
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de conversão alimentar e a média dos escores de lesão 
obtidos estão na Tabela 1. No grupo controle negativo foi encontrado 
somente duas aves apresentando lesão de escore grau I, sendo que 
91,67% das aves não apresentaram nenhuma lesão característica de E. 
acervulina. No grupo controle positivo encontramos escores de lesões 0 
a 3, sendo que 87,51% das aves apresentaram escores de lesão maior 
ou igual a 2. Estes resultados validaram este teste AST.

Tabela 1 – Resultados de médias ± erro padrão de conversão alimentar 
e escores de lesão nos diferentes tratamentos aos 21 dias de idade 
das aves.

Análise estatística feita pelo teste de Duncan e Kruskal-Wallis (0,05 de significância).

Os resultados de conversão alimentar no tratamento 02 (controle positivo) 
comprovam que a Eimeria acervulina é altamente prejudicial para o 
desempenho das aves, diferindo significativamente do tratamento 01 
controle negativo. Os tratamentos com baixos escores de lesão associados 
ao melhor desempenho zootécnico relacionado a conversão alimentar, 
indicam a mais alta eficácia do anticoccidiano e podem auxiliar na escolha 
do melhor programa de anticoccidianos para aquele momento.

CONCLUSÃO
Os tratamentos mostraram diferenças significativas em relação a eficácia 
entre os anticoccidianos testados para esta cepa de E. acervulina de campo. 
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INTRODUÇÃO
O impacto econômico global anual citado devido às perdas de produção 
pela coccidiose, bem como aos custos de prevenção e tratamento, é 
estimado em US$ 3 bilhões por ano (1). O último ionóforo descoberto 
foi a maduramicina no início dos anos 90. Não existe previsão que 
ionóforos anticoccidianos sejam lançados para comercialização nos 
próximos anos, por esse motivo é essencial que a indústria preserve 
a eficácia dos ionóforos disponíveis, impedindo o desenvolvimento de 
resistência anticoccidiana pelas Eimerias (2). O teste de sensibilidade a 
anticoccidianos também conhecido como anticoccidial sensitivity test 
(AST) fornece dados para ajudar a elaborar e aperfeiçoar programas de 
anticoccidianos utilizados em frangos de corte. A eficácia dos diversos 
anticoccidianos é avaliada por meio de análises de ganho de peso, 
conversão alimentar (CA) e mortalidade, bem como dos escores de 
lesão pelo método de Johnson & Reid, 1970, para cada Eimeria alvo. 
O propósito deste trabalho foi de realizar o teste de sensibilidade aos 
anticoccidianos comumente utilizados no Brasil frente a um isolado 
de Eimeria acervulina.

MATERIAIS E MÉTODOS
O isolado de Eimeria acervulina utilizado para a realização do AST 
foi obtido a partir de amostras de fezes de frango de corte coletadas 
em uma integração no estado do Paraná. Foram coletadas em 8 
galpões aproximadamente 5 kg de fezes no total e as mesmas foram 
acondicionadas junto com solução de dicromato de potássio para 
manter a integridade dos oocistos. Após a coleta das fezes, os oocistos 
foram purificados, quantificados e identificados na sua maioria para 
E. acervulina para formar os inóculos. O processo de purificação dos 
oocistos foi realizado visando uma maior separação da espécie alvo de 
Eimeria a ser empregada para a realização dos testes seguintes. O AST foi 
realizado em frangos de corte (machos) alojados em gaiolas suspensas 
e livres de coccidias. Cada teste AST é composto por 4 repetições e 6 
aves por tratamento. As aves receberam uma ração inicial padrão (não 
medicada com anticoccidiano) até os 11 dias de idades. A partir do 12º 
dia  até o final do experimento, as aves receberam as respectivas rações 
medicadas com diferentes anticoccidianos nos tratamentos/grupos pré-
determinados no delineamento experimental: T1 – Controle negativo 
(não medicado e não desafiado), T2 – Controle positivo (não medicado e 
infectado), T3 – Lasalocida (90 ppm), T4 – Maduramicina (6 ppm), T5 – 
Decoquinato (30 ppm), T6 – Nicarbazina + Semduramicina (66 ppm), T7 
– Monensina (110 ppm), T8 – Salinomicina (66 ppm), T9 – Nicarbazina 
+ Narasina (100 ppm) e T10 – Nicarbazina (125 ppm). Aos 21 dias de 
idade todas as aves foram pesadas, foi pesada também a sobra de ração 
por gaiola e calculada a conversão alimentar. Nesta mesma data todas 
as aves foram sacrificadas e classificadas conforme escore de lesão 
para E. acervulina (3). 
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