 

clínicos da infecção ou mortalidade.No entanto, aves jovens,imunodeprimidas, 

ou sob condições extremas de estresse, podem vir a apresentar a doença em 

alguns casos de infecção por SalmonellaEnteritidis (SUZUKI, 1994; SAIF et al., 

2008; LORENZONI, 2010) e SalmonellaTyphimurium (BRITO et al., 1995). O 

motivo desse aumento de resistência ocorre provavelmente devido ao 

desenvolvimento da microbiota intestinal e do sistema imune com o passar da 

idade (SUZUKI, 1994). 

 

2.3Salmonelose em Poedeiras 

 

2.3.1Patogenia 

 

A maior parte das infecções por Salmonella ocorre após sua 

ingestão pela rota oral-fecal (BARROW et al., 1994; SAEED et al., 1999). O 

curso da infecção por Salmonellasp.varia consideravelmente dependendo do 

sorovar infectante e da genética do hospedeiro. Sorovares como Typhimurium 

e Enteritidis possuem papel importante na saúde publica devido a 

contaminação de ovos. Ambos os sorovares são capazes de infectar uma 

ampla variedade de hospedeiros, nas galinhas estes sorovares causam 

principalmente infecção do trato gastrintestinal, se localizando 

predominantemente no ceco e podendo persistir nesses órgãos por vários 

meses (BRITO et al., 1995; CHAPPELL et al., 2009). A infecção sistêmica por 

outro lado é geralmente passageira e com exceção de aves jovens quase não 

causam sinais clínicos. Já sorovares como Gallinarum e Pullorum infectam uma 

pequena variedade de espécies de aves, causando uma doença sistêmica 

grave (CHAPPELL et al., 2009). É difícil determinar se o sorovar irá causar 

doença sistêmica ou localizada, por também depender do estado imune do 

hospedeiro (BÄUMLER et al., 2000a). 

Salmonelose sistêmica das aves possuem três fases distintas. A 

primeira fase é a sobrevivência e invasão através do trato  digestório. A 

segunda fase é o estabelecimento da infecção sistêmica, principalmente pela 

infecção de macrófagos e disseminação para órgãos como coração, fígado, 

baço e trato reprodutivo. Na terceira fase pode ocorrer a eliminação do agente 
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pelo sistema imune, a morte do animal pela infecção, ou o desenvolvimento de 

um estado de carreador subclínico pelo hospedeiro (BARROW et al., 1994; 

CHAPPELL et al., 2009). 

Bactérias de pH neutro ao atravessar o trato digestório precisam 

sobreviver em pH estomacais baixos, assim como ácidos graxos voláteis 

presentes no intestino e fezes, ou quando no interior das células tolerar baixos 

níveis de pH nos fagossomos de macrófagos. A indução de tolerância à acidez 

é um processo de dois estágios envolvendo sistemas de proteção ao ácido, 

desencadeadas em diferentes níveis de acidez (BEARSON et al., 1997). 

Após a sobrevivência no intestino a Salmonella possui como 

principal estratégia invadir ascélulas colunares epiteliais na mucosa intestinal e 

células M sobre as placas de Peyer. A interação da Salmonella e do epitélio 

desencadeia quimiotaxia e o recrutamento de células fagocíticas para o local 

da infecção. Se os mecanismos de defesa do hospedeiro obtiverem sucesso 

em conter a expansão bacteriana, a infecção permanece apenas no intestino e 

tecido linfoide associado ao intestino. Se, por outro lado, os macrófagos não 

forem bem sucedidos em limitar a disseminação pode ocorrer a doença na 

forma sistêmica (HENDERSON et al., 1999; BÄUMLER et al., 2000a). 

Na invasão, a ausência de flagelos das SalmonellaPullorumou 

Gallinarum, não causam inflamação significativa, como causado por 

SalmonellaTyphimurium ou Enteritidis. A ausência de flagelos faz com que 

estas não sejam reconhecidas pelos receptores tipotoll 5, que exerce papel 

chave na iniciação da resposta inflamatória. Salmonella invade então os 

macrófagos e provavelmente células dendríticas e são transportados para o 

baço e fígado, onde a replicação acontece. A interação com macrófagos éum 

componente chave para a infecção sistêmica em mamíferos e aves (BARROW 

et al., 1994; HENDERSON et al., 1999; BERCHIERI JR et al., 2001; IQBAL et 

al., 2005;). 

Possivelmente,SalmonellaTyphimurium sobreviva em parte por inibir 

a fusão do fagossomo com o lisossomo e, em parte, por adaptar as condições 

do fagolisossomo (BUCHMEIER & HEFFRON, 1991). Ilhas de patogenicidade 

e secreção tipo III desempenham papel tanto na colonização do trato 

gastrintestinal como na infecção sistêmica, sendo que a falta de ilhas de 

patogenicidade resulta naincapacidade de sobreviver no interior de macrófagos 
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(JONES et al., 2007).Salmonellasp. cresce inicialmente no interior dos 

macrófagos, mas após varias horas causou a morte dessas células in vitro 

(BÄUMLER et al., 2000a). 

Sorovares de Salmonella espécie específicas possuem maior 

capacidade de sobreviver em órgãos, do hospedeiro que é adaptado, do que 

sorovares não espécies específicos, não possuindo necessariamente maior 

capacidade de invasão que sorovares não específicos (BARROW et al., 1994). 

Conforme WIGLEY et al.(2001)SalmonellaPullorum pode persistir por até 40 

semanas no trato reprodutivo e baço de aves contaminadas.  

Quando as poedeiras atingem a maturidade sexual, o número de 

unidades formadoras de colônias deSalmonellaPullorumisoladas em órgãos 

como o baço aumenta e se dissemina para o trato reprodutivo, o que não 

acontece com os machos,indicando que tais mudanças estão relacionadas ao 

inicio de postura nas fêmeas (WIGLEY et al., 2005). Durante esse 

período,apesar da forte resposta humoral,há persistência e aumento do 

número dessas bactérias no baço, trato reprodutivo e fígado.No entanto,ocorre  

diminuição em outros órgãos. SalmonellaPullorum foi capaz de colonizar 

ambos os ovários e ovidutos, o que levou a contaminação de 6 % dos ovos por 

essa bactéria (WIGLEY et al., 2001). 

Após o estabelecimento ou infecção sistêmica a galinha pode 

eliminar ou controlar a replicação bacteriana por ação do sistema imune 

adaptativo. Se a replicação bacteriana não é controlada pelo sistema imune 

inato, Salmonella replica no baço e no fígado levando a hepatomegalia e 

esplenomegalia, e levando a lesões nesses órgãos. Conforme infecção, 

particularmente com SalmonellaGallinarum, anemia progressiva e septicemia 

ocorrem, com disseminação de Salmonellano trato intestinal, causando 

hemorragia, infiltração de células de defesa e ulcerações na parede intestinal. 

Progressão até esse estágio geralmente leva a morte. Carreadores 

persistentes ocorrem frequentemente com SalmonellaPullorum e em menos 

frequência com SalmonellaGallinarum (CHAPPELL et al., 2009). 

A presença de sinais clínicos e a contaminação dos ovos é dose 

dependente, podendo haver a não manifestação da doença e 

ocorreraprodução de ovos contaminados. Entretanto as aves inoculadas com 

maior número de unidades formadoras de colônia apresentam além da 
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produção de ovos contaminados com Salmonella, sinais clínicos de 

salmonelose e queda de postura (COX et al., 2000).  

 

 

2.3.2 Aspectos clínicos e anatomopatológicos 
 

As aves podem manifestar sonolência, fraqueza, diminuição da 

ingestão alimentar, baixo crescimento, aderência de fezes a cloaca e tendência 

a se agrupar próximos a fontes de calor podem ser sinais comuns a infecções 

por salmonelas (SAIF et al., 2008).Em aves mais velhas, infecções por 

Salmonellasp.está associada à anorexia, diarreia e redução da produção de 

ovos, geralmente causando baixa mortalidade e com as mesmas lesões 

encontradas em aves jovens (ZANELLA, 2007). 

Casos agudos de tifo aviário podem causar queda brusca no 

consumo de ração, palidez, diarreia esverdeada, depressão, desidratação e 

penas eriçadas. Outros sinais como anorexia, aumento da mortalidade, queda 

na postura, diminuição de fertilidade e eclosão podem ser observadas no tifo 

aviário e também na pulorose (SHANE, 1997; SHIVAPRASAD, 2000; 

OLIVEIRA et al., 2005; SAIF et al., 2008). 

Entretanto, aves infectadas podem carrear o agente por semanas 

sem demonstrar sinais clínicos (RANDALL, 1991; WIGLEY et al., 2001; 

OLIVEIRA et al., 2005; FREITAS NETO et al., 2007; BERCHIERI JR. et al., 

2010) e permanecem como carreadores até serem eliminadas do plantel 

(LORENZONI, 2010). 

Em termos de avaliação clínica, as aves leves (resistentes) 

apresentaram sinais característicos de tifo aviário antes de morrer, como a: 

depressão, prostração, anorexia, asas caídas, penas eriçadas e cloaca suja. 

Por outro lado, aves semipesadas (susceptíveis) podem morrer subitamente 

sem apresentar sinais clínicos, ou podem apresentar a doença de forma 

semelhante à apresentada em linhagens leves, mas de forma mais intensa 

(BERCHIERI JR. et al., 2000; FREITAS NETO et al., 2007). BERCHIERI JR. 

etal. (2000) isolaram SalmonellaGallinarum do fígado, baço, ovário, coração e 

conteúdo cecal várias semanas após a inoculação, mesmo de aves que não 

apresentavam sinal da doença. OLIVEIRA et al. (2005) encontraram sinais 
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clínicos, mas as aves não apresentaram queda na postura inicialmente, o que 

aconteceu próximo a morte das aves. 

Embora a doença clínica não seja normalmente associada a 

infecções paratifoides em aves maduras, algumas cepas de 

SalmonellaEnteritidis foram capazes de causar anorexia, diarreia e queda na 

postura em aves experimentalmente infectadas (SAIF et al., 2008). 

Em aves com salmonelose é comum encontrar durante a necropsia 

alterações semelhantes às doenças típicas septicêmicas (LORENZONI, 2010). 

Alterações passíveis de serem encontradas ocorrem principalmente no fígado e 

baço que podem estar aumentados, congestos e comfocos necróticos. O 

fígado pode se encontrar ictérico ou com coloração esverdeada à bronzeada. 

Outras alterações que podem ser observadas são enterite catarral ou 

hemorrágica, peritonite, pericardite e pontos hemorrágicos no coração. Em 

casos crônicos podem ser observados folículos ovarianos císticos, 

hemorrágicos, descoloridos ou aderidos (BERCHIERI JR. et al., 2000; 

SHIVAPRASAD, 2000; RAHMAN et al., 2004; HOSSAIN et al., 2006; ISLAM et 

al., 2006; FREITAS NETO et al., 2007). 

