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Resumo

BENEDET, João Paulo. Avaliação de tratamentos de camas de frangos contra Clostridium
perfringens, enterobactérias e oocistos de Eimeria spp. em aviários dark house e
convencional de frango de corte

2019. 47f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Curso de Pós-Graduação em Produção e
Sanidade Animal, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Instituto Federal
Catarinense, Concórdia, 2019.
Considerando a tendência da avicultura de migração do sistema convencional para dark
house, o objetivo do presente trabalho foi avaliar dois tratamentos em camas de frangos de
corte para a redução de Clostridium perfringens, enterobactérias e Eimeria spp.,
comparando os dois sistemas de aviários. Foram avaliadas 80 amostras de camas, divididas
em quatro grupos: T1 – dark house com cal; T2 – dark house com fermentação e cal; T3 –
convencional com cal; T4 – convencional com fermentação e cal. As amostras foram
coletadas um dia antes do abate e cinco dias após os tratamentos, sendo submetidas às
análises microbiológicas para enterobactérias e C. perfringens. Os resultados obtidos
indicaram que a carga bacteriana antes do tratamento foi similar entre os sistemas dark
house e convencional, além disso, os grupos tratados com cal apresentaram redução
(p<0,05) de enterobactérias em ambos os sistemas. Ainda, somente no grupo T4 foi
observada redução de C. perfringens. Contudo, ainda assim, todos os grupos apresentaram
baixos valores de C. perfringens antes do tratamento, bem como reduzido percentual de
amostras com gene de toxina α (cpa), identificado por PCR. Para Eimeria spp., todos os
grupos apresentaram baixa contagem na cama de frango antes e após o tratamento, o que
impossibilitou a comparação entre tratamentos e sistemas de aviários. Conclui-se que o
tratamento utilizando 500 g/m2 de cal virgem é eficiente contra enterobactérias em ambos
os sistemas, permitindo a reutilização da cama com reduzido risco de infecção de frangos de
corte pelas doenças entéricas causadas pelos microorganismos avaliados no presente
estudo.
Palavras-chave: Enterobacteriaceae; cama aviária; intervalo sanitário.

Abstract
BENEDET, João Paulo. Evaluation of broiler litters treatments against Clostridium
perfringens, enterobacterias and oocysts of Eimeria spp. in dark house and conventional
aviaries of broiler
2019. 47f. Dissertation (Master degree in Science) - Curso de Pós-Graduação em Produção e
Sanidade Animal, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Instituto Federal
Catarinense, Concórdia, 2019.
Due to the broiller trend to migrate from conventional to dark house system, the aim of this
present work was to evaluate two treatments of broiler litters for the reduction of
Clostridium perfringens, enterobacteria, and Eimeria spp., and also compare both aviary
systems. Eighty litter samples were evaluated, divided in four groups: T1 - dark house with
quicklime; T2 - dark house with fermentation and quicklime; T3 - conventional with
quicklime; T4 - conventional with fermentation and quicklime. All samples were collected
one day before slaughter and five days after treatments, being submitted to microbiological
analyzes for enterobacteria and C. perfringens. The results indicated that the bacterial load
in pre-treated litter was similar between dark house and conventional systems, in addition,
the quicklime treated groups showed reduction (p <0,05) of enterobacteria in both systems.
Still, only in the T4 group a reduction of C. perfringens was observed. However, all groups
showed low values of C. perfringens before treatment, as well as a low percentage of
samples with α-toxin (cpa) gene, identified by PCR. For Eimeria spp., all groups showed very
low values of Eimeria spp. in litter before and after treatment, which deprived comparing
treatments and aviary systems. In conclusion, quicklime treatment (500 g/m2) is suitable
against enterobacterias in both systems, allowing the recycled of litters with low risk of
infection of broiler by enteric diseases caused by the microorganisms evaluated in the
present study.
Keywords: Enterobacteriaceae; litter; sanitary interval
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA E ESTADO DA ARTE

