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Casca grossa

DINORAH ERENO

Vacina protege aves
de bactérias que provocam
fragilidade nos ovos

Em 1991, o ano foi atípico
para várias granjas do inte-
rior paulista. As galinhas
botaram um número exces-
sivo de ovos sem casca ou

com casca extremamente fina. O fato
chamou a atenção de João Takashi
Ohashi, médico veterinário formado
pela Universidade de São Paulo (USP),
que pouco tempo antes havia montado
sua própria empresa, a Livet Produtos
Veterinários, depois de uma longa atua-
ção no desenvolvimento de produtos em
uma multinacional. Ele decidiu inves-
tigar as causas dessa estranha ocorrên-
cia elaborando uma hipótese de que par-
te do problema poderia estar ligada a
agentes infecciosos, como as bactérias.
Até então, os estudos apontavam a ida-
de avançada das galinhas, má nutrição,
problemas genéticos e ambientais co-
mo fatores responsáveis por alterações
nas cascas dos ovos e doenças infeccio-
sas específicas. Anos mais tarde, João
levou à frente a sua idéia de investigar as
causas bacterianas da doença e chegou
a imaginar uma vacina. Para concreti-
zar seus estudos, em 1998, ele apre-
sentou um projeto à FAPESP dentro do
Programa de Inovação Tecnológica em
Pequenas Empresas (PIPE).

A coordenação do projeto foi da
professora Masaio Mizuno Ishizuka, da
Faculdade de Medicina Veterinária e
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Zootecnia da USP. "As pesquisas, encer-
radas em junho do ano passado, mos-
traram correlação entre lesões na me-
dula óssea provocadas por bactérias e a
qualidade da casca", conta João. E resul-
taram em uma vacina bacteriana iné-
dita, eficaz na eliminação de 11% do
problema de má formação da casca, se-
gundo Masaio.

fi(
émdisso, os estudos apon-

taram para um vírus, res-
ponsável por muitos estra-
gos no metabolismo de
cálcio das aves. Somadas,

essas duas causas representam metade
dos problemas relacionados à ovos-
porose, batizada pelos pesquisadores
como a osteoporose das aves. Os 50%
restantes referem-se a fatores como
nutrição inadequada, manejo e doen-
ças causadoras de lesão do trato repro-
dutor, bronquite e outras infecções. No
momento, João e Masaio estão debru-
çados no desenvolvimento de uma va-
cina mista (bacteriana e viral) para mi-
nimizar os prejuízos decorrentes da
má qualidade da casca de ovos. Essas
perdas chegam a 7,4% ao ano no Bra-
sil, 6,4% nos Estados Unidos e 8% na
Alemanha.

Um levantamento do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
publicado no início deste ano, envol-
vendo apenas granjas de postura com
plantei igualou superior a 10 mil
poedeiras, mostra que o Brasil produ-
ziu, no período de janeiro a setembro
de 2002, 1,332 bilhão de dúzias de ovos,
ou cerca de 16 bilhões de unidades. A
projeção para o ano fica em torno de
21,3 bilhões de unidades. Esse volume
dá idéia da dimensão dos prejuízos en-
frentados pelo setor com o descarte de
ovos impróprios para o consumo. Con-
siderando um país que quer atingir a
fome zero, as perdas são imensas, pos-
sivelmente chegando a 1,3 bilhão de
ovos perdidos em 2002.

Doença progressiva - A vacina desen-
volvida pela Livet destina-se a combater
as bactérias Escherichia coli, Staphylo-
coccus aureus, Staphylococcus epidermi-
dis e Enterococcus sp. de linhagens iso-
ladas de galinhas. O estudo apontou que
essas bactérias atingem a medula óssea
das aves, impedindo a adequada for-
mação do cálcio dos ovos. A vacinação
deve ser feita até a 163 semana de vida
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nas, seleciona das aleatoriamente nos
galpões de quatro granjas comerciais
que apresentavam problemas de perdas
relacionadas à má qualidade da casca.
As granjas assemelhavam-se em relação
ao tamanho, tipo de alimentação, ma-
nejo zootécnico e sanitário.

Somente no ano passado, perdas com cascas
fragilizadas chegaram a 1,3 bilhão de ovos

das aves, quando se inicia a fase repro-
dutiva das poedeiras. "No início, a do-
ença gera pequenas perdas, que vão se
acentuando à medida que a ave atinge o
final do período reprodutivo, chegando
a 15%, porque é uma doença crônica e
progressiva", relata Masaio. ''A ovospo-
rose inicia-se muito antes do início da
produção de ovos."