 

2.3.3 Fatores predisponentes 
 

Os principais fatores de risco associados à salmonelose 

identificados são o aumento da idade, número de aves por lote,número de 

roedores na propriedade, a pratica de muda forçada,criação de poedeiras de 

diferentes idades, contaminação de um lote anteriormente, proximidade com 

passagem de caminhões de transporte, processamento de ovos em linha 

(GARBER et al., 2003; NAMATA et al., 2008; HUNEAU-SALAÜN et al., 2009; 

SASAKI et al., 2012). Fatores protetores a presença de Salmonella foram a 

retirada rápida de aves mortas, o uso de locais para descarte e limpeza e 

desinfecção entre lotes (GARBER et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2005; 

HUNEAU-SALAÜN et al., 2009) 

Quando a ave atinge a maturidade sexual SalmonellaPullorum pode 

sair do seu estado de latência e colonizar o trato reprodutivo, podendo levar a 

contaminação dos ovos (WIGLEY et al., 2001). Poedeiras comerciais 

inoculadas com SalmonellaPullorum quando foram contaminadas aos quatro 
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dias de idade não demonstraram sinais clínicos da doença.Entretanto, ao 

atingir a maturidade sexual (fase de postura), essas aves produziram ovos 

contaminados. Os mesmos autores tentaram reproduzir mesmo 

comportamento da doença com SalmonellaGallinarum, no entanto sem 

sucesso, não conseguindo com que houvesse transmissão para os ovos e 

consequentemente progênie (BERCHIERI JR et al., 2001). 

Em outro trabalho, foi observado que aves de linhagens leves, 

produtoras de ovos de casca branca, foram mais resistentes à infecção por 

SalmonellaGallinarum que galinhas de linhagens semipesadas, produtoras de 

ovos de casca marrom, sendo consideradas mais susceptíveis. Foi possível 

reproduzir a doença em aves semipesadas com idade de 18 semanas, que é a 

idade de maturidade sexual. Nesse trabalho também houve relação dose 

dependente, para mortalidade e apresentação da doença (OLIVEIRA et al., 

2005). Indicando com isso que existe uma diferença na suscetibilidade à 

salmonelose dependendo da linhagem das aves, e que a idade de maturação 

sexual atua como fator predisponente para a bacteremia, aumento da 

mortalidade, aumento do número de lesões, persistência e número 

deSalmonellasp. isoladasem órgãos como fígado, baço e principalmente trato 

reprodutivo (FREITAS NETO et al., 2007; BERCHIERI JR et al., 2001). 

A prática de muda forçada é usada como forma de prolongar a vida 

econômica das aves ao final do primeiro ciclo de produção, adiando assim a 

necessidade de reposição do lote por 25 a 30 semanas (RAMOS et al., 

1999).Muda forçada pela restrição alimentar prejudica o sistema imune e 

aumenta a suscetibilidade a vários patógenos, especialmente 

SalmonellaEnteritidis (PATWARDHAN & KING, 2011). Aumentando o número 

de órgãos que essa bactéria é isolada e a quantidade de SalmonellaEnteritidis 

que é excretada pelas fezes em aves que passam por esse tratamento (HOLT 

&PORTER JR. 1992; HOLT, 2003). 

Resultados demonstram que a muda forçada convencional  

possibilita que SalmonellaEnteritidis, localizadas no inglúvio, se multipliquem no 

trato gastrintestinal e invadam tecidos e órgãos como baço, fígado e ovário 

(PATWARDHAN & KING, 2011).RICKE, (2003) afirmou que a muda forçada, 

pela retirada total do alimento provoca alterações na microflora e ecologia 

natural das aves, o que leva ao aumento da suscetibilidade de infecção por 
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SalmonellaEnteritidis. Este mesmo autor sugere que para se diminuir a 

colonização por SalmonellaEnteritidis deve se manter a microbiota do inglúvio e 

sua atividade fermentadora. 

 

 

2.4Saúde pública 

 

Valores de prevalência de Salmonellasp. no interior e na casca do 

ovo são diferentes quando se comparam diferentes países, variando de 0 a 

9,2% para o interior dos ovos e de 0,04 a 9% para a superfície (LUBER, 2009). 

Mesmo com a baixa prevalência, deve ser levada em consideração a 

possibilidade de contaminação cruzada, quando a bactéria é transferida de um 

alimento ou objeto contaminado para outros (USFDA, 2012). 

Salmonella geralmente é destruída nos alimentos quando 

submetidos à temperatura acima de 50ºC, aumentando a taxa de destruição 

conforme o aumento de temperatura (DOYLE & MAZZOTTA, 2000). Portanto, 

há o risco de infecção pela ingestão desses alimentos crus ou mal cozidos 

(USFDA, 2012). O CDC estima que cerca de 75% dos surtos de salmonelose 

são devido ao consumo de ovos crus ou mal cozidos (WHO/USFDA, 2002). 

Infecções por Salmonellasp. em humanos variam de moderada a 

severa e os casos graves geralmente estão associados a populações 

suscetíveis, como idosos, crianças e imunocomprometidos. Surtos em asilos e 

hospitais entre os anos 1985 e 1991 representaram 12% dos casos de 

salmoneloses e 90% dos casos fatais.Em humanos a doença é caracterizada 

por diarreia, dor abdominal, câimbra, vômito, dor de cabeça e náusea. Podendo 

os sintomas durar por mais de uma semana (WHO/USFDA, 2002). 

Infecções alimentares por Salmonellasp. apresentam letalidade de 

0,5%, o que as tornam uma das principais causas de morte de doenças 

transmitidas por alimentos nos Estados Unidos (BARTON BEHRAVESH et al., 

2011). É estimado que ocorra aproximadamente 93 milhões de casos de 

gastroenterites provocadas por salmonela todos os anos e estima-se que 

desses cerca de 155 mil resultam em morte (MAJOWICZ et al., 2010). O US 

Centers for DiseaseControlandPrevention (CDC) estima que ocorram 1,4 
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milhões de casos de salmonelose ao ano, levando a 16.430 hospitalizações e 

582 mortes (WHO/USFDA, 2002).  

Dados indicam que casos de gastroenterites humanas envolvendo 

SalmonellaEnteritidis têm aumentado desde 1960 (BÄUMLERet al., 2000b). 

Após 1980 esse sorovar se definiu como a principal causa de infecções em 

humanos em muitos países, com ovos de galinha sendo a principal fonte do 

patógeno (WHO, 2002; BRADEN, 2006) e a casca do ovo é apontada como o 

veiculo de maior importância na disseminação da doença (BRADEN, 2006). 

Sistemas de vigilância são tradicionalmente passivos e em raros 

casos ativos, o que significa que notificações abaixo do número real são 

extremamente prejudiciais para a interpretação e analise dos dados 

(ROCOURT et al., 2003). No Brasil, dos 3.737 surtos de doenças transmitidas 

por alimentos notificados entre 1999 e 2004, 80% foram encerrados sem dados 

sobre o agente etiológico. Em alguns Estados e Municípios do País, pouca 

informação é conhecida, pois os casos e surtos não são notificados (CARMO et 

al., 2005).  

A partir de 1993,houvedeclínio do número de casos de salmonelose 

causadas pelo sorovar Enteritidis no Reino Unido, após ter alcançado seu valor 

máximo nesse mesmo ano. A diminuição no número de casos ocorreu 

provavelmente devido a diversos fatores, como melhorias no controle de 

infecções e de higiene da indústria avícola, granjas e núcleos de reprodução, e 

a vacinação contra SalmonellaEnteritidis (WARD et al., 2000). 

No Brasil, os alimentos causadores da maioria dos surtos de 

Salmonellasp. notificados são os ovos e maioneses, alimentos mistos e carnes, 

respectivamente (CARMO et al., 2005). Os surtos notificados no Paraná entre 

os anos de 1999 e 2008 apontam que 45% dos surtos foram relacionados a 

ovos e o principal sorovar isolado dos pacientes foi o Enteritidis com 87,8% 

(KOTTWITZ et al., 2010).  

Até o ano de 2013, não existia legislação vigente que exigia o 

controle de Salmonellasp. e vacinação contra SalmonellaEnteritidisnas aves de 

postura comercial (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b). Este controle era feito 

através da conscientização da população com rótulos que informam sobre o 

risco de contaminação ao ingerir ovos crus e mal cozidos (BRASIL, 2009), e 

também pela inspeção de ovos e da carcaça de aves (BRASIL, 1990). 
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Tal exigência se mostra necessária visto o aumento crescente da 

produção, a necessidade de se garantir segurança dos ovos ao consumidor e 

do controle da Salmonella no plantel brasileiro. Tais medidas são também 

necessárias para se adequar as normas de sanidade e segurança alimentar e 

conseguir aceitação no mercado externo (STEFANELLO, 2011). 

 

2.5 Poedeiras de descarte 

 

O começo da postura tem sido adiantado progressivamente nas 

poedeiras, devido à seleção genética. Essa característica é muito utilizada 

como critério de seleção, pois existem duas formas de se aumentar a 

quantidade de ovos até 80 semanas de idade: a seleção para aumento do ritmo 

de postura a partir da maturidade sexual e a seleção para uma maturidade 

sexual mais precoce (ARTHUR, 1986). 

Para que as frangas produzam ovos em quantidade e qualidade 

ótimas é necessário que tenham peso adequado ao iniciar a postura. O que 

deve ser ajustado em função das recomendações contidas dos manuais de 

linhagem (ARTHUR, 1986). Quando esses critérios são atendidos as aves 

iniciam a postura às 18 semanas de idade, com uma produção entre 338 e 352 

ovos por ave do inicio da postura as 18 semanas até as 80 semanas, tendo 

peso final entre 1,690 a 1,990 kg. Com certa variação entre diferentes 

linhagens, principalmente quando se compara aves de linhagens produtora de 

ovos brancos e de linhagens produtora de ovos marrons (GLOBOAVES, 2006). 

Manter aves mais velhas que 76 semanas pode ser antieconômico, 

dependendo dos custos de produção e o retorno obtido, devido à queda 

gradual na taxa de produção e qualidade dos ovos, inconstância na produção e 

menor eficiência de conversão alimentar quando comparadas a aves com 24 

semanas (YASMEEN et al., 2008).  

Para prolongar a vida econômica ao final do primeiro ciclo de 

produção dessas aves mais velhas pode ser utilizada a muda forçada, adiando 

assim a necessidade de reposição do lote por 25 a 30 semanas (RAMOS et al., 

1999; SOKOŁOWICZ & KRAWCZYK, 2005). A muda forçada realizada em 

poedeiras de 64 semanas, que foram utilizadas até que atingissem 111 

semanas, foi economicamente vantajoso, apesar dos menores parâmetros 
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produtivos e aumento da mortalidade durante o segundo período de postura. 

Entretanto, deve ser levado em conta o valor do ovo e da ração para se optar 

por essa prática (SOKOŁOWICZ & KRAWCZYK, 2005). 

Informações a respeito da produção total de ovos, tamanho da dúzia 

produzida, dias de pausa na postura e características de aves em postura e 

não produtivas são uteis para se fazer o descarte seletivo de poedeiras, que 

apesar de pouco utilizado em grandes granjas comerciais, é útil 

emeliminaravescom maus índices produtivos. Para isso, é necessário que seja 

feita a identificação das gaiolas e de forma individual sejam medidos os dados 

de produção de cada ave (DRYDEN, 1918; ANI & NNAMANI, 2011). 

