
CARACTERIZAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA E PARASITOLÓGICA DA 
COCCIDIOSE EM FRANGOS DE CORTE E SUA POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO 

BACTERIANA COM INFECÇÕES BACTERIANA SECUNDÁRIAS 
Fabio Santiani1, Isadora Cristina Melo1, Fernanda Cristina Schutz Gislon2, Alex Sandro Dezordi2, Amanda Larissa Vicente Medeiros, Sandra 

Maria Ferraz2, Andreas Lazaros Chryssafidis3, Renata Assis Casagrande1

1 Laboratório de Patologia Animal, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Lages, SC, Brasil; 2 Centro de Diagnóstico Microbiológico Animal, UDESC, Lages, SC, Brasil;

3 Laboratório de Parasitologia Animal, UDESC, Lages, SC, Brasil. E-mail: renata.casagrande@udesc.br

Apoio:

CONCLUSÃO

O diagnóstico da coccidiose deve ser realizado utilizando a associação de métodos diagnósticos

para obter-se resultados precisos. A negatividade para Salmonella em todos os lotes pode ser

devido ao alto nível de biosseguridade e controle sanitário das granjas

MATERIAL & MÉTODOS

Realizou-se um estudo transversal em 28 lotes, sendo avaliadas 10 aves por lote em dois

momentos, cinco aves entre os 21 e 28 dias de idade (coleta 1) e cinco entre os 35 e 42 dias

(coleta 2), totalizando 280. As aves selecionadas aleatoriamente dentro do galpão foram

eutanasiadas e submetidas a necropsia. Foi efetuado escore de lesão macroscópica para

coccidiose e avaliação histopatológica graduando as lesões de 0 a 4, 0 sendo ausência de

alterações e 4 lesões acentuadas. Pool de fezes das cinco aves foi coletado para avaliação

morfométrica e morfológica dos oocistos. Adicionalmente suabe de arrasto da cama juntamente

com pool de fezes das cinco aves foram armazenadas em sacos plásticos, refrigerados e

enviados ao laboratório para cultivo microbiano seletivo para Salmonella sp.
RESULTADOS

A coleta 1 realizada em animais com idade média de 24,5 dias apresentaram 82,14% (23/28) dos

lotes foram positivos para coccidiose e na coleta 2, 100% desses. A combinação mais

encontrada foi E. acervulina, E. maxima e E. tenella. O exame histopatológico apresentou

diferença significativa e revelou aumento de 28,5% no número de aves que apresentavam lesões

em comparação ao escore de lesão macroscópico. Observou-se ainda que o grau 1 foi o mais

prevalente no escore de lesão macroscópica (Figuras 1 A-D) e na histopatologia em ambas as

coletas (Figuras 2 A-B), com aumento de grau 3 de E. tenella na coleta 2. Além das lesões

intestinais foram observados exsudação fibrinosa e deposição de cáseo na superfície das

vísceras e sacos aéreos.
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Focos esbranquiçados de até 2mm de diâmetro foram encontrados isoladamente ou associados

a exsudação fibrinosa na superfície hepática e esplênica. Na histopatológia estes revelaram

hepatite (27/280), peri-hepatite (10/280) e esplenite (11/280) fibrinonecrótica heterofílica

multifocal variando de discreta a acentuada. Foram observados ainda, espessamento e

opacidade dos sacos aéreos e do saco pericárdico, revelando na histopatologia aerossaculite

(16/280) e pericardite (11/280) fibrino-heterófilicas difusas discretas. Nenhum lote foi positivo

para Salmonella spp. e as lesões extra intestinais não demostraram relação com a coccidiose.

DISCUSSÃO

Foi observado que na coleta 1, dentre os lotes positivos a espécie mais encontrada foi E.

acervulina. Na coleta 2, se observou positividade de 100%, sendo que E. tenella foi a única

espécie encontrada em todos os lotes. A ocorrência de E. tenella é típica em aves com idade

entre 35 e 42 dias, onde são observadas lesões no ceco e nessa fase que ocorre a maior

liberação de oocistos nas fezes (Costa; Ávila, 1996). O exame histopatológico apresentou

diferença significativa e revelou aumento de 28,5% no número de aves que apresentavam

lesões em comparação ao escore de lesão macroscópico. Dessa forma, o uso da histopatologia

mostrou-se capaz de identificar casos de coccidiose negligenciados pelo escore de lesão

macroscópico (Idris et al., 1997). Não foram encontrados lotes positivos para Salmonella nas

granjas avaliadas. Porém, aves que estão infectadas com Eimeria primariamente, tem maior

chance de desenvolverem infeção por Salmonella (Koinarsk et al., 2005).

INTRODUÇÃO

A coccidiose é umas principais doenças que acometem as aves e causas grandes prejuízos ao

setor avícola. Essa doença é causada por protozoários intracelulares do gênero Eimeria. A

coccidiose pode apresentar-se de maneira clínica e subclínica, provocando prejuízos econômicos

importantes devido à quadros de diarreia, perda de desempenho, aumento da conversão

alimentar e alta mortalidade (Meireles, 2009). Outra característica importante da doença é a

possibilidade de favorecer a instalações de doenças secundárias. O objetivo desse trabalho é

avaliar a ocorrência de coccidiose e sua possível associação com infecções bacterianas

secundárias.

Figura 1 - Lesões macroscópicas de coccidiose em frangos de corte. A: Duodeno: estrias esbranquiçadas transversais na mucosa (seta), até cinco lesões por cm²

(E. acervulina grau 1). B: Jejuno: petéquias (seta) multifocais moderadas na serosa (E. maxima grau 1). C: Íleo: petéquias multifocais moderadas na mucosa e

conteúdo intestinal com coágulos (seta) (E. necatrix grau 1). D: Ceco: petéquias (seta) multifocais discretas na mucosa (E. tenella grau 1).

Figura 2 – A: Duodeno: grande quantidade de estruturas parasitárias contendo macrogametócitos (seta) na camada superficial da mucosa (Eimeria sp. grau 3). B:

Ceco: grande quantidade de esquizontes (cabeça da seta) e macrogametócitos (seta) (Eimeria sp. grau 3). (HE, 400x).
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