
aves foram pesadas, foi pesado também a sobra de ração por gaiola 
e calculado a conversão alimentar. Nesta mesma data todas as aves 
foram sacrificadas e classificadas conforme escore de lesão para E. 
maxima (2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de conversão alimentar e a média dos escores de lesão 
obtidos estão na Tabela 1. No grupo controle negativo 95,83% das aves 
(23/24) não apresentaram nenhuma lesão para E. maxima. No grupo 
controle positivo encontramos escores de lesões igual ou superior a 2 em 
87,50% dos frangos (21/24). Ambos os resultados validaram este 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.

A Eimeria maxima é extremamente prejudicial para a conversão 
alimentar, sendo que a diferença do tratamento controle positivo (não 
medicado e infectado) com os tratamentos com anticoccidianos foi 
significativa e representa o quanto o uso dos anticoccidianos é eficaz no 
controle e na redução das perdas econômicas. Além disso, observaram-
se diferenças significativas na média de lesões encontradas o que nos 
dá indicativo de quais anticoccidianos para esta E. maxima de campo 
podem ser utilizados em futuros programas de coccidiose nesta região. 

CONCLUSÃO
O AST indicou diferenças na eficácia entre os anticoccidianos testados 
para esta E.maxima de campo. 
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INTRODUÇÃO
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 AST vem sendo pouquíssimo 
utilizado no Brasil, mas nos EUA e Europa, em função de uma maior 
disponibilidade de recursos e proximidade entre a indústria farmacêutica 
e as universidades, os testes de sensibilidade aos anticoccidianos 
são realizados com maior frequencia para nortear a escolha do 
anticoccidiano a ser administrado e representam a forma mais viável 
de avaliar a eficácia de um fármaco anticoccidiano em provas exigidas 
pelas autoridades regulatórias para registro ou extensão de bula. 

Evidências práticas e trabalhos científicos demonstram que o uso 
contínuo e inadequado dos anticoccidianos pode levar a seleção de 
Eimerias menos sensíveis no campo. Isso acaba por prejudicar o 
resultado zootécnico das indústrias avícolas (1).

O propósito deste trabalho foi de realizar o teste de sensibilidade aos 
anticoccidianos comumente utilizados no Brasil frente a um isolado 
de Eimeria maxima.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização do AST amostras de fezes foram coletadas em 
uma integração de frangos de corte no estado de São Paulo a qual 
apresentava sinais clínicos sugestivos de desafio de coccidiose. Foram 
coletadas em 3 galpões diferentes aproximadamente 5 kg de fezes. 
Após a coleta das fezes, os oocistos foram purificados e identificados na 
sua maioria para E. maxima, sendo depois esporulados e quantificados 
para formação do inóculo. O inóculo foi administrado na dose de 
1 mL/ave aos 14 dias de vida das aves por via oral (gavagem). O 
AST foi realizado em frangos de corte (machos) alojados em gaiolas 
suspensas e livres de coccídeos. Cada teste AST foi composto por 4 
repetições e 6 aves por tratamento. As aves receberam uma ração 
inicial padrão (não medicada com anticoccidiano) até os 12 dias de 
idades. Ao completarem 12 dias de idade e até o final do experimento, 
as aves receberam as respectivas rações medicadas nos seguintes 
tratamentos: 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 
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