Entretanto, essa forma de descarte seletivo exige maior mão de obra e tempo 

para ser empregada. Outra forma de seleção que pode ser empregada é 

baseada nas características físicas das poedeiras, que apesar de ser menos 

precisa é mais praticável que a anterior, por exigir menos tempo e mão de obra 

(DRYDEN, 1918; COSBY, 1922; PAYNE, 1922). 

A produção de ovos é correlacionada com certas características 

visíveis ou físicas das galinhas poedeiras, dessa forma é possível eliminar boa 

parte das poedeiras não rentáveis do plantel com certo grau de 

exatidão(DRYDEN, 1918; PAYNE, 1922; ROSA et al., 2007; ANI & NNAMANI, 

2011).  

Para que esse método seja utilizado são levados em conta 

características como acor e elasticidade da crista e barbela, essas 

característicasestão relacionadas com a circulação de sangue nesses órgãos, 

o que tende a refletir em outros órgãos ligados a características sexuais e com 

a produção de ovos. A cloaca, que deve ser úmida, dilatada e mais oval em 

aves em produção e pequena seca e contraída em aves improdutivas. As aves 

em produção devem ter peso corporal adequado e abdômen macio. A 

proximidade entre os ossos pélvicos esta relacionada a postura, tendendo a ser 

mais distante em aves produtivas e mais próximos em aves improdutivas. A 

distancia entre ossos púbicos e o externo esta relacionado com o maior espaço 

para o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e portanto esta ligado a boas 

taxas reprodutivas (DRYDEN, 1918; PAYNE, 1922;AJAERO & EZEKWE, 2006; 

ROSA et al., 2007; ANI & NNAMANI, 2011). 
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A coloração amarela do bico, canela, pés e pele é a mesma 

observada na gema do ovo, que é promovida pelas xantofilas. Quando a ave 

está em produção essas xantofilas são depositadas quase que exclusivamente 

no ovo tornando o bico, canela, pés e pele pálidos. Pigmentação da pele 

somente tem valor se a ave tem pele naturalmente amarelada, mas não 

quando são aves naturalmente pálidas ou com pele escura. Poedeiras que 

estão apresentando coloração amarelada da pele e patas provavelmente não 

puseram ovos por varias semanas. Principalmente se essa característica vier 

acompanhada de outras também indicativas de galinha improdutivas 

(DRYDEN, 1918; PAYNE, 1922).Esse método de seleção possui boa precisão 

se as aves estiverem recebendo manejo adequado, devendo se levar em conta 

variações de manejo entre as propriedades (DRYDEN, 1918; PAYNE & 

STEUP, 1929). 

Diante do exposto, objetivou-se pesquisar a presença de 

Salmonellasp. em poedeiras em fase de descarte por diversos métodos de 

diagnóstico, assim como avaliar se essas aves foram descartadas 

improdutivas. 
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CÁPITULO 2 – DETECÇÃO DE Salmonellasp. EM POEDEIRAS DE 

DESCARTE POR BACTERIOLOGIA CONVENCIONAL 

 

RESUMO: Poedeiras são descartadas todos os anos, tendo como destino 
principalmente os pequenos abatedouros e o comércio irregular, o que pode 
representar um risco de disseminação de patógenos. Esse trabalho foi 
elaborado com objetivo detectar Salmonellasp. em poedeiras na fase de 
descarte de granjas comerciais no estado de Goiás. Foram coletadas amostras 
de 20 aves por lote de 30 lotes de poedeiras comerciais em fase de descarte, 
totalizando 600 aves. Após a eutanásiaas aves foram submetidas à necropsia 
ecoletadas amostras de coração, fígado, baço, cólon, folículo ovariano ou 
fragmento ovariano, e suabe de oviduto, que foram processadas em forma de 
pool de cinco órgãos da mesma categoria, totalizando 24 pools por lote e 720 
pools no total. Cada pool foi analisado pela bacteriologia convencional e as 
amostras positivas foram enviadas para FIOCRUZ para sorotipificação. Foi 
detectado Salmonellasp.em todos os órgãos, mas principalmente no baço 8,3% 
(10/120) e 6,7% fígado (8/120) pela bacteriologia convencional 5,1% (37/720). 
Os principais sorovares identificados foram Gallinarum, Enteritidis,Typhimurium 
eCerro, que possuem importância, tanto para saúde pública, quanto para a 
saúde animale possuem potencial de serem disseminados para os ovos, por 
serem encontrados nos suabes de oviduto e/ou folículo ovariano. Conclui-se 
que diferentes sorovares de Salmonella, com importância para a saúde animal 
e humana, foram identificados em diversos órgãos de poedeiras de descarte. 
 
 
Palavras-chave: técnicas microbiológicas, galinhas poedeiras, salmonelose 

animal. 
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ABSTRACT: Laying hens are discarded every year and have as destination 

mainly the small slaughterhouses and the irregular trade, which may present a 
risk to spread pathogens. This study was carried out in order to detect 
Salmonella sp. in laying hensat the stage of disposal from commercial farms in 
the state of Goiás, Brazil. Samples were collectedfrom 20 birds per batch of 30 
batches of laying hens under disposal, from different farms, totaling 600 birds. 
After euthanasia, the birds were subjected to necropsy and collected samples of 
heart, liver, spleen, colon, ovarian follicle or ovarian fragment and swabs of the 
oviduct, which were processed in the form of pool of five fragments in the same 
category, for a total of 24 pools per batch and 720 pools in total. Each pool was 
analyzed by conventional bacteriology and positive samples were sent for 
serotyping to FIOCRUZ. Salmonella was detected. in all organs, but mainly in 
the spleen 8.3% (10/120) and 6.7% liver (8/120) by conventional bacteriology 
5.1% (37/720). The main serovars identified wereGallinarum, Enteritidis, 
Typhimurium and Cerro, which are important both for public health and for 
animal health and have the potential to be disseminated to the eggs, if found in 
the oviduct swabs and / or ovarian follicle. We conclude that different 
Salmonella serovars, which are important for animal and human health have 
been identified in various organs of spent laying hens. 
 
 
Keywords: microbiological techniques, laying hens, animal salmonellosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A produção mundial de ovos em 2012 foi de 66,3 milhões de 

toneladas e gerou 54 bilhões de dólares. No Brasil a produção de ovos para o 

mesmo ano foi de 208 mil toneladas e gerou 172,8 milhões de dólares 

(FAOSTAT, 2012). O Brasil apresentou um plantel estimado de 78,3 milhões de 

poedeiras no ano de 2009 (UBA, 2009), valor que era de 57,8 milhões no ano 

de 2000 (UBA, 2002). 

O aumento da densidade de animais propicia um ambiente para a 

multiplicação, disseminação e perpetuação de vários patógenos com a 

ocorrência de enfermidades que acarretam elevado prejuízos ao setor 

(ANDREATTI FILHO et al., 2009). Isso tem se refletido com oaumento da 

ocorrência de sorovares de Salmonella sp.em plantéis de todos os animais de 

produção (ROCOURT et al., 2003). 

Salmonella faz parte da família Enterobacteriacea, que é 

categorizada em duas espécies com 2.610 sorovares com base nos seus 

antígenos somáticos (O) e flagelares (H) (GUIBOURDENCHE et al., 2010; 

USFDA, 2012). Esses sorovares podem ser divididos em adaptados e não 

adaptados ao hospedeiro, e se diferem em sua capacidade de colonizar o trato 

intestinal e invadir os tecidos dos animais (BARROW et al., 1994; BÄUMLER et 

al., 2000). Possui importância econômica na saúde avícola por causar 

diminuição da produção, aumento da mortalidade e altos custos com 

programas de controle, e na saúde pública, pois a carne de aves e ovos 

contaminados estão entre as principais fontes de surtos de Salmonellasp.em 

humanos (SHIVAPRASAD, 2000; SAIF et al., 2008).  

No Brasil, os alimentos causadores da maioria dos surtos notificados 

são os ovos crus e maioneses, alimentos mistos e carnes, respectivamente, e o 

principal agente envolvido foi a Salmonellasp. (CARMO et al., 2005). 

As galinhas produtoras de ovos ao atingirem aproximadamente entre 

85 a 120 semanas são descartadas, por sua criação se tornar antieconômica. 

Os principais destinos dessas aves são pequenos abatedouros ou a 

comercialização a baixos preços nas periferias das grandes cidades e em 
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pequenas cidades do interior. Esse tipo de comércio, muitas vezes irregular, 

pode promover a disseminação de microrganismos, incluindo Salmonella. 

Diante do expostoesse estudo foi realizado com o objetivo de 

demonstrar a ocorrência e perfil de sorovares de Salmonellasp. em poedeiras 

de descarte por meio da bacteriologia convencional. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios de 

Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA-PRPPG-UFG nº. 034/13 e 

financiado com recurso disponibilizado pelo Edital MCT/CNPq/MAPA/SDA nº. 

64/2008. 

Foram coletadas amostras de 30 lotes de poedeiras em fase de 

descarte, de empresas produtoras de ovos comerciais do estado de Goiás, 

entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2014. A amostragem consistiu de 20 

aves por lote, totalizando 600 aves.Após a eutanásia das aves, estas foram 

submetidas à necropsia e foram coletados amostras de coração, fígado, baço, 

cólon, folículo ovariano ou fragmento ovariano, e suabe de oviduto, que foram 

processadas em forma de pool de cinco órgãos da mesma categoria, 

totalizando 24 pools por lote e 720 pools no total.  

 

 

2.1 Bacteriologia 

 

Aproximadamente 1g de pools de coração, fígado, baço, folículos 

ovarianos, conteúdo de colón e suabe de oviduto foram macerados e 

processados para a cultura e isolamento bacteriano de Salmonella de acordo 

com GEORGIA POULTRY LABORATORY (1997) e com BRASIL (2003), com 

algumas modificações descritas a seguir. 

Os fragmentos foram incubados a 37ºC por 24h em 12,5 mL de água 

peptonada. Respectivamente, 1,0 e 0,1mL dessa água peptonada foram 

passadas para 9,0 mL de caldo selenito cistina (CS) e para 10mL de caldo 
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Rappaport Vassiliadis e incubadas a 37ºC por 24h. Em seguida, com auxílio de 

uma alça de níquel-cromo, alíquotas foram plaqueadas por esgotamento em 

estrias para ágar XLT4, ágar Hektoen e ágar verde brilhante, e novamente 

incubados a 37ºC por 24h.  

A leitura foi realizada pela seleção de unidades formadoras de 

colônias (UFC) com características morfológicas de Salmonella. De três a cinco 

UFC por placa foram transferidas para tubos contendo tríplice açúcar ferro 

(TSI) e incubados a 37ºC por 24h. Isolados dos tubos contendo TSI com 

crescimento sugestivo de Salmonella foram submetidos ao teste de urease, 

produção de indol, vermelho metila, motilidade, lisina descarboxilase, teste do 

malonato e citrato de Simmons. Assim, quando as reações bioquímicas foram 

compatíveis com Salmonella, as amostras foram submetidas ao teste 

sorológico com soro polivalente anti-O e as que apresentaram resultados 

positivos foram enviadas à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-RJ) em ágar 

nutriente para tipificação do sorovar isolado. 

A estatística utilizada para esse experimento foi apenas descritiva, 

para se melhor visualizar os dados, em que para isso foram calculados a 

proporção de amostras positivas por categoria de amostras e total, a proporção 

de sorovares isolados pelo número de amostras positivas e em cada categoria. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das amostras analisadas 8,3% (10/120) dos pools de baço, 6,7% 

(8/120) dos pools de fígado, 5,0% (6/120) dos pools de folículo ovariano, 5,0% 

(6/120) dos pools de suabe de oviduto, 4,2% (5/120) dos pools de coração e 

1,7% (2/120) dos pools de conteúdo de colón foram positivas pela 

bacteriologia. Dos 30 lotes analisados noveapresentaram ao menos uma 

amostra positiva, o que representa 30% (9/30) dos lotes positivos para 

Salmonella. Do total de amostras analisadas 5,1% foram positivas para 

Salmonella (Figura 1). Resultado semelhante foi encontrado por ANDRADE et 

al. (1995), que obtiveram 6,5% das amostras de suabe de cloaca de granjas de 

poedeiras do estado de Goiás positivas para Salmonella. 

Existem poucos estudos sobre a incidência de Salmonella em aves 

de postura no Brasil e a comparação entre diferentes países não é totalmente 
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apropriada, visto que há diferenças no sistema de produção, programas de 

controle, clima e perfil de sorovares, o que dificulta a discussão.Existe variação 

no perfil de sorovares de Salmonella dependendo da região, quando foi 

realizada a pesquisa e da categoria de ave.  

 

 

 

FIGURA 1 – Resultados bacteriológicos das amostras coletadas em galinhas 

na fase de descarte. 

 

Pesquisa sobre a incidência e perfil de sorovaresem poedeiras 

indicam que na União Europeia os sorovares mais encontrados 

foramEnteritidis, Infantus, Typhimurium, Mbandaka e Livingstone (EFSA, 2006). 

No Japão, os sorovares mais isolados foram Cerro,Braenderup, Infantis, 

Corvallis e Enteritidis respectivamente (SASAKI et al., 2012). No Canadá, os 

sorovares mais prevalentes foram respectivamente: Heidelberg, Infantis, Hadar 

e Schwarzengrund (POPPE et al., 1991). 

O número de sorovares mais isolados assim como o número de 

lotes positivos por sorovarestão contidos na Figura 2 e Tabela 1. O número de 

amostras positivas é inferior ao número de vezes que os sorovares foram 

isolados. Isso ocorreu pois houve amostras em que foram isolados mais de um 

sorovar.  
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TABELA 1 – Perfil de sorovares isolados pela bacteriologia convencional pelo 
total de amostras positivas e número de lotes positivos por 
sorovar. 

Sorovar n(%) positivos Lotes positivos (n) 

Gallinarum 15 (39,6) 4 

Enteritidis 12 (31,6) 3 

Cerro 4 (10,5) 1 

O:4, 5:e, h- 2 (5,3) 2 

Johannesburg 1 (2,6) 1 

Montevideo 1 (2,6) 1 

Saintpaul 1 (2,6) 1 

Schwarzengrund 1 (2,6) 1 

Typhimurium 1 (2,6) 1 

Total 38 (100,0) 
 

 

 

FIGURA 2 – Perfil de sorovares isolados pela bacteriologia convencional pelo 
total de amostras positivas. 
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O sorovar mais isolado foi o Gallinarum, que correspondeu a 39,6% 

(15/38) dos sorovares isolados e foi encontrado em quatro lotes.Também no 

Brasil, HOFER et al. (1997), ao analisarem amostras de Salmonella sp. 

recebidos pelo Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) entre os anos de 1962 e 

1991,verificaram que os sorovares mais prevalentes dessas aves foram o 

Gallinarum, Pullorum, Typhimurium, Heidelberg, Enteritidis e Infantis. Os 

sorovares Gallinarum e Pullorum foram os únicos a serem isolados durante os 

30 anos avaliados.  

SalmonellaGallinarum é controlado em muitos países, mas possui 

alta prevalência em muitas partes do mundo, particularmente em países com a 

avicultura ainda em desenvolvimento.Acarreta prejuízo 

considerávelprincipalmente em criações de subsistência (BOUZOUBAA et al., 

1992;SHIVAPRASAD, 2000).No Brasil a doença ainda está presente, porem há 

pouca notificação (OIE WAHID, 2012).  

Em seguida os sorovares mais isolados foram oEnteritidis que 

correspondeu a 31,6% (12/38) dos sorovares e foi isolado em três lotes, Cerro 

com 10,5% (4/38) e Salmonella enterica subespécie enterica sorovar O:4, 5:e, 

h- isolado em duas amostras e em dois lotes. Os sorovares Montevideo, 

Saintpaul, Schwarzengrund e Typhimurium foram isolados apenas em uma 

amostra cada. HOFER et al. (1997) não encontraram o sorovar Enteritidis antes 

de 1971, mas após esse período esse sorovar passou a ser isolado com 

frequência, embora ainda assim em menor proporção que o sorovar 

Gallinarum. 

ANDRADE et al. (1995) isolaram os sorovares Nchanga, Pullorum, 

Typhimurium, Lagos, Salmonella sp. rugosa, Dublin, Give, Derby e Berta,de 

suabes de cloaca de granjas de poedeiras do estado de Goiás. Desses 

sorovares, apenas o Typhimurium foi isolado nesse experimento, indicando que 

houve mudança no perfil de sorovares isolados nos dois experimentos. Isso 

pode ter sido influenciado pelas diferentes datas, mudanças nos planteis, 

diferentes estabelecimentos, ou que o tipode amostra. Já que amostras de 

suabe de cloaca identificam as bactérias que estão sendo excretadas, 

enquanto amostras de diversos órgãos e conteúdo de colón podem identificar 

tanto a forma sistêmica, quanto a bactéria que esta sendo excretada no 

ambiente.  
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A epidemiologia da Salmonella é complexa, a disseminação desse 

agente pode ocorrer de diferentes maneiras, tanto de forma vertical como de 

forma horizontal, sua ocorrência varia com a região e o tempo. Esta afirmação 

pode ser respaldada em HOFER et al. (1997), COX et al. (2000), e ZANCANet 

al. (2000). 

 

QUADRO1 – Número de sorovares isolados em relação àcategoria de 
amostras. 

Sorovar Fígado Baço 
Folículo 
Ovariano 

Suabe de 
Oviduto Coração 

Conteúdo 
de Colón 

Gallinarum 5/15 4/15 3/15 1/15 2/15 - 

Enteritidis 3/12 3/12 - 3/12 1/12 2/12 

Cerro 1/4 1/4 1/4 - 1/4 - 

O:4, 5:e, h- - - 1/2 1/2 - - 

Johannesburg - - - 1/1 - - 

Montevideo - - - - 1/1 - 

Saintpaul - 1/1 - - - - 

Schwarzengrund - - 1/1 - - - 

Typhimurium 1/1 - - - - - 

Total 10 9 6 6 5 2 

 

 

Considerando as amostras coletadas no trato reprodutor (Quadro 1), 

verifica-se que o sorovar Gallinarum foi o mais isolado do folículo ovariano 

(3/15), enquanto o Sorovar Enteritidis foi o mais presente em amostras de 

suabe de oviduto (3/12). Além dos órgãos do trato reprodutivo, 

SalmonellaGallinarum e SalmonellaEnteritidis foram detectadas no fígado, baço 

e coração indicando que as bactérias estavam disseminadas no organismo.  

Para as amostras de conteúdo de colón foi isolado 

SalmonellaEnteritidis, mas não SalmonellaGallinarum (Quadro 1). Resultados 

semelhantes já foram descritos por BARROW et al. (1994) e BERCHIERI JR et 

al. (2000). BARROW et al. (1994) observaram, após inoculação em frangos de 

21 dia, que o sorovarGallinarumcausou infecção sistêmica, sendo isoladas 

principalmente no fígado e baço. Porem, não foi isolado no conteúdo cecal 

após um dia da inoculação. BERCHIERI JR et al. (2000),ao promoverem a 

infecção experimental de galinhas poedeiras com SalmonellaGallinarum, 

observaram que foi possível isolar o agente em41,7% (10/24) das amostras de 
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fígado, 41,7% (10/24) de baço, 25% (6/24) de ovárioe 4,2% (1/24) de suabe de 

cloaca. 

AindaBARROW et al. (1994),quando inocularam Salmonella 

causadoras de infecções paratifoides, comoSalmonellaTyphimurium 

eSalmonella Dublin, as isolaram do fígado, baço e conteúdo cecal, mas com 

menor número de unidade formadoras de colônia que SalmonellaGallinarum no 

baço e fígado.  

Outros sorovares como Cerro, O:4, 5:e, h-, Schwarzengrund, foram 

também isolados de amostras do folículo ovariano, o que era esperado apenas 

de sorovares deSalmonella mais comuns em infecções sistêmicas, como a 

Gallinarum,Pullorum,Enteritidis e Typhimurium. 

SalmonellaEnteritidis presente no oviduto pode ser incorporada ao 

ovo durante sua formação, ser eliminada pelas defesas naturais do albúmen 

dependendo da dose do agente, ou permanecer no ovo e constituir risco 

potencial para a saúde pública, caso o ovo seja consumido cru ou semicru, o 

que pode ser respaldado em GAST et al. (2004). 

Estas aves podem ser comercializadas em periferias de grandes 

cidades e cidades do interior, adquiridas por pessoas de baixa renda que 

muitas vezes utilizam as aves como poedeiras ou para consumo da carne. Isto 

representa risco potencial para disseminar o agente e também para o 

consumidor.Estes resultados se revelam de grande importância tanto para a 

saúde das aves quanto para a saúde do homem. 

Ao avaliar o numero de amostras por órgãos acometidos por 

diferentes sorovares (Quadro 1) verifica-se, por ordem decrescente, que o 

fígado, baço, folículo ovariano, oviduto, coração e cólon foram infectados. 

Estas também foram encontradas em vísceras comestíveis, como coração e 

fígado reforçando a possibilidade de que as aves de descarte podem ser 

veiculadoras de Salmonella o que aponta para implementação de medidas de 

controle que minimizem o potencial risco para a saúde animal e humana. 

Caso ocorra a infecção sistêmica, pode haver a contaminação do 

trato reprodutivo e transmissão via ovo, pela contaminação interna ou externa 

dos ovos (BARROW et al., 1994; BERCHIERI JR et al., 2001). Há também a 

possibilidade do ovo se contaminar após esse ser posto no ambiente. 

Condições como sujidades e umidade podem aumentar esse risco (COX et al., 
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2000). ANDRADE et al. (2004) encontraram  incidência de Salmonellasp. no 

interior dos ovos de 1,84%,ao avaliar ovos provenientes de granjas, 

supermercados, feiras livres e postos de venda em Goiás 

Com exceção de SalmonellaGallinarum e SalmonellaPullorum que, 

geralmente não causam infecção em outros hospedeiros que não as aves, e 

são pouco relacionados a problemas ligados a infecções alimentar em 

humanos (BARROW et al., 1994; WIGLEY et al., 2001; BERCHIERI JR et al., 

2001).As bactérias do gêneroSalmonella são reconhecidas como importante 

causa de doenças transmitidas por alimento em humanos, sendo portanto de 

importância para a saúde publica, não só empaíses desenvolvidos 

comoempaíses em desenvolvimento (SANTOS et al., 2003).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Foram identificados os sorovares de SalmonellaGallinarum, 

Enteritidis, Cerro, O:4, 5:e, h-, Johannesburg, Montevideo, Saintpaul, 

Schwarzengrund, Typhimurium. Alguns desses sorovares, como Gallinarum, 

Enteritidis e Typhimurium, com importância para a saúde animal e humana, 

foramisolados em diversos órgãos de poedeiras de descarte. 
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CÁPITULO 3 –AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA DETECTAR 

Salmonella E ANTICORPOS ‘anti-Salmonella’ EM AMOSTRAS DE 

POEDEIRAS COMERCIAIS 

 

RESUMO: Poedeiras são descartadas todos os anos, tendo como destino 

principalmente pequenos abatedouros e o comércio irregular, o que representa 
um risco de disseminação de patógenos. Esse trabalho foi elaborado com 
objetivo detectarSalmonellasp. em poedeiras na fase de descarte de granjas 
comerciais no estado de Goiás, por meio das técnicas de Bacteriologia 
convencional (BC), PCR em tempo real (PCR), ELISA e SAR. As necropsias e 
análises foram executadas nos Laboratórios de Bacteriologia, Sorologia e 
Biologia Molecular do Departamento de Medicina Veterinária da Escola de 
Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Foram coletadas 
amostras de 28 lotes de poedeiras comerciais em fase de descarte, sendo 20 
aves por lote, totalizando 560 aves. Foi feita a coleta de sangue por punção 
cardíaca ou veia ulnar deste foi obtido o soro para realização do teste de 
soroaglutináção rápida para detecção de anticorpos anti-SalmonellaPullorum e 
Gallinarum, e teste de ELISA para pesquisa de anticorpos anti-
SalmonellaEnteritidis. Em seguida foi realizada a eutanásia das galinhas e de 
forma asséptica foi coletado baço, coração, fígado, folículos ovarianos, 
conteúdo de colón e suabe de oviduto, até se ter um pool de cinco órgãos da 
mesma categoria. Cada pool foi analisado pela bacteriologia convencionale 
PCR em tempo real. Dos 28 lotes analisados 32% (9/28) apresentaram ao 
menos uma amostra positiva pelo PCR e 25,0% (7/28) pela BC. Foi detectado 
Salmonellasp. porPCR em 8,0% (9/112) das amostras suabe de oviduto, 7,1% 
(8/112) de fígado, 6,3% (7/112) de baço, 5,4% (6/112) de coração, 0,9% 
(1/112) de folículo ovariano, e 0,9% (1/112) de conteúdo de cólon. Pela BC 
foram positivas 3,6% (4/112) das amostras suabe de oviduto, 5,4% (6/112) de 
fígado, 7,1% (8/112) de baço, 3,6% (4/112) de coração, 4,5% (5/112) de 
folículo ovariano, e 1,8% (2/112) de conteúdo de cólon. As técnicas de BC e 
PCR apresentaram concordância moderada entre os resultados com um valor 
de Kappa de 0,57. Fatores inibitórios do PCR foram identificados nas amostras 
de conteúdo de cólon e folículo ovariano, que diminuíram a eficiência da reação 
em amostras dessas categorias. Houve amostras positivas pelo teste de ELISA 
e SAR.Conclui-se que Salmonella e anticorpos anti-Salmonella são 
identificados nas amostras de galinhas de descarte. 
 
 
Palavras-chave: técnicas microbiológicas, galinhas poedeiras, salmonelose 

animal. 
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ABSTRACT:Laying hens are discarded every year, with the destination of 

mainly the small slaughterhouses and irregular trade, this poses a risk to spread 
pathogens. This studywas carried out in order to detect Salmonella sp. in laying 
hens at the stage of disposal from commercial farms in the state of Goiás, 
through conventional techniques of Bacteriology, real time PCR (PCR), ELISA 
and SAR. Autopsies and analyzes were performed in the Bacteriology, Serology 
and Molecular Biology laboratories from the Department of Veterinary Medicine 
of the School of Veterinary and Animal Science from the Federal University of 
Goiás.Samples of 20 birds per batch from28 batches of commercial spent 
laying hens were collected, totaling 560 birds. Blood collection by cardiac 
puncture or ulnar vein was taken,and the serum was used to conduct the rapid 
agglutination test for detection of anti-SalmonellaPullorum antibody and ELISA 
test for anti-SalmonellaEnteritidis antibodies. Euthanasia of the hens and 
aseptically collectionof spleen, heart, liver, ovarian follicles, content of Colon 
and swabs of the oviduct, this samples were processed in pools of five organs 
of the same category. Each pool was analyzed by conventional bacteriology 
(BC) and real-time PCR (PCR). Of the 28 batches analyzed 32% (9/28) had at 
least one positive sample by PCR and 25.0% (7/28) by BC. Salmonella was 
detectedby PCR in 8.0% (9/112) of the swab of oviduct, 7.1% (8/112) Liver 
6.3% (7/112) of the spleen, 5.4% (6/112 ) heart, 0.9% (1/112) of ovarian 
follicles, and 0.9% (1/112) of colon contents. BC were positive by 3.6% (4/112) 
of the swab specimens oviduct, 5.4% (6/112) Liver 7.1% (8/112) of the spleen, 
3.6% (4 / 112) heart 4.5% (5/112) of the ovarian follicle, and 1.8% (2/112) colon 
content. Techniques and BC PCR showed moderate agreement between the 
results with a kappa value of 0.57. PCR inhibitory factors were identified in the 
sample contents of the colon and ovarian follicle, which decreased the 
efficiency of the reaction in samples of these categories. There was positive 
samples by ELISA and SAR testing. It is concluded that anti-Salmonella and 
Salmonella antibodies are identified in samples of chickens disposal. 
 
Keywords: microbiological techniques, laying hens, animal salmonellosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Poedeiras de descarte são aves descartadas ao atingirem 

aproximadamente 85 semanas ou 115 semanas de idade quando é realizada a 

muda forçada, após diminuição da produção de ovos (RAMOS et al., 1999; 

AQUINO, 2005).Manter aves mais velhas que 76 semanas é antieconômico, 

devido à queda gradual na taxa de produção e qualidade dos ovos, 

inconstância na produção e menor eficiência de conversão alimentar quando 

comparadas a aves com 24 semanas. No entanto, a substituição do plantel não 

se apresenta de forma favorável devido a fatores como doenças e recepção do 

mercado para às poedeiras de descarte (YASMEEN et al., 2008). Levando se 

em conta que a idade é um fator de risco associado à Salmonella 

(HUMPHREYet al., 1991; GARBER et al., 2003; NAMATA et al., 2008).  

A utilização de métodos de diagnóstico tem como objetivo obter 

resultados que permitam intervir com as medidas de controle e terapêuticas de 

uma doença (ZANELLA, 2007). Existem diversos técnicas e métodos de 

diagnóstico aplicados na avicultura, comconsideráveis variações de protocolos 

entre os diferentes laboratórios e entre os diferentes técnicos. Isso ocorrepela 

existência de diferentes necessidades de equipamento, recursos e mesmo 

conhecimento do profissional. 

As técnicas de biologia molecular, em especial a reação em cadeia 

polimerase (PCR), tem possibilitados novos rumos na identificação de 

patógenos. Reduzindo o tempo e ampliando a confiabilidade das provas 

diagnósticas (ANDRADE et al., 2010). PARKER et al. (2011) encontraram 

maior sensibilidade do PCR que da bacteriologia quando foi feito o pré-

enriquecimento da amostra, para identificar SalmonellaEnteritidis e 

SalmonellaTyphimurium. 

Apesar das vantagens do PCR na detecção de Salmonellasp. essa 

técnica ainda não substitui a bacteriologia convencional, que se apresenta 

como uma importante ferramenta no estudo epidemiológico, pois apesar de ser 

mais lento é uma etapa necessária para a caracterização antigênica.  

Já testes sorológicos são baseados na interação entre antígeno 

anticorpo, que podem ser usados na identificação do agente como na 
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sorotipificação, e na identificação de anticorpos específicos para um antígeno, 

para verificar a exposição da ave ao agente (GOLDSBY et al., 2002). Enquanto 

a bacteriologia e PCR são capazes de detectar Salmonella durante a infecção, 

ou enquanto houver o microrganismo ou material genético do agente no 

animal, os testes sorológicos são capazes de detectarIgM, eIgG que 

permanece persistente mesmo após a infecção (BARROW, 1992). 

Esse estudo foi realizado com o objetivo de investigar a presença de 

Salmonellasp. em poedeiras de descarte pelo PCR e bacteriologia 

convencional, bem como detectar anticorpos anti-SalmonellaEnteritidis pelo 

teste de ELISA, e de anticorpos anti-SalmonellaPullorum eGallinarum pela soro 

aglutinação rápida em placa (SAR) e comparar a consistência entre os 

resultados PCR e bacteriologia convencional (BC). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios de 

Bacteriologia, Sorologia e Biologia Molecular do Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás, aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA-PRPPG-

UFG nº. 034/13 e financiado com recurso disponibilizado pelo Edital 

MCT/CNPq/MAPA/SDA nº. 64/2008. 

Foram coletadas amostras de 28 lotes de poedeiras comerciais em 

fase de descarte,sendo 20 aves por lote, totalizando 560 aves. Nas granjas em 

que foram obtidas as aves foram passados questionários sobre a idade, 

número de aves por lote, se foi usado antibiótico, vacinas ou muda forçada. 

Após a chegada das aves foi feita a coleta de sangue por punção 

cardíaca ou veia ulnar e em seguida feita a eutanásia. Após a eutanásia foram 

coletados amostras de coração, fígado, baço, cólon, folículo ovariano ou 

fragmento ovariano, e suabe de oviduto, que foram processadas em forma de 

pool de cinco órgãos da mesma categoria, totalizando 24 pools por lote e 672 

pools no total. 

 



43 

 

  

2.1 Bacteriologia convencional 

 

Aproximadamente 1g de pools de coração, fígado, baço, folículos 

ovarianos, conteúdo de colón e suabe de oviduto foram macerados e 

processados para a cultura e isolamento bacteriano de Salmonella de acordo 

com GEORGIA POULTRY LABORATORY (1997) e com BRASIL (2003), com 

algumas modificações descritas a seguir. 

Os fragmentos foram incubados a 37ºC por 24h em 12,5 mL de água 

peptonada. Respectivamente, 1,0 e 0,1mL dessa água peptonada foram 

passadas para 9,0 mL de caldo selenito cistina (CS) e para 10mL de caldo 

Rappaport Vassiliadis e incubadas a 37ºC por 24h. Em seguida, com auxílio de 

uma alça de níquel-cromo, alíquotas foram plaqueadas por esgotamento em 

estrias para ágar XLT4, ágar Hektoen e ágar verde brilhante, e novamente 

incubados a 37ºC por 24h.  