Os estudos começaram com o isola-
mento e a identificação das bactérias na
medula óssea do fêmur e da tíbia de
aves com idades entre 1 dia e 16 sema-

o PROJETO

Desenvolvimento de uma Vacina
Bacteriana- Toxóide para Prevenção
da Sindrome da Má Qualidade
da Casca de Ovos em Aves
Reprodutoras e Poedeiras Comerciais
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Programa de Inovação Tecnológica
em Pequenas Empresas (PIPEl

COORDENADORA
MASAIO MIZUNO ISHIZUKA - USP/
Livet

INVESTIMENTO
R$ 237.824,50 e US$17.211,00

Toxinas degradantes - Para estimar a
produção e as perdas decorrentes da
má qualidade da casca, foram selecio-
nadas aves em fase de produção de ou-
tros galpões das mesmas granjas, com
idades correspondentes a 20, 40, 60 e
80 semanas de vida. Os experimentos
revelaram relação entre infecção bac-
teriana em medula óssea e intensifica-
ção do processo de calcificação medu-
lar. "Quanto mais grave a lesão, menor a
quantidade de osteoblastos e osteoclas-
tos, as células da medula óssea", relata
João. Os osteoblastos são responsáveis
por sintetizar a parte orgânica da ma-
triz óssea, enquanto os osteoc\astos es-
tão relacionados com a realocação de
cálcio no tecido ósseo.

Segundo o pesquisador, as bactérias
produzem toxinas capazes de degradar
o paratormônio (PTH), hormônio res-
ponsável por controlar a quantidade de
cálcio disponibilizada pela medula ós-
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aves e alteram calcificação das cascas

sea para a formação da casca do ovo.
A hipótese de que agentes infecciosos
poderiam ser parte do problema foi
comprovada por meio de testes bacte-
riológicos, histopatológicos (estudo mi-
croscópico de lesões orgânicas) e esta-
tísticos. Depois disso, os pesquisadores
trabalharam no desenvolvimento de
uma vacina para controlar as bactérias.
Testes feitos em laboratório mostraram i
que essa vacina aumentou em 11% o
número de ovos com casca boa, ou seja,
em condições de comercialização, re-
sultado promissor em se tratando de
doença com muitas causas.

Teste do anel - Mas o resultado não
deixou os pesquisadores totalmente sa-
tisfeitos. Eles decidiram então ampliar
o objeto de estudo e começaram a ten-
tar identificar vírus que poderiam in-
fluenciar no metabolismo do cálcio das
aves e, conseqüentemente, na formação
da casca. O processo de identificação
e isolamento do vírus foi feito por um
método de diagnóstico chamado Bi-
Digital O-Ring Test (teste do anel), cria-
do pelo pesquisador japonês Yoshiaki
Omura, radicado nos Estados Unidos,
e usado principalmente por médicos
acupunturistas para investigar a influ-

ência da energia eletromagnética no di-
agnóstico e tratamento de doenças. O
teste baseia-se em um princípio da físi-
ca, a ressonância, que é o prolonga-
mento de um som ou onda eletromag-
nética pelo seu reflexo ou repercussão
em outros corpos.

João conta que, por esse método,
ele consegue identificar, entre outras
coisas, grãos de vários cereais envoltos
em um plástico preto. Ele compara o
diagnóstico ao trabalho de um cachor-
ro perdigueiro que fareja a caça. "Com
o O-Ring, já vou diretamente ao que
interessa tanto para identificação de ví-
rus e bactérias como para o desenvol-
vimento de produtos, que incluem fi-
toterápicos para tratamento de gado e
aves." A confirmação é feita sempre
pela técnica convencional, como no
caso do vírus que está sendo analisado

e tipificado pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuá-
ria (Embrapa).

Assim que a comprovação
for feita, o que os pesquisado-
res esperam que ocorra ainda
em fevereiro, eles começarão a
testar em laboratório a vacina
para combater o vírus. O pró-
ximo passo é entrar com o pe-

dido de patenteamento da vacina bac-
teriana, inicialmente no Brasil e depois
no exterior. O registro da viral ficará
para uma fase posterior, após o térmi-
no dos testes.

Cálculos feitos por produtores nor-
te-americanos apontam que as perdas
nos Estados Unidos, somente em de-
corrência de má formação de cascas,
são da ordem de US$ 1,2 por ave ao
ano. Levantamento realizado em 1997
indica que, no ano imediatamente an-
terior, esse problema causou aos pro-
dutores brasileiros prejuízos que atin-
giram a soma de R$ 79 milhões. Prova
de que a vacina, assim que estiver total-
mente pronta para impedir que vírus e
bactérias interfiram no metabolismo
de cálcio das aves, representará consi-
derável economia para o setor granjei-
ro nacional. •
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