
quando comparado aos lotes não vacinados. Também 
observou-se que o Fator de Eficiência de Produção (FEP) 
foi estatisticamente e numericamente superior nos lotes de 
fêmeas vacinados. A conversão alimentar ajustada para 2,5 kg 
de peso vivo (CAa) foi analisada similarmente: tanto os lotes 
de machos quanto de fêmeas vacinados apresentaram  CAa 
estatística e significativamente menor do que o grupo controle. 

Adicionalmente, a utilização de estratégia de controle baseada 
em ferramenta imuno-profilática (vacinação), em substituição 
às intervenções medicamentosas apresentou resultados 
equivalentes com relação à viabilidade dos lotes.

Tabela 1 - Resultados dos parâmetros zootécnicos nos lotes 
de frangos de corte nos diferentes tratamentos.

Os resultados deste estudo corroboram com outros trabalhos 
científicos internacionais que demonstram a eficácia da vacinação 
sobre a produtividade de plantéis de frangos de corte, favorecendo 
a redução ou o uso racional de antibióticos (2 e 3). Os ganhos 
verificados na CAa evidenciam o efeito positivo da vacinação sobre 
a indução de  imunidade sólida  frente aos desafios  de campo 
associados às infecções por E.coli.    

CONCLUSÃO
A vacinação para Colibacilose demonstrou ser uma estratégia eficaz 
e econômicamente viável para melhorar a performance zootécnica  
de frangos de corte. 
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INTRODUÇÃO
As distintas formas clínicas e lesões associadas à Escherichia coli 
patogênica (APEC) produzem perdas de desempenho nos lotes, com 
redução no ganho de peso e piora na conversão alimentar (1).  

Estratégias de combate da Colibacilose incluem controle de infecções 
predisponentes, fatores ambientais e, principalmente, o uso sistemático 
e muitas vezes indiscriminado de drogas terapêuticas via ração ou 
água de bebida. 

A busca de alternativas eficientes de controle é uma 
necessidade da avicultura moderna devido ao aumento 
progressivo da resistência às drogas disponíveis, crescentes 
restrições ao uso de vários antibióticos e à rigorosa legislação 
dos mercados internacionais referente a residuos violativos em 
produtos avícolas.

O objetivo deste estudo foi o de avaliar o efeito de uma vacina 
viva de E. coli sobre os principais parâmetros zootécnicos em 
frangos de corte.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi conduzido na integração de frangos de corte 
Agrodanieli no RS, Brasil. A análise estatística foi realizada 
através da comparação dos parâmetros zootécnicos dos lotes 
alojados durante um período de 16 semanas consecutivas, 
alternando-se entre semanas com e sem vacinação (grupo 
controle), pré-determinadas randomicamente. O nº final de aves 
utilizado em cada tratamento foi de 8 milhões.

Durante as semanas designadas com vacinação, os pintinhos 
receberam a vacina Poulvac® Ecoli, no primeiro dia de vida, no 
incubatório, por spray usando gota grossa (150-250 micras), 
conforme recomendação do fabricante (2). Os lotes vacinados 
não receberam  nenhum antimicrobiano.

Durante as semanas designadas sem vacinação (grupo controle), 
todos os lotes receberam antibióticos por via injetável no 
incubatório. 

O modelo experimental utilizado foi desenho em bloco inteiramente 
casualizado, tendo a semana como unidade experimental e os lotes 
individuais como subunidades. Todas as hipóteses foram conduzidas 
com o nível de significância de p≤0.05 usando teste unicaudal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os resultados comparativos e da 
avaliação  estatística dos dados referentes aos parâmetros 
zootécnicos. O ganho de peso diário (GPD) observado foi 
significativamente maior nos lotes vacinados de fêmeas, 
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