A leitura foi realizada pela seleção de unidades formadoras de 

colônias (UFC) com características morfológicas de Salmonella. De três a cinco 

UFC por placa foram transferidas para tubos contendo tríplice açúcar ferro 

(TSI) e incubados a 37ºC por 24h. Isolados dos tubos contendo TSI com 

crescimento sugestivo de Salmonella foram submetidos ao teste de urease, 

produção de indol, vermelho metila, motilidade, lisina descarboxilase, teste do 

malonato e citrato de Simmons. Assim, quando as reações bioquímicas foram 

compatíveis com Salmonella, as amostras foram submetidas ao teste 

sorológico com soro polivalente anti-O e as que apresentaram resultados 

positivos foram enviadas à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ-RJ) em ágar 

nutriente para tipificação do sorovar isolado. 

 

2.2 Extração do DNA 

 

Aproximadamente 1,0 mL do CS de cada amostra foram 

armazenados em microtubos plásticos e submetidas ao processo de extração 

de DNA por tratamento térmico, utilizando-se metodologia modificada de 

SANTOS et al. (2001). 

As amostras de 1,0 mL de CS foram centrifugadas a 5.000rpm por 

quatro minutos edescartado o sobrenadante. Em seguida foi adicionado 1,0mL 
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de água deionizada ao microtubo e este agitado por 10 segundos. As amostras 

foram centrifugadas a 5.000rpm por quatro minutos e o sobrenadante 

descartado. Este processo foi repetido duas vezes. O pelletfoi suspenso em 

100µL de tampãotris/EDTA e agitado por 10 segundos, sendo levadas para um 

bloco térmico à 95ºC por 20 minutos, e centrifugadas a 5.000rpm por 30 

segundos. Após esse procedimento 80µLdo sobrenadante foi estocado a -20ºC 

até a realização da analise de PCR em tempo real (PCR). 

 

2.3 PCR em tempo real 

 

O protocolo, os primers e a sonda usados para a detecção de 

Salmonellasp. porPCR, tinham como alvo o gene bipA e foram baseados em 

CALVÓ et al. (2008). Os primers utilizados estão apresentados no Quadro 1. 

 

QUADRO 1. Primersque usados para amplificação de bipA por PCR 

PRIMERS Sequência de nucleotideos 

Primer f  5'-GGTCTGCTGTACTCCACCTTCAG -3' 

Primer r  5'-TTGGAGATCAGTACGCCGTTCT -3' 

Sonda 5'-6FAM – TTACGACGATATTCGTCCGGGTGAAGTG –TAMRA-3' 

IAC f 5'-TCCAGGGCGAAAGTAAACGT-3' 

IAC r 5'-GGCGAGCCGTACGAACAC-3' 

IAC sonda 5'-VIC – CCCAGTTGGCTGATCACTTTCG –TAMRA-3' 
Fonte: CALVÓ et al. (2008) 

 

As sondas para as sequencias de Salmonellasp. e do 

internalamplificationcontrol(IAC) foram marcadas na porção 5’ com 6-FAM e 

VIC respectivamente e TAMRA  foi usada como um quencher na porção 3’ nas 

duas sondas (CALVÓ et al., 2008).As amostras foram processadas em 

duplicatas e repetidas quando houvesse amplificações inespecíficas. 

Os resultados obtidos foram registrados e analisados com o 

programa StepOnePlus Real-Time PCR SystemTM (versão 2.1) 

paradeterminação das amostras positivas e os valores de Intensidade de 

fluorescência e variação de fluorescência normalizada(ΔRn).Para efeitos de 

padronização, o limiar de detecção (thresholdline) para calcular o número do 

thresholdcycle (Ct), foi definido como valor de fluorescência 0,3. 
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2.4 Testes de detecção de anticorpos anti - Salmonella 

 

Para obtenção do soro, o sangue colhido foi deixado na seringa a 

temperatura ambiente até que houvesse retração do coágulo e liberação do 

soro.Os soros foram analisados individualmente utilizando um teste de 

soroaglutinação rápida em placa (SAR) com um antígeno comercial contra 

SalmonellaPullorum e SalmonellaGallinarum. 

Para processamento da amostra foi usada uma placa de vidro 

subdividida, em cada divisão foi adcionado 50 µL de soro e 50 µL de antígeno. 

Esse material foi homogeneizados e em seguida foi realizada a leitura 

conforme especificações do fabricante. Foram consideradas positivas as 

amostra que havia formação de grumos característica e negativa as amostras 

que não havia essa formação ou quando a formação era insignificante. 

Foi realizado também o teste de ELISA com kit comercial para 

detecção de anticorpos contra SalmonellaEnteritidis. O teste foi realizado em 

uma microplaca de titulação revestida com o antígeno purificado de 

SalmonellaEnteritidis.  

Na primeira incubação, os anticorpos de Salmonella presentes na 

amostra reagiram com os antígenos na microplaca. Após a lavagem, foi 

adicionado às microcavidades um conjugado enzimático de anticorpos 

monoclonais contra Salmonella. Na ausência de anticorpos contra 

SalmonellaEnteritidis na amostra testada, o conjugado enzimático anti- 

Salmonella pode reagir com o antígeno de SalmonellaEnteritidis. De forma 

contrária, se havia anticorpos contra Salmonella na amostra, o conjugado foi 

impedido de se ligar ao antígeno. A placa foi deixada incubar e depois deste 

período de incubação, o conjugado não reagente foi removido por lavagem e 

adicionado de uma solução de substrato enzimático e cromogênico.  

Na presença da enzima, o substrato foi convertido reagindo assim 

com o cromóforo para gerar cor azul, a qual foi medida por espectrofotômetro. 

Para a análise foi considerada valida a densidade óptica (650 nm) do controle 

negativo precisaria ser maior ou igual a 0,800 e o valor A/N do controle positivo 

deveria ser menor ou igual a 0,500. As analises não validas foram repetidas. A 
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presença ou ausência de anticorpos contra Salmonella foi determinada pela 

razão da amostra pelo controle negativo (A/N) de cada amostra. 

As amostras com razões A/N maiores ou iguais a 0,75 foram 

consideradas negativas dentro dos limites do teste. Se a razão A/N foi entre 

0,74 e 0,60, a amostra foi retestada. As amostras com razões A/N menores ou 

iguais a 0,59 foram consideradas positivas. 

 

2.5 Estatística 

 

Foi utilizado o teste estatístico Kappa para aferir a consistência entre 

os resultados das analises de BC e PCR. 

Os valores da variação de fluorescência normalizada (ΔRn) do IAC 

foram comparados entre os diferentes órgãos pelo teste de Tukey a 5% para 

determinar se houve inibição da reação de PCR (enzima DNA polimerase) nos 

diferentes tipos de amostra. 

Foram calculados a proporção de amostras positivas por categoria 

de amostras e total, a proporção de sorovares isolados pelo número de 

amostras positivas e em cada categoria. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 28 lotes analisados 32% (9/28) apresentaram ao menos uma 

amostra positiva pelo PCR e 25,0% (7/28) pela BC. Foi 

detectadoSalmonellasp.porPCR em 8,0% (9/112) das amostrassuabe de 

oviduto, 7,1% (8/112) de fígado, 6,3% (7/112) de baço, 5,4% (6/112) de 

coração, 0,9% (1/112) de folículo ovariano, e 0,9% (1/112) de conteúdo de 

cólon. Pela BC foram positivas 3,6% (4/112) das amostras suabe de oviduto, 

5,4% (6/112) de fígado, 7,1% (8/112) de baço, 3,6% (4/112) de coração, 4,5% 

(5/112) de folículo ovariano, e 1,8% (2/112) de conteúdo de cólon (Figura 1). 

A maior parte das amostras positivas para Salmonellasp.foram 

encontradas respectivamente nossuabes de oviduto que correspondeu a 28,1% 

(9/28), fígado a 25,0% (8/28), baço a 21,9% (7/28), coração a 18,8%(6/28), 

folículo ovariano a 3,1% (1/28), e conteúdo de cólona 3,1% (1/28)(Figura 1). 
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FIGURA 1 – Resultados do PCR e BC das amostras coletadas em galinhas na 
fase de descarte. 
 

A comparação entre resultados das análises de BC edoPCRestão 

contidos na Tabela 1.Das 672 amostras analisadas 4,8% (32/672) foram 

positivas pelo PCR e 4,3% (39/672) pela bacteriologia convencional, com um 

total de 6,4% (n=43/672) de amostras positivas por ao menos um dos testes. 

Desse total de amostras positivas 41,9% (18/43) foram positivas para ambos os 

testes. 

 

TABELA1 –Comparação entre resultados das análises de bacteriologia 
convencional e do PCR. 

  
BC 

 
    Negativo Positivo Total 

PCR 

Negativo 629 (93,6%) 11 (1,6%) 640 (95,2%) 

Positivo 14 (2,1%) 18 (2,7%) 32 (4,8%) 

 
Total 643 (95,7%) 29 (4,3%) 672 (100%) 

 
Valor de Kappa 0,57 

 
  p- valor de Kappa <0,001   
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Obteve-se um valor de Kappa de 0,57, que representa uma 

concordância moderada entre os testes, quando se comparou a consistência 

entre resultados do PCR e da bacteriologia convencional pelo teste de Kappa. 

Resultados diferentes foram observados para detecção de 

Salmonella por HONG et al. (2003), queencontraramvalor dekappa de 0,63 

quando compararamPCR-ELISA com BC em amostras de carcaças de 

frangos.KOYUNCU et al. (2010) encontraram valores de Kappa próximos a 

1,00com concordância quase perfeitas,quando compararam diferentes 

métodos comerciais de PCR e de BCem amostras de ração artificialmente 

contaminadas, entretanto ao utilizar os mesmos métodos em amostras 

naturalmente contaminadas obtiveram valores de Kappade 0,39 à 0,66, o que 

indica concordância considerável e substancial. 

Obteve-se 32,6% (14/43) de amostras positivas pelo PCR, que 

foram negativaspela BC (Tabela 1).Estas variações ou diferenças entre os 

resultados dos dois testes aplicados ocorrem pordiversos motivos, como 

amplificação inespecíficas, detecção de bactérias mortas ou não viáveis pelo 

PCR, que não são detectadas na bacteriologia convencional, ou mesmo por 

erros no processamento (MURPHY et al., 2007).  

Também foram observados25,6% (11/43) de amostras positivas pela 

BC e negativas no PCR, o que pode ter ocorrido por fatores inibitórios da 

amplificação contidos nas amostras (MURPHY et al., 2007). Substancias 

inibitórias da reação são compostos orgânicos ou inorgânicos que podem 

atenuar ou até inibir completamente a amplificação do ácido nucleico pela PCR 

(MOREIRA, 1998). Dentre estes inibidores da reação do PCR, PIONZIO & 

MCCORD (2014) destacam o tanino, sais biliares, colágeno, guanidina, 

hematina, melanina, Ca++ e ureia. Essas substâncias inibidoras da PCR 

podem levar ao aumento de resultados falso negativos ou reações de baixa 

sensibilidade mesmo com a purificação do DNA (ZHANG et al., 2010). 