A avicultura atual está dentre as atividades produtoras de alimentos que mais se
destacam por sua rápida, constante e importante evolução, nos últimos anos, nos índices
zootécnicos. Entretanto, há uma pressão mundial pela produção de carne de aves sem
qualquer tipo de risco à saúde humana, com total segurança alimentar (Souza et al., 2009).
Além disso, há uma crescente preocupação dos consumidores com o uso excessivo de
antibióticos como promotores de crescimento e uso de fármacos para o controle da
coccidiose. Este uso excessivo de fármacos está sendo associado à emergência de microorganismos resistentes aos antimicrobianos em humanos.
Os consumidores esperam que as aves sejam alimentadas com produtos naturais,
diminuindo o uso de antimicrobianos e anticoccidianos na sua criação. Em contra partida, os
produtores almejam atender esta demanda de consumo, porém, com o mínimo de prejuízo
econômico e máximo desempenho zootécnico das aves, mantendo a competitividade no
cenário mundial (Souza et al., 2009). Assim, é de extrema importância e urgência pesquisas e
estudos de formas eficientes de controle de coccidiose e bactérias patogênicas intestinais
sem o uso profilático de produtos anticoccidianos e de antibióticos.
O intestino é o local onde ocorre a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais vitais
ao adequado desenvolvimento zootécnico e propicia uma vida sob os princípios de bemestar animal para a ave. A ave gasta cerca de 20% da energia bruta consumida para
manutenção do epitélio intestinal, sendo assim, quando ocorrem injúrias nesse tecido, além
da redução da digestão e absorção de nutrientes, há ainda uma maior demanda energética
para a renovação celular (Santana et al., 2011).
A família Enterobacteriaceae constitui um grande grupo heterogêneo de bactérias
Gram negativas que podem ser encontradas no solo, na água e na vegetação, além de
poderem ser encontradas na microbiota intestinal dos animais e do ser humano (PuertaGarcía e Mateos-Rodríguez, 2010). Dentro desta família de microrganismos, algumas
bactérias se destacam por causarem doenças entéricas, tanto em humanos quanto em
animais, como Salmonella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp. e Shigella spp.
(Brasil, 2013).
As infecções, em parte, ocorrem por causa do desequilíbrio da microbiota intestinal
benéfica, o que favorece o desenvolvimento de bactérias nocivas, causando prejuízo à saúde
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intestinal e da ave de modo geral (Maiorka, 2004). Conforme Maiorka et al. (2006), o
intestino delgado é colonizado na segunda semana de vida.
Outros patógenos de relevância em frangos de corte incluem Clostridium perfringens
toxigênicos dos tipos A e C, que causam a enterite necrótica (EN), caracterizada por necrose
hemorrágica da mucosa intestinal (Baba et al., 1997). A apresentação clínica da EN inclui
depressão, falta de apetite, apatia, prostração, desidratação e morte. Entretanto, as perdas
podem estar também relacionadas às manifestações subclínicas da doença, como a
diminuição da absorção de nutrientes, alta conversão alimentar e baixo ganho de peso.
Entre os fatores predisponentes importantes à EN, está a infecção por Eimeria spp., o que
favorece a colonização e a multiplicação de C. perfringens no trato intestinal das aves
(Gomes et al., 2008). Os agentes infecciosos podem permanecer nas camas de aves
(Cressman et al., 2010), já que estas têm sido reutilizadas como uma prática necessária na
atual criação de frangos de corte.
Para Cressman et al. (2010), a cama de frango influencia no estabelecimento da
microbiota intestinal. Em estudo comparando camas frescas e reutilizadas, as camas frescas
continham mais bactérias ambientais e as aves criadas nessas camas abrigaram as bactérias
de origem dessa cama. Usualmente formada por maravalha, este é o principal substrato que
forma a cama de frango na região do Oeste Catarinense e em inúmeros outros lugares
produtores no Brasil. A cada ano, este se torna um insumo de grande importância na
produção do frango de corte, impactando diretamente nos ganhos e na sustentabilidade da
propriedade, pois após várias reutilizações e chegando no final do ciclo, esta cama pode ser
usada como fertilizante natural que se transforma quando misturada às fezes dos frangos. A
cama de aviário pode ser renovada a cada ciclo de produção ou reutilizada entre quatro e
seis lotes de frangos, conforme as orientações das agroindústrias (Oliveira et al., 2004).
Entretanto, é de extrema importância que se proceda algum tratamento na cama a ser
reutilizada, para que evite a perpetuação e malefícios de patógenos de um lote de frangos a
outro.
Um dos tratamentos indicado para a cama é a cobertura com lona em todo o aviário,
por ser eficiente na redução da carga de enterobactérias (Silva et al., 2007). Outro
importante tratamento é a aplicação de cal virgem. Há estudos que indicam a eficiência da
cal virgem na redução de alguns dos principais patógenos entéricos de frangos, inclusive no
controle de Salmonella spp. e Clostridium spp. (Dai Prá et al., 2009). A fermentação
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concomitante com cal virgem é um método também eficaz, podendo ser usado em
propriedades com desafios sanitários, o que proporciona redução de patógenos e
sustentabilidade com as várias reutilizações das camas nos lotes subsequentes. Segundo
Silva et al. (2007), há uma redução da carga bacteriana na cama de frango nos três primeiros
lotes, tendendo a uma estabilização em níveis mais baixos dessa carga a partir do quarto
lote, o que demonstra vantagens na reutilização das camas.
O uso de aviários dark house fornece um controle de ambiência melhor nas
instalações, propiciando um ambiente agradável que atende as necessidades de bem-estar
animal (BEA) às aves, evitando a variação de agentes microbianos que compõem a
microbiota intestinal das aves durante o lote (Gallo, 2009).
Sendo assim, é extremamente importante, tanto para os produtores quanto às
agroindústrias, que a eficiência do tratamento da cama reutilizada no intervalo sanitário seja
avaliada, para confirmar se foi alcançada uma redução significativa dos patógenos do lote
atual para o lote seguinte. Isto diminuirá o risco de transmissão de agentes nocivos de
frangos de 40 dias para os pintinhos, através de monitorias da qualidade microbiológica das
camas após seu tratamento. Esta avaliação das camas se torna ainda mais importante na
tecnologia dark house, que já desponta de forma significativa na produção nacional, porém,
ainda carece de informações a respeito da qualidade microbiológica da cama de aves neste
sistema.
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2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Avaliar a qualidade microbiológica da cama de frango reutilizada, após o seu
tratamento no intervalo sanitário contra microorganismos entéricos, em diferentes
tecnologias de produção de frango de corte.

2.2. Específicos

I – Quantificar C. perfringens e enterobactérias em cama de frango reutilizada após
tratamento com cal virgem ou fermentação procedida de cal virgem no intervalo sanitário;
II - Quantificar oocistos totais de Eimeria spp. nas fezes frescas e na cama de frango
em cada sistema;
III – Comparar a contagem destes patógenos nas diferentes tecnologias de instalações,
dark house e convencional;
IV – Determinar a presença de genes cpa, que codifica toxina α, em amostras de C.
perfringens isoladas de camas de frango.
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CAPÍTULO I

3.

MANUSCRITO

De acordo com as normas para publicação em:
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (www.scielo.br/abmvz).

Avaliação de tratamentos de camas de frangos contra Clostridium perfringens e
enterobactérias em aviários dark house e convencional de frango de corte.

Evaluation of broiler litter treatments against Clostridium perfringens and enterobacteria in
dark house and conventional aviaries of broiler.