Para verificar a existência de possíveis inibidores da reação de PCR, 

foram comparados os valores de ΔRn do IAC entre os diferentes tipos de 

amostra. Ocontrole interno da amplificação(IAC) pode ser utilizado para indicar 

a presença de inibidores de DNA polimerase, erros causados por componentes 

do PCR ou mau funcionamento do termociclador (MALORNY et al., 2007; 

PIONZIO & MCCORD, 2014). 



49 

 

  

Foi verificada diferença significativa entre os diferentes valores da 

variação de fluorescência normalizada (ΔRn) das amostras provenientes de 

fígado coração, baço, suabe de oviduto e controle positivo (não block), para as 

amostras de folículo ovariano e conteúdo de cólon, e dessas amostras para o 

controle negativo (block) (Tabela2). Esses dados indicam que houve 

substancias inibidoras da reação nas amostras de folículo ovariano e conteúdo 

de cólon, que foram capazes de atenuar a reação de PCR, mas não de inibir a 

reação. Esses dados concordam com COUSINS et al.(1995) e WHITTINGTON 

et al.(1998) que encontraram que a gema do ovo contem inibidores da reação 

de PCR e com LUND et al. (2004) que encontraram substancias inibidoras da 

reação de PCR nas excretas de aves.  

 

TABELA 2 –Comparação entre os valores de ΔRn de diferentes órgãos 
Órgão ΔRn IAC 

Fígado 0,39413a 

Coração 0,39377a 

Baço 0,39117a 

Controle positivo 0,38959a 

Suabe de oviduto 0,38251a 

Conteúdo de cólon 0,33458b 

Folículo ovariano 0,32771b 

Controle negativo -0,00709c 

Valor de p 0,0001 

 

Apesar de não se trabalhar diretamente com a amostra clínica na 

analise de PCR,houve permanência de substancias inibidoras da reação de 

PCR para esses dois tipos de amostra, mesmo após extração do DNA e 

purificação por meio de lavagens utilizando tampões. Esses dados podem 

explicar parte da diferença encontrada entre os dois métodos de diagnóstico 

empregados. 

Apesar de a PCR ser uma ferramenta importante e rápida para 

diagnóstico de Salmonella, não substitui o isolamento bacteriano, pois esse é 

necessário para a caracterização antigênica. É indicado também que PCR seja 

realizado um pré-enriquecimento da amostra, o quediminui a possibilidade de 

isolar DNA de bactérias mortas e se aumenta a sensibilidade(KOYUNCU et al., 

2010; PARKER et al., 2011). Dessa forma levando em torno de dois dias para 

dispor do resultado, tempo menor que da BC (PARKER et al., 2011). 
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TABELA 3 – Resultados do teste de ELISA, Bacteriologia, PCR e SAR. 

  ELISA Bacteriologia PCR SAR Pullorum 

Lote Positivas (n) Positivas(n) Positivas (n) Positivas (n) 

1 13 0 0 Nd 

2 11 0 0 Nd 

3 12 0 0 Nd 

5 11 0 0 Nd 

6 12 4+ 3 Nd 

8 0 0 0 Nd 

12 0 0 0 Nd 

13 0 13+* 11 Nd 

15 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 

20 0 2 2 4 

21 0 1 0 5 

22 0 0 0 0 

23 0 0 1 5 

24 1 0 0 4 

25 0 5 5 2 

26 0 0 1 3 

27 0 0 0 2 

28 0 0 0 0 

29 0 5* Nd 1 

30 5 3* Nd 0 

Total de lotes 7 /22  7 /22 6 /20 8/14 

Nd: não disponível; +: Isolado SalmonellaEnteritidis; *: Isolado SalmonellaGallinarum; -: Lote 2, 

3, 5, 6 e 13 foram tratados com antibióticos. 

 

A pesquisa de Salmonella pelaBC e PCR detecta Salmonellasp. nas 

amostras que contem o agente, enquanto que os testes sorológicos, como 

ELISA e SAR, detectam a presença de imunoglobulinas produzidas após a 

infecção, possibilitando a identificação mesmo após a resolução da infecção. 

BARROW (1992) relatou logo após a infecção, podehaver forte disseminação 

de Salmonella, mas baixos níveis de IgG, o que poderia levar a não detecção 

de Salmonella por testes sorológicos nesse momento. 

Os dados do ELISAe SAR não tiveram os mesmos resultados que 

bacteriologia convencional ou PCR em todas as amostras. Os lotes que foram 

positivos peloteste de ELISA, para detecção de anticorpos contra 

SalmonellaEnteritidis, foram o 1, 2, 3, 5, 6, 24 e 30. Deve-se levar em conta 

que os lotes 2, 3, 5, 6 e 13foramtratados com antibióticos (Tabela 3), o que 
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pode ter levado a eliminar o estado portador dessas aves e impossibilitou o 

isolamento do agente de acordo com QUINN et al. (1994), (2011). 

A SAR para detecção de anticorpos contra SalmonellaPullorum e 

Gallinarum foi positiva nas amostras 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 29. Com 

exceção do lote 27, os outros lotes positivos pelo SAR foram positivos por pelo 

menos algum dos outros testes, entretanto somente no lote 29foi identificado 

SalmonellaGallinarum (Tabela 3). Isso indica que provavelmente houve reação 

cruzada com outros sorovares de Salmonella, o que esta de acordo com o 

manual do teste e com HOLT, (2000). 

A não detecção de Salmonellade forma constante, por todos os 

testes utilizados nessas amostraspode ter ocorrido por diversos fatores, 

destacando a eliminação do estado portador nos lotes e a reação cruzada entre 

anticorpos contra outros sorovares de Salmonellasp.ououtros microrganismos. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

Salmonella e anticorpos anti-Salmonellaforam identificados nas 

amostras de galinhas de descarte pelos PCR, bacteriologiaconvencional, 

ELISA e SAR. Entretanto, não houve consistência entre os resultados de todos 

os métodos. 
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CÁPITULO4 –CARACTERISTICAS FÍSICAS DE POEDEIRAS EM FASE DE 

DESCARTE 

 

RESUMO: A diminuição dos parâmetros produtivos com o avançar da idade 
das aves, assim como outros diversos fatores, leva a necessidade de descarte 
e substituição dessas poedeiras. Objetivou-se com esse trabalho verificar se 
certos parâmetros físicos das galinhas poedeiras descritos na literatura podem 
ser usados para realizar o descarte seletivo de poedeiras improdutivas. Para o 
estudo foram avaliadas 352 poedeiras em fase de descarte de 18 lotes. Após o 
recebimento das aves, foi feito de forma individual a avaliação das cristas, 
barbelas, cloaca, canela, bico, peso corporal, distância entre ossos púbicos e 
entre ossos púbicos e esterno. Após esse procedimento foi realizada a 
eutanásia das aves e verificada a quantidade de folículos ovarianos 
dominantes e a presença de gordura corporal em excesso. Essas medidas 
foram registradas e utilizadas para determinar se as aves estavam em 
produção.As características físicas avaliadas das cristas, barbelas, cloaca, 
canela, bico, distância entre ossos púbicos e esterno das poedeiras em fase de 
descarte foram estatisticamente significantes na identificação de galinhas 
poedeiras improdutivas, e tiveram alta especificidade, mas baixa sensibilidade 
quando usados em conjunto. Conclui-se que os parâmetros físicos podem ser 
usados para realizar o descarte seletivo de poedeiras improdutivas. 
 
 
Palavras-chave:características, descarte de animais,galinhas poedeiras. 
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ABSTRACT:The decline in production with advancing age of the laying hens, 

as well as several other factors leads to the need for disposal and replacement 
of these hens. The objective of this work is to verify whether certain physical 
parameters of laying hens shown in the literature can be used to perform the 
selective disposal of unproductive hens. For thisstudy 352 laying hens were 
evaluated in laying discard phase of 18 batches. Upon receipt of the birds 
comb, wattles, cloaca, leg, beak, body weight, distance between pubic bones 
and between pubic bone and sternumwereindividually assessed. After this 
procedure, euthanasia of the birds was conducted and verified the number of 
dominant follicles and the presence of excess body fat. These measurements 
were recorded and used to determine whether the birds were in production. 
Physical characteristics evaluated comb, wattles, cloaca, leg, beak, distance 
between sternum and pubic bones of laying in discarding phase were 
statistically significant in identifying unproductive hens, and had high specificity 
but low sensitivity if used together. We conclude that the physical parameters 
can be used to perform the culling of unproductive hens. 
 
 
Palavras-chave:laying hen, culling, characteristics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As galinhas poedeiras iniciam a postura as 18 semanas de idade, 

com uma produção entre 338 e 352 ovos por ave até as 80 semanas, com 

peso final entre 1,690 a 1,990 kg, sendo esses parâmetros sujeitos a certa 

variação entre as linhagens (GLOBOAVES, 2006). Quando frangas de 24 

semanas são comparadas com galinhas em fase de descarte com 76 semanas, 

as aves mais velhas produzem ovos mais pesados, mas possuem menor 

frequência de postura, eficiência na utilização do alimento, e pior qualidade dos 

ovos quando comparadas a aves mais novas (YASMEEN et al., 2008). 

Essa diminuição dos parâmetros produtivos devido à idade das 

aves, assim como outros diversos fatores, leva a necessidade de descarte e 

substituição dessas poedeiras quando se diminui a rentabilidade da criação. 

Isso acontece geralmente quando essas aves atingirem aproximadamente 85 

semanas, ou 115 semanas de idade quando é realizada a muda forçada 

(RAMOS et al., 1999; AQUINO, 2005). O descarte é uma das etapas 

necessárias para o sucesso no manejo na avicultura e não possui maior 

importância do que a nutrição adequada, sanidade e outras práticas de manejo 

(COSBY, 1922). 

Poedeiras produtivas podem ser separadas de poedeiras 

improdutivas em função de características físicas relacionadas à postura. 

Essas características e informações a respeito da produção total de ovos, 

tamanho da dúzia produzida, dias de pausa são uteis para o descarte seletivo 

de poedeiras ruins (ANI & NNAMANI, 2011). Dessa forma, é possível eliminar 

boa parte das poedeiras não rentáveis do plantel com certo grau de exatidão 

(DRYDEN, 1918; PAYNE, 1922; ROSA et al., 2007; ANI & NNAMANI, 2011). 

No entanto, o descarte seletivo é pouco realizado em grandes granjas 

comerciais (ANI & NNAMANI, 2011). 

Objetivou-se com esse trabalho verificar se certos parâmetros físicos 

das galinhas poedeiras descritos na literatura se aplicam ao descarte de 

galinhas de postura improdutivas. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no Departamento de Medicina 

Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás, aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA-PRPPG-

UFG nº. 034/13 e financiado com recurso disponibilizado pelo Edital 

MCT/CNPq/MAPA/SDA nº. 64/2008. 

Para o estudo foram avaliadas 352 poedeiras em fase de descarte 

de 18 lotes. Após o recebimento das aves, foi feito de forma individual a 

avaliação das cristas, barbelas, cloaca, canela, bico, peso corporal, distância 

entre ossos púbicos e entre ossos púbicos e esterno. Após esse procedimento 

foi realizada a eutanásia das aves e verificada a quantidade de folículos 

ovarianos dominantes e a presença de gordura corporal em excesso. Essas 

medidas foram registradas e utilizadas para determinar se as aves estavam em 

produção com base no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 –Características de poedeiras em produção e improdutivas. 

Características Aves em produção Aves improdutivas 

Cristas e 
barbelas 

Grandes, elásticas e de 
cor avermelhada 

Pequenas, secas, cor vermelha clara 
ou amarelada (pálida ou 
despigmentadas) 

Cloaca 
Larga, forma oval sem 
pigmentação e úmida 

Estreita, forma circular, pálida e seca 

Canela e bico Despigmentados Amarelo 

Peso corporal 
Dentro do padrão com 
pouca gordura abdominal 

Pesada, com acúmulo de gordura 
abdominal e em outras regiões do 
corpo e com reduzida massa muscular 
(aves refugos), apáticas 

Número de 
folículos 

Mais que cinco folículos 
ovarianos dominantes 

Menos que cinco folículos ovarianos 
dominantes 

Distância 
vertical 

Igual ao diâmetro de 5 a 6 
cm (3 a 4 dedos) 

Menor que 3 dedos 

Distância 
horizontal 

2 a 3 dedos  Menor que 2 dedos 

Distância vertical: distância entre as extremidades dos ossos púbicos e a ponta do externo. 

Distancia horizontal: distância entre as extremidades dos ossos púbicos. 

Adaptado de:PAYNE & STEUP (1929) e ROSA et al.(2007). 

 

Foi utilizado o Qui-quadrado para comparar se houve 

relaçãoestatística entre as características físicas das poedeiras e ela estar ou 

não em produção. Para isso foi considerado produtiva as poedeiras que 
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possuíam cinco ou mais folículos ovarianos dominantes e improdutivas todas 

as outras aves que não possuíamesse número. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Das 352 poedeiras avaliadas 281(79,83%) ainda foram consideradas 

produtivas e 71(20,17%) improdutivas pela quantidade de folículos ovarianos 

dominantes (Figura 1).Das características físicas avaliadas a elasticidade e cor 

da crista e barbela, a condição da cloaca, pigmentação do bico e patas, e 

distancia entre Ísquios e esterno tiveram relação significativa com a ave estar 

improdutiva(Tabelas 1 e 2).  

Desses parâmetros o da pigmentação do bico e patas foi o que se 

apresentou como melhor parâmetro de avaliação por possuir maiorexatidão. O 

peso fora do padrão não foi estatisticamente significante para ser usado como 

parâmetros no auxilio da decisão de descarte das aves (Tabela 2). 

 

 
FIGURA 1 – Proporção depoedeiras produtivas e improdutivas. 
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TABELA 1 – Relação entre distancia vertical e horizontal dos ossos pélvicos de 
poedeiras e as aves estarem produtivas ou improdutivas. 

Distância 
 

Produtiva(%) Improdutiva(%) Total(%) 

Entre Ísquios  

1,5 cm 4(66,7) 2(33,3) 6(100,0) 

3,5 cm 153(77,7) 44(22,3) 197(100,0) 

5,0 cm 123(83,7) 24(16,3) 147(100,0) 

6,5 cm 1(50,0) 1(50,0) 2(100,0) 

Qui-quadrado 3,673 Valor de p 0,299 

Ísquio esterno 

3,5 cm 43(68,3) 20(31,8) 63(100,0) 

5,0 cm 154(80,6) 37(19,4) 191(100,0) 

6,5 cm 84(85,7) 14(14,3) 98(100,0) 

Qui-quadrado 9,215 Valor de p 0,024 

  Total n(%) 281(79,8) 71(20,2) 352(100,0) 

 

 

TABELA 2 –Relação entre características físicas de poedeiras e as aves 
estarem produtivas ou improdutivas. 

Características Estado Produtivas(%) Improdutivas(%) Total(%) 

Crista 

Dentro do Padrão 161(84,3) 31(15,7) 192(100,0) 

Fora do Padrão 120(75,0) 40(25,0) 160(100,0) 

p 0,03   Qui-quadrado 4,709 

Barbela 

Dentro do Padrão 251(82,8) 49(17,3) 303(100,0) 

Fora do Padrão 30(61,2) 19(38,8) 49(100,0) 

p <0,001   Qui-quadrado 12,237 

Cloaca 

Dentro do Padrão 256(82,8) 53(17,1) 309(100,0) 

Fora do Padrão 25(58,1) 18(41,9) 43(100,0) 

p <0,001   Qui-quadrado 14,312 

Canela 

Dentro do Padrão 280(82,3) 60(17,6) 340(100,0) 

Fora do Padrão 1(8,3) 11(91,7) 12(100,0) 

p <0,001   Qui-quadrado 39,439 

Peso 

Dentro do Padrão 259(80,7) 62(19,3) 321(100,0) 

Fora do Padrão 22(71,0) 9(29,0) 31(100,0) 

p 0,198   Qui-quadrado 1,658 

  Total n(%) 281(79,8) 71(20,2) 352(100,0) 
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FIGURA2 – Relação entre características físicas de poedeiras e as aves 
estarem produtivas ou improdutivas. 

 

Os parâmetros físicos quando avaliados em conjunto diminuíram o 

número de aves identificadas como improdutivas, no entanto aumentaram o 

número de aves verdadeiramente improdutivas conforme mais fatores foram 

avaliados em conjunto (Figura 2 e Tabela 3).  

Os resultados também foram semelhantes a encontrados por 

AJAERO & EZEKWE (2006) e ANI & NNAMANI (2011) de que poedeiras com 

bom índice produtivo tinham cristas e barbelas macias e elásticas, cloacas 

úmidas e aumentadas com ossos púbicos flexíveis, abdômen macio e penas 

gastas. Poedeiras intermediarias possuíam características similares, mas se 

apresentando mais pálidas. Poedeiras com baixa produtividade possuíam 

cristas e barbelas secas, abdômen rijo e ossos púbicos fechados. Poedeiras 

não produtivas possuíam cristas e barbelas secas e descamativas, ossos 

púbicos rijos e quase fechados. 

No entanto, a tomada de decisão por essesparâmetros físicos 

apresentaram não foram capazes de identificar todas as aves 

improdutivas,mesmo para pigmentação de canela e bico, em que das 12 aves 

consideradas improdutivas por esse parâmetro, 11(91,67%) realmente eram 

improdutivas e uma (8,33%) não era improdutiva pela contagem de folículos 

ovarianos dominantes. No entanto, ainda por esse teste não foram 
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identificadas60(84,51%) das 71 poedeiras de descarte consideradas 

improdutivas (Tabela 2). DRYDEN (1918) e PAYNE (1922) afirmam que 

avaliação da pigmentação de patas e bico possui a ressalva de não poder ser 

utilizada em aves que possuem pigmentação naturalmente pálida ou escura. 

 

TABELA 3 – Relação entre associação de características físicas de poedeiras e 
as aves estarem produtivas ou improdutivas. 

Fatores Produtiva n(%) Improdutiva n(%) Total n(%) 

Nenhum fator 151(85,8) 25(14,2) 176(100,0) 

Um fator 90(84,1) 17(15,9) 107(100,0) 

Dois fatores 34(63,0) 20(37,0) 54(100,0) 

Três fatores 6(54,6) 5(45,4) 11(100,0) 

Quatro fatores 0(0,0) 4(100) 4(100,0) 

Total 281(79,8%) 71(20,2%) 352(100,0) 

Qui-quadrado 34,8478 Valor de p 0,0001 

 

Apesar de possuir limitações os parâmetros físicos de poedeiras 

podem ser usados individualmente ou em conjunto para a seleção de 

poedeiras improdutivas, pelos resultados encontrados nesse experimento, o 

que concorda com afirmações de DRYDEN, (1918); PAYNE, (1922); ROSA et 

al. (2007), de que a avaliação das cristas, barbelas, cloaca, canela, bico, 

distância entre ossos púbicos e esterno, podem ser utilizadas para determinar 

se as aves estavam em produção.  
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4 CONCLUSÃO 

 

A maior parte das poedeiras descartadas estão produtivas nesse 

momento. Os parâmetros físicos das cristas, barbelas, cloaca, canela, bico, 

distância entre ossos púbicos e esterno das poedeiras em fase de 

descartepodem ser usados individualmente ou em conjunto para realizar o 

descarte seletivo de poedeiras improdutivas.  
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CÁPITULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao se aplicar diferentes tipos de testes no diagnóstico de Salmonella 

em poedeiras de descarte, em diferentes órgãos da ave, foi possível obter mais 

informações, com relação à ocorrência, perfil de sorovares e patogenia da 

Salmonellasp., isso possibilitou também identificar aves positivas durante e 

após a infecção por Salmonella. 

Houve ocorrência de Salmonellasp., em poedeiras de descarte 

semelhante a de outros trabalhos descritos, entretanto com perfil de sorovares 

diferentes. Foram identificados diversos sorovares de importância para a saúde 

animal e humana, em que se destacam os sorovares Gallinarum, Enteritidis e 

Typhimurium. A presença desses sorovares em diversos órgãos da ave, 

possibilita a transmissão tanto para animais quanto o homem e essas aves 

representam potencial foco de disseminação de Salmonella. Deve-se reforçar o 

controle de Salmonellasp. nessas granjas, principalmente das que possuem 

sorovares contidos nos planos de controle nacional. 

Os resultados da bacteriologia convencional e do PCR possuíram 

moderada concordância entre seus resultados, com valor de kappa semelhante 

a encontrados com outros estudos que avaliaram PCR e bacteriologia em 

amostras de campo. Foram identificados fatores inibitórios da reação de PCR 

no conteúdo de cólon e folículo ovariano de aves, que não foram 

completamente retirados pela extração e purificação do DNA para o PCR. 

Embora não foram capazes de inibir completamente a reação de PCR 

diminuíram a sua eficiência nessas amostras. Portanto se indica que nesses 

dois tipos de amostra sejam testados novos métodos de extração e purificação 

do DNA. 

Foram identificados anticorpos anti-Salmonella pelo teste ELISA e 

SAR, mas os resultados desses testes não foram totalmenteconsistente com os 

da bacteriologia convencional e PCR para todas as amostras.O que pode ter 

ocorrido por diversos fatores, destacando a eliminação do estado portador nos 

lotes pelo uso de antibióticos e a reação cruzada entre anticorpos contra outros 

sorovares de Salmonellasp. ou microrganismos. 
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Os parâmetros físicos das cristas, barbelas, cloaca, canela, bico, 

distância entre ossos púbicos e esterno, e a associação desses fatores 

possuem relação estatística com a poedeira estar improdutiva. Esses 

métodosnão foram capazes de identificar todas as aves improdutivas, porem 

apresentaram boa correlação com entre essas características. O uso desses 

parâmetros  pode ser útil para o descarte seletivo de poedeiras improdutivas 

com certa confiabilidade, principalmente nos locais em que os parâmetros 

produtivos individuais não são acompanhados. 