João Paulo Benedet1,2, Fernanda Felicetti Perosa2, Isabela Gimenes da Silva2, Marcella
Zampoli Troncarelli2, Ricardo Hummes Rauber1, Teane Milagres Augusto Gomes*2

1Brasil

Foods, Concórdia, SC, Brasil.

2Escola

de Medicina Veterinária, Instituto Federal Catarinense campus Concórdia, Concórdia,

SC, Brasil.

*Corresponding author: teane.gomes@ifc.edu.br
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Avaliação de tratamentos de camas de frangos contra Clostridium perfringens e
enterobactérias em aviários dark house e convencional de frango de corte.

Evaluation of broiler litter treatments against Clostridium perfringens and enterobacteria in
dark house and conventional aviaries of broiler.

RESUMO

Considerando a tendência da avicultura de corte de migração do sistema convencional para
dark house, o objetivo deste trabalho foi avaliar dois tratamentos em camas de frango de
corte para a redução de Clostridium perfringens e enterobactérias, comparando os dois
sistemas de aviários. Foram avaliadas 80 amostras de camas, divididas em quatro grupos: T1
– dark house com cal; T2 – dark house com fermentação e cal; T3 – convencional com cal; T4
– convencional com fermentação e cal. As amostras foram coletadas um dia antes do abate
e cinco dias após tratamento, e submetidas à análise microbiológica quantitativa para
enterobactérias e C. perfringens. A carga bacteriana antes do tratamento foi similar entre os
sistemas dark house e convencional. Os grupos tratados com cal apresentaram redução
(p<0,05) de enterobactérias em ambos os sistemas. Redução de C. perfringens foi observada
somente no grupo T4. Contudo, todos os grupos apresentaram níveis aceitáveis de C.
perfringens antes do tratamento, assim como reduzido percentual de amostras com gene de
toxina α (cpa), identificado por PCR. Conclui-se que o tratamento utilizando cal virgem, nas
condições avaliadas, é eficiente contra enterobactérias em ambos os sistemas, permitindo a
reutilização da cama com reduzido risco de doenças entéricas no frango de corte.

Palavras chave: Enterobacteriaceae, cama aviária, intervalo sanitário.
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ABSTRACT

Due to the broiller trend to migrate from conventional to dark house system, the aim of this
present work was to evaluate two treatments of broiler litters for the reduction of
Clostridium perfringens and enterobacterias, comparing both aviary systems. Eighty litters
samples were evaluated, divided in four groups: T1 - dark house with quicklime; T2 - dark
house with fermentation and quicklime; T3 - conventional with quicklime; T4 - conventional
with fermentation and quicklime. All samples were collected one day before slaughter and
five days after treatments, and submitted to quantitative microbiological analyzes for
enterobacterias and C. perfringens. The bacterial load in pre-treated litter was similar
between dark house and conventional systems. The quicklime treated groups showed
reduction (p <0,05) of enterobacterias in both systems. Reduction of C. perfringens was
observed only T4 group. However, all groups showed acceptable levels of C. perfringens
before treatment, as well as a low percentage of samples with α-toxin (cpa) gene, identified
by PCR. In conclusion, quicklime treatment, at evaluated conditions, is suitable against
enterobacterias in both systems, allowing the recycled of litters with low risk of enteric
diseases in broiler.

Keywords: Enterobacteriaceae, litter, sanitary interval.
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1

INTRODUÇÃO

2
3

O Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador de carne de frango,

4

levando este alimento a mais de 140 países. A avicultura atual proporciona uma evolução

5

constante de todos os aspectos ligados à qualidade e segurança do produto, alta

6

produtividade e um excelente status sanitário no frango de corte, devido principalmente à

7

exigência do mercado consumidor pela redução no uso de antimicrobianos e

8

anticoccidianos, além de se manter economicamente viável e alcançar a competitividade

9

frente aos inúmeros produtores (ABPA, 2018).

10

Em 1997, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um relatório vinculando

11

os antibióticos usados na alimentação dos animais e o aumento da resistência aos

12

antimicrobianos na população humana (WHO, 1997). Assim, desde 2006, a União Europeia

13

proibiu o uso de qualquer antibiótico ou quimioterápico para melhorar o desempenho na

14

produção animal (CEU, 2003). Isto tem incentivado o uso de agentes tróficos como

15

glutamina, ácidos graxos de cadeia curta e prebióticos, como formas alternativas para

16

controle microbiano, principalmente os que causam infecções intestinais nos frangos e,

17

consequentemente, prejuízos sanitários, zootécnicos e econômicos para a avicultura

18

(Maiorka, 2004).

19

Dentre os microorganismos entéricos, destacam-se as enterobactérias, que

20

abrangem 31 gêneros distintos de bactérias na cama aviária (Kwak et al., 2005), e

21

Clostridium perfringens, que causa a enterite necrótica em frangos, ocasionando depressão,

22

falta de apetite, apatia, prostração, desidratação e morte (Gomes et al., 2008). Entretanto,

23

as perdas produtivas podem estar também relacionadas às manifestações subclínicas da

24

doença, como diminuição da absorção de nutrientes, alta conversão alimentar e baixo ganho

25

de peso (Gomes et al., 2008).

26

Os agentes infecciosos podem permanecer nas camas de aves (Cressman et al.,

27

2010), já que estas têm sido reutilizadas como uma prática necessária na atual criação de

28

frangos de corte.

29

Isto se deve ao seu alto custo inicial, o qual vai diluindo à medida em que são criados

30

vários lotes de frango na mesma cama, podendo chegar a dois ou três anos sem que ocorra

31

sua troca total (Dai Prá e Roll, 2012).

32

Segundo orientações oficiais, a reutilização de cama é permitida, desde que se

24

33

mantenha a sanidade e qualidade destas aves, um controle e equilíbrio da microbiota

34

benéfica na cama e o excelente desempenho zootécnico (MAPA, 2007). Assim, é de extrema

35

importância que se proceda algum tratamento na cama a ser reutilizada, para evitar a

36

contaminação por patógenos entéricos de um lote de frangos a outro. Dessa forma, os

37

métodos de tratamento mais utilizados na avicultura industrial brasileira são: aplicação de

38

cal na cama; métodos fermentativos como o enleiramento da cama no centro do aviário; e a

39

cobertura com lona em todo o aviário (Silva et al., 2007; Dai Prá e Roll, 2012).

40

No Brasil, muitos aviários ainda são do tipo convencional, com o uso de ventiladores

41

e manejo de cortinas (Silva et al., 2007). Porém, nos últimos anos, tem-se aumentado a

42

quantidade de aviários construídos e transformados no sistema dark house, o qual possui

43

cortina preto/prata, exaustores, placa evaporativa e painel controlador, com o intuito de ter

44

um melhor controle da ambiência e BEA para os frangos, podendo alojar mais aves no

45

mesmo aviário (Carvalho et al., 2015). Há evidências de que aviários dark house propiciam

46

um melhor ganho de peso, menor conversão alimentar e menores níveis de estresse,

47

quando comparados a aviários convencionais (Carvalho et al., 2015). Muitos trabalhos

48

relacionados ao sistema dark house evidenciam o bem-estar animal, performance

49

zootécnica das aves e emissão de gases, contudo, há poucos estudos que avaliam a

50

qualidade microbiológica da cama neste sistema. Assim, os objetivos deste estudo foram: (i)

51

avaliar a efetividade de tratamentos com cal virgem e fermentação em camas de frango

52

reutilizadas contra os microorganismos C. perfringens e enterobactérias, comparando os

53

aviários dark house e convencional; e (ii) identificar quais as amostras isoladas de C.

54

perfringens possuem potencial toxigênico, com a presença do gene cpa.

55
56
57

MATERIAL E MÉTODOS

58
59

Seleção das Propriedades

60

As propriedades selecionadas localizavam-se no estado de Santa Catarina, e possuem

61

mais de um aviário, sendo estes do modelo convencional ou dark house ou de ambas as

62

tecnologias de aviário na mesma propriedade. A quantidade de aves alojadas varia conforme

63

a tecnologia do aviário, sendo de 12 aves/m² em aviário convencional e 14 aves/m² em

64

aviário dark house. No total foram utilizados 40 aviários, 16 aviários dark house e 24 aviários

25

65

convencionais, no qual cada aviário representava uma amostra, totalizando 80 amostras de

66

cama de frango no projeto, 40 antes e 40 após os tratamentos na cama. Além disso, todas os

67

aviários avaliados apresentam camas de frango com 4 a 14 reutilizações, com distribuição da

68

seguinte forma: da 4° a 6° reutilização - 43% (17/40); da 7° a 9° - 30% (12/40); da 10° a 12° -

69

15% (6/40); e da 13° a 14° - 13% (5/40). O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética

70

Animal do IFC - campus Concórdia (CEUA, protocolo no 25/2017).

71
72

Tratamentos das Camas

73

Após a retirada das aves para o abate, o qual ocorria em torno dos 40 dias, o avicultor

74

realizava a retirada de cascões, quando presentes, e queima das penas para posteriormente

75

dar início aos tratamentos. Os tratamentos de cama avaliados foram: (i) aplicação de 500 g

76

de cal virgem por m² de cama de frango; e (ii) fermentação da cama coberta com lona plana

77

por sete dias, seguida de aplicação da cal virgem (500 g/m²). A aplicação da cal virgem era

78

realizada com o uso de carrinho espalhador, distribuindo de forma homogênea por toda a

79

cama, após foi realizada a incorporação da cal na cama com mexedor de cama,

80

posteriormente o aviário permanecia por 5 dias com as cortinas fechadas, completando o

81

tratamento, e procedendo a coleta da cama após este período (comunicação pessoal,

82

Benedet, 2018). Já no outro tratamento, foi estendido a lona plástica na extensão de toda a

83

cama do aviário (não colocando a lona entra a borda da cama e parede do aviário),

84

permanecendo em processo de fermentação por 7 dias, após se retirava a lona e realizava a

85

aplicação da cal virgem (500 g/m²), da mesma maneira como mencionada anteriormente

86

(comunicação pessoal, Benedet, 2018). Ambos tratamentos foram realizados tanto no

87

sistema dark house como no convencional.

88
89

Coletas das Amostras

90

Ao total, foram 80 amostras de cama em 40 aviários, sendo a primeira coleta um dia

91

antes do abate dos frangos e a segunda coleta cinco dias após a aplicação da cal virgem.

92

Cada amostra foi formada por um pool de coletas realizadas em 16 pontos equidistantes

93

entre si ao longo do aviário, 8 pontos de cada lado do aviário (Fig. 1).

94
95
96
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97
98
99
100
101

Figura 1: Distribuição equidistante dos pontos de coleta.
Cada ponto representa 1 ponto de coleta, sendo 8 pontos de cada lado do aviário, totalizando 16
pontos de coleta.

102

Em cada ponto foi coletado aproximadamente 40 g de cama a 5 cm de profundidade

103

da superfície desta, sendo cada medida dividida em dois sacos nasco (3M, Brasil), contendo

104

em torno de 320 g de cama cada saco nasco, e encaminhados resfriados de 2°C até 8°C para

105

análise microbiológica nos Laboratório de Patologia Veterinária - IFC campus Concórdia e

106

Laboratório de Sanidade Animal da BRF, unidade de Concórdia (comunicação pessoal,

107

Benedet, 2018).

108
109

Bacteriologia para enterobactérias e Clostridium perfringens

110

A quantificação microbiológica foi realizada conforme Silva et al. (2007). As amostras

111

de cama foram homogeneizadas em saco nasco (3M, Brasil), dissolvidas em PBS na

112

proporção 1:10, colocadas sob agitação de 200 rpm a 25°C por 10 minutos, seguido por

113

diluição seriada e plaqueamento em duplicata. O limite de detecção das amostras foi de 100

114

UFC/g de cama.

115

Para enterobactérias, o meio utilizado foi o ágar MacConkey (Kasvi, Itália). Foram

116

diluídas aproximadamente 10 g de cama em 90 mL de PBS (diluição 1:10), posteriormente

117

foi adicionado 100 µL de amostra em 900 µL de PBS, formando as diluições de 0 a -3, as

118

quais foram plaqueadas e incubadas a 37°C por 24 horas. Foram contabilizadas as colônias

119

rosas (fermentadoras de lactose) e as translúcidas (não fermentadoras).

120

Para C. perfringens, utilizou-se o meio seletivo sulfito polimixina sulfadiazina (SPS,

121

Merck, EUA) a temperatura aproximada de 43°C. Após a diluição de 1:10 de

122

aproximadamente 30 g de cama, foram diluídos 500 µL da amostra em 4,5 mL de solução

123

salina, formando as diluições de 0 a -2. Após homogeneização, foi adicionado 100 µL da

124

amostra diluída na placa sobre a camada do meio SPS já solidificada, em seguida, mais uma

125

camada do meio SPS foi adicionada a placa. Após a solidificação do meio, foram incubadas a
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126

37°C por 48 horas, em jarras de anaerobiose com sachê de anaerobiose (AnaeroGen™,

127

Oxoid, Inglaterra). Foram consideradas somente as colônias pretas, redutoras de sulfito.

128
129

PCR para gene cpa de toxina α de Clostridium perfringens

130

Para a detecção do gene cpa de C. perfringens, que codifica a toxina α, um pool das

131

colônias crescidas no cultivo em meio SPS de cada amostra (n = 67) foi ressuspendida em

132

100 µL de água destilada estéril. A extração do DNA foi feita por fervura em banho seco a

133

100°C por 10 minutos, seguida de centrifugação em 1000 x g por 5 min. Os primers

134

específicos para amplificar o gene cpa foram Fwd 5’-TGCATGAGCTTCAATTAGGT-3' e Rev 5’-

135

TTAGTTTTGCAACCTGCTGT-3', com um produto final de 400 pb, como descrito

136

anteriormente (Heikinheimo e Korkeala, 2005). A reação de PCR utilizada para cada amostra

137

foi de 23 µL do Supermix® (Invitrogen, Brasil), 0,5 µL de cada primer a 25 µM, 0,25 µL de Taq

138

polimerase (Ludwig, Brasil) e 2 µL de DNA de cada amostra. O protocolo de amplificação no

139

termociclador foi: desnaturação por 5 minutos a 95oC; 35 ciclos de 1 min a 94oC, 1 min a

140

53oC, 1 min a 72oC; e extensão final por 10 minutos a 72oC. Posteriormente, as amostras

141

foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 1,5%. Para controle positivo, foi

142

utilizado DNA de uma amostra isolada de C. perfringens gentilmente cedida pela BRF e

143

previamente confirmada.

144
145
146

Análise estatística
Valores de UFC (unidade formadora de colônia) por grama de cama sofreram

147

transformação logarítimica (log

10)

e as médias dos diferentes grupos foram submetidas à

148

análise estatística por teste T não pareado (GraphPad InStat 3). Valores de p<0,05 foram

149

considerados significativos.

150
151
152

RESULTADOS E DISCUSSÃO

153
154

A aplicação da cal virgem, tanto no aviário dark house quanto no convencional,

155

promoveu uma redução significativa de enterobactérias (p<0,05), após o tratamento da

156

cama de aves no intervalo sanitário (Tab. 1). O uso da cal virgem mostrou ser mais eficiente

157

na redução de enterobactérias do que o tratamento conjunto da fermentação com lona
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158

plana e posterior aplicação da cal virgem.

159
160

Tabela 1: Contagem de enterobactérias (log 10 UFC/g) nas camas de frango em aviários dark

161

house e convencional, tratadas com cal virgem ou fermentação e cal.
Antes Tratamento
Tipo de
Aviário

Dark House

Convencional

162

Após Tratamento

Tratamento
da Cama

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

Valor P*

Cal

3,20

1,13

2,04

0,11

<0,05*

Fermentação + Cal

3,05

1,56

2,78

1,14

>0,05

Cal

3,50

1,27

2,48

0,88

<0,05*

Fermentação + Cal

2,96

1,23

2,17

0,58

>0,05

*Valores p<0,05 possuem diferença significativa pelo teste T não pareado.

163
164

Em relação a C. perfringens, somente o tratamento conjunto da fermentação com lona

165

plana e posterior aplicação da cal virgem no aviário convencional reduziu significativamente

166

(p<0,05) os valores de UFC no intervalo sanitário (Tab. 2). Contudo, todos os grupos

167

apresentaram reduzidos níveis de C. perfringens já antes do tratamento, independente do

168

tipo de aviário e tipo de tratamento de cama.

169
170

Tabela 2: Contagem de Clostridium perfringens (log

171

aviários dark house e convencional, tratadas com cal virgem ou fermentação e cal.

10

Antes Tratamento
Tipo de
Aviário

Dark House

Convencional

172

UFC/g) nas camas de frango em

Após Tratamento

Tratamento
da Cama

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

Valor P*

Cal

2,30

0,42

2,21

0,53

>0,05

Fermentação + Cal

2,33

0,41

2,08

0,17

>0,05

Cal

2,29

0,34

2,23

0,47

>0,05

Fermentação + Cal

2,33

0,36

2,04

0,14

<0,05*

* Valor p <0,05 possui diferença significativa pelo teste T não pareado.

173
174

Os valores de C. perfringens encontrados nas camas no presente trabalho foram

175

menores quando comparado ao descrito por Cressman et al. (2010). Porém, os dados

176

corroboram a ocorrência da doença nos lotes analisados, uma vez que a empresa na qual

29

177

todos os aviários são integrados não teve nenhum caso de quadro clínico ou diagnóstico

178

laboratorial de enterite necrótica no mesmo ano das coletas (comunicação pessoal,

179

Benedet, 2018). Além disso, evidenciou-se a baixa contagem de C. perfringens nas camas

180

antes do tratamento, o que demonstra o efeito positivo dos procedimentos de

181

biosseguridade e das demais medidas sanitárias aplicadas nos aviários analisados.

182

Das amostras de cama que apresentaram crescimento microbiológico para C.

183

perfringens, foi verificada a presença do gene cpa por PCR convencional, sendo os resultados

184

apresentados na Tabela 3.

185
186

Tabela 3: Detecção de gene cpa (%, amostra positiva e total) em Clostridium perfringens

187

isolados de cama de frango por PCR convencional (10/67).
Tratamento
Tipo de Aviário e Tratamento
Antes

Após

Dark house – Cal

14,3% (1 / 7)

16,7% (1 / 6)

Dark house – Fermentação + Cal

0% (0 / 7)

0% (0 / 7)

Convencional – Cal

22,2% (2 / 9)

33,3% (3 / 9)

Convencional – Fermentação + Cal

16,7% (2 / 12)

10% (1 / 10)

Total

14,28% (5 / 35)

15,63% (5 / 32)

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

De um total de 67 amostras positivas para C. perfringens, detectou-se a presença do
gene cpa em 10 amostras, sendo 14,92%, tanto antes quanto após os tratamentos (Fig. 2).
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200
201
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203
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207

Figura 2: Presença do gene cpa em isolados de C. perfringens de cama de frango, por PCR
convencional.
Gene cpa de Clostridium perfringens – PCR específico (amplificação de 400 pares de bases está
indicada pela seta); C- : controle negativo; C+ : controle positivo; 1 – 8: amostras de cama de frango;
M: marcador de peso molecular – números 1, 2 e 5 são fortemente positivas e número 6 é
fracamente positiva.

208

Dos 35 aviários positivos para C. perfringens antes do tratamento, somente em dois

209

aviários convencionais, dos quais um com cama tratada com cal e o outro com cama tratada

210

com lona e cal houve detecção de cepas que apresentaram o gene tanto antes quanto

211

depois do tratamento. Nos demais aviários, detectou-se o gene somente antes ou após o

212

tratamento.

213

Os resultados encontrados no presente trabalho evidenciam um baixo percentual de

214

C. perfringens portadores do gene cpa, sendo 14,28% (5/35) das amostras de cama antes do

215

tratamento e 15,63% (5/32) das camas após o tratamento.

216

A amplificação do gene cpa indica um potencial risco de ocorrência da enterite

217

necrótica em frangos, já que este é responsável por codificar a toxina α, sendo conservado

218

em todos os tipos de C. perfringens toxigênicos que acometem frangos (Heikinheimo e

219

Korkeala, 2005). Esta toxina tem a capacidade de causar a hidrólise da porção fosfolipídica

220

da membrana celular e lise das células. Consequentemente, estas lesões levam à perda da
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221

integridade da mucosa intestinal, afetando a capacidade de absorção das células, gerando

222

perdas econômicas significativas (Justin et al., 2002).

223
224

O isolamento de Clostridium perfringens em amostras de fezes de frango nem
sempre está relacionado à ocorrência clínica e subclínica de enterite necrótica (Ito, 2000).

225

Para Cressman et al. (2010), a cama influencia no estabelecimento da microbiota

226

intestinal, pois em estudo comparando camas frescas e reutilizadas, as camas frescas

227

continham mais bactérias ambientais e as aves criadas nessas camas abrigaram as bactérias

228

de origem dessa cama. Por outro lado, há evidências de que, a partir do terceiro lote, as

229

camas apresentam carga de enterobactérias equivalentes ou inferiores às camas frescas, o

230

que significa que a reutilização deste material para os lotes seguintes pode ser mais segura

231

do que a substituição por cama fresca (Silva et al., 2007). Esta afirmação corrobora com Vaz

232

et al., (2017), na qual, a partir do terceiro lote, o nível médio de enterobactérias na cama

233

tratada e reutilizada foi menor do que em cama fresca, mostrando que a cama reutilizada

234

pode ser mais segura do que cama fresca, dependendo de sua origem e condições de

235

armazenamento.

236

No presente trabalho, o tratamento com a utilização de cal virgem foi mais eficiente

237

para a redução de enterobactérias em ambos os tipos de aviários avaliados (dark house e

238

convencional), sendo semelhante ao descrito por Dai Prá et al., (2009), no qual utilizaram

239

300 g de cal virgem por m² de cama para o controle de Salmonella spp. Pois um dos efeitos

240

esperados da adição de cal virgem para a cama é a redução do nível de umidade (Ritz et al.,

241

2014). No entanto, a porcentagem de matéria seca identificada na cama tratada com cal

242

virgem e na cama considerada controle (sem tratamento) estavam em níveis semelhantes,

243

indicando que a redução de umidade pela cal virgem foi inexpressiva (Vaz et al., 2017).

244

Outro efeito antimicrobiano da cal virgem se dá pelo pH elevado na cama de frangos

245

de corte (Ritz et al., 2014), contudo, isso nem sempre se reflete em uma redução

246

significativa da carga bacteriana (Bennett et al., 2005). De fato, no tratamento com cal

247

virgem, foi possível identificar um aumento do pH com o decorrer dos lotes, porém, as

248

alterações encontradas não tiveram nenhuma inibição bacteriana (Vaz et al., 2017).

249

Já Silva et al. (2007), que demonstraram que a fermentação com lona plana em todo

250

o aviário mostrou ser mais eficiente no aviário convencional para a redução da carga de

251

enterobactérias. Ainda, foi encontrada uma redução do nível de enterobactérias e aeróbica

252

mesófilos em cama tratada por fermentação com lona plana e fermentação com

32

253

enleiramento, respectivamente (Vaz et al., 2017).

254

O tratamento de cama no intervalo sanitário em aviários convencionais pode ser

255

baseado conforme o desafio sanitário que a granja possui, já que, para enterobactérias, o

256

tratamento mais efetivo foi a aplicação da cal virgem, enquanto para o controle de C.

257

perfringens, o mais efetivo foi o uso concomitante da fermentação com lona plana e

258

posterior aplicação da cal virgem. Porém, este último tratamento é mais laborioso, pois são

259

necessários sete dias de fermentação com lona plana e posteriormente mais cinco dias após

260

aplicação da cal virgem, necessitando de pelo menos 12 dias de intervalo sanitário somente

261

para o tratamento da cama, além disso, há a necessidade de mais alguns dias de intervalo

262

sanitário para a preparação da pinteira no aviário para o alojamento dos pintos. A presença

263

de bactérias residuais na cama é crítica na avaliação do risco microbiológico do processo de

264

reutilização da cama de frango (Global G. A. P., 2016).

265

Os resultados encontrados no presente trabalho fortalecem a necessidade da

266

realização de monitorias dos agentes patogênicos de interesse na avicultura, auxiliando na

267

determinação do status sanitário dos aviários de frango de corte. Isto contribui para

268

tomadas de decisões de programas sanitários a serem utilizados, além de aprimorar o

269

programa de biosseguridade das granjas e evitar o uso abusivo de antibióticos.

270
271
272

CONCLUSÃO

273
274

O uso de cal virgem 500 g/m², nas condições avaliadas, foi o método mais eficaz para

275

a redução de enterobactérias em camas de frango no sistema dark house, com resultados

276

similares aos demonstrados em aviários convencionais.

277

A redução de C. perfringens mostrou ser mais eficiente em aviários convencionais

278

submetidos ao tratamento conjunto de fermentação com lona plana por 7 dias e posterior

279

aplicação de 500 g/m² da cal virgem.

280

Além disso, a PCR convencional para detecção do gene cpa demonstrou ser uma

281

importante ferramenta para o monitoramento do patógeno que causa a enterite necrótica,

282

indicando o potencial risco de ocorrência desta enfermidade nos frangos, através da

283

identificação de cepas toxigênicas de C. perfringens nas amostras de cama de frangos,

284

porém há de se analisar o custo benefício desta ferramenta.
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CAPÍTULO II

4. COCCIDIOSE EM FRANGOS DE CORTE

4.1

Introdução

Uma das doenças mais importantes na avicultura é a coccidiose, causada por
protozoários do gênero Eimeria, que geram enormes prejuízos sanitários e econômicos na
avicultura de corte (Muthamilselvan et al., 2016). Esse patógeno causa danos no epitélio
intestinal de aves domésticas, diminuindo o aproveitamento dos nutrientes, prejudicando a
ingestão, digestão e absorção da ração, o que leva a grandes perdas por queda de produção
e mortalidade das aves (Kawazoe et al., 2009).
As aves tornam-se infectadas ao ingerir os oocistos esporulados juntamente com a
ração e água, os quais se alojam intracelularmente no epitélio intestinal (Kawazoe et al.,
2009). O ciclo é relativamente curto e, em condições favoráveis, se completa em três dias,
sendo que os oocistos podem permanecer por até um ano no ambiente em lugares úmidos e
com sombra (Albino e Tavernari, 2012). Eimeria spp. possuem duas fases do seu ciclo no
hospedeiro (assexuada e sexuada), e outra no ambiente, onde ocorre a esporulação
(Kawazoe et al., 2009).
As espécies Eimeria acervulina, Eimeria maxima e Eimeria tenella são mais
frequentes na avicultura e, portanto, constantemente monitoradas através de necropsia dos
frangos, uma vez que acometem porções distintas do trato digestório (Prado, 2005).
Com relação às lesões causadas por cada uma destas três espécies citadas acima,
cabe aqui destacar que Eimeria acervulina causa lesões esbranquiçadas no duodeno,
enquanto Eimeria maxima acomete jejuno e íleo, levando ao aparecimento de petéquias e
enterite hemorrágica, ambas causando grandes perdas em ganho de peso e aumento da
conversão alimentar nas aves. Por outro lado, Eimeria tenella causa sangramento e
espessamento da parede do ceco, levando a ave à morte (Kawazoe et al., 2009).
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O controle de Eimeria spp. é realizado com anticoccidianos, tornando a produção
intensiva moderna de frango de corte altamente dependente de quimioprofilaxia para seu
controle (Chapman, 2009).
Com o crescente aumento de aviários dark house na produção de frangos de corte, é
de extrema importância monitorar a qualidade parasitológica da cama de frangos neste
sistema, pois neste ainda há carência de informações referentes a qualidade parasitológica
desta cama. Com isso, o objetivo deste trabalho vem ser a quantificação de oocistos de
Eimeria spp. nas fezes frescas e cama de frangos em aviários dark house e convencional,
podendo ser uma ferramenta a ser utilizada para a determinação do nível de infestação dos
aviários por oocistos de Eimeria spp., além de poder fornecer informações mais precisas
sobre os desafios de coccidiose e auxiliar em tomadas de decisões para melhorar o controle
desta enfermidade nos diferentes sistemas de aviários.
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4.2

Objetivos

Geral
Avaliar a qualidade microbiológica da cama de frango reutilizada, após o seu
tratamento no intervalo sanitário contra microorganismos entéricos, em diferentes
tecnologias de produção de frango de corte.

Específicos

I - Quantificar oocistos totais de Eimeria spp. nas fezes frescas e na cama de frango em
cada sistema;
II – Comparar a contagem destes patógenos nas diferentes tecnologias de instalações,
dark house e convencional.
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4.3

Material e Métodos

Seleção das Propriedades
Algumas propriedades em Santa Catarina com mais de um aviário, sendo estes do
modelo convencional ou dark house ou de ambas as tecnologias, alojando 12 aves/m² e 14
aves/m², respectivamente, foram selecionadas para este projeto. Ao todo foram utilizados
40 aviários, 16 do sistema dark house e 24 do convencional, possuindo de 4 a 14
reutilizações de cama distribuídas da seguinte forma: da 4° a 6° reutilização - 43% (17/40);
da 7° a 9° - 30% (12/40); da 10° a 12° - 15% (6/40); e da 13° a 14° - 13% (5/40). Todas os 40
aviários amostrados, receberam via ração o mesmo protocolo de tratamento profilático com
anticoccidianos até aproximadamente sete dias antes do abate. Após este período, os
frangos foram alimentados com ração livre de anticoccidianos (comunicação pessoal,
Benedet, 2018). Além disso, todos os aviários possuem a estrutura e executam os
procedimentos de biosseguridade necessários para o atendimento da legislação de sanidade
de aves (Brasil, 2007). O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética Animal do IFC campus Concórdia (CEUA, protocolo no 25/2017).

Tratamentos das Camas
Após a saída das aves para o abate, ocorria a retirada de cascões, quando presentes, e
queima das penas para posteriormente iniciar os tratamentos na cama: (i) aplicação de 500 g
de cal virgem por m² de cama de frango; e (ii) fermentação da cama coberta com lona plana
por sete dias, seguida de aplicação da cal virgem (500 g/m²). A aplicação da cal virgem era
realizada com o auxílio de carrinho espalhador, o distribuindo de forma homogênea por toda
a cama, posteriormente foi realizado o revolvimento da cama com mexedor de cama para a
incorporação da cal, após o aviário permanecia completamente fechado por 5 dias,
concluindo este tratamento, e procedendo a coleta da cama após este período
(comunicação pessoal, Benedet, 2018). Já no 2° tratamento, foi estendido a lona plástica na
extensão de toda a cama do aviário, sem enterrá-la nas bordas da cama, e permanecia em
processo de fermentação com lona plana por 7 dias, após se retirava a lona e realizava a
aplicação da cal virgem (500 g/m²), conforme já mencionado anteriormente (comunicação
pessoal, Benedet, 2018). Os dois tratamentos foram realizados em ambos os sistemas de
aviário, dark house e convencional.
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Coleta de Amostras
Ao total, foram 80 amostras de cama, sendo a primeira coleta um dia antes do abate
das aves e a segunda coleta cinco dias após a aplicação da cal virgem, além de 40 amostras
de fezes frescas coletadas um dia antes do abate.
As camas e fezes frescas foram coletadas em 16 pontos equidistantes entre si ao
longo do aviário, sendo 8 pontos de cada lado do aviário. As fezes foram coletadas com a
mão, formando um pool com 16 fezes frescas por aviário, as quais foram colocadas em um
saco nasco (3M, Brasil). Já para a cama, em cada ponto foi coletado aproximadamente 20 g
de cama de frango a 5 cm de profundidade da superfície desta, com um pote coletor e
colocada em saco nasco (3M, Brasil). Ambas amostras foram encaminhadas resfriadas de 2°C
até 8°C para análise parasitológica no Laboratório de Patologia Veterinária - IFC campus
Concórdia (comunicação pessoal, Benedet, 2018).

Análise Parasitológica
Para as análises de oocistos de Eimeria spp., a amostra foi homogeneizada no saco
nasco, dissolvida 4 g da amostra em 56 mL de solução hipersaturada de cloreto de sódio
(NaCl), filtrado com tamiz plástico convencional e transferido o filtrado para copo plástico.
De cada amostra foi pipetado o sobrenadante e preenchido a câmara de Mc Master e, após
dois minutos, realizada a leitura em microscópio óptico na objetiva de 10 X. O valor foi
multiplicado o número de oocistos por 50, resultando em oocisto por grama (OPG) de
amostra, conforme Costa e Pedroso-de-Paiva, (2009). Esta metodologia para contagem de
oocistos foi utilizada tanto para cama de frango quanto para as fezes frescas.
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4.4

Resultados e Discussão

A contagem de oocistos de Eimeria spp. nas amostras de cama de frango revelou
valores de OPG bastante reduzidos, tanto antes como após o tratamento (Tab. 4). Apenas
três amostras de cama antes do tratamento apresentaram presença de oocistos e somente
em uma amostra após o tratamento, além do valor máximo ser de 150 OPG em todas as
amostras.

Tabela 4: Quantificação média de oocistos de Eimeria spp. (OPG, valores mínimo e máximo)
em fezes frescas e cama de frangos, em aviários dark house e convencional, tratadas com cal
virgem ou fermentação e cal virgem.
Cama de Frangos
Tipo de Aviário e Tratamento

Fezes Frescas

Antes
Tratamento

Após
Tratamento

Dark house - Cal

3.131 (150-18.700)

6 (0-50)

6 (0-50)

Dark house - Fermentação + Cal

4.138 (0-19.900)

19 (0-150)

0

Convencional - Cal

2.012 (0-16.150)

4(0-50)

0

Convencional - Fermentação + Cal

4.092 (0-15.700)

0

0

Por outro lado, das 40 amostras de fezes frescas foram encontrados oocistos em 35
destas (87,5%), sendo seus valores médios elevados em todos os grupos (Tab. 4), contudo,
estes valores não condizem com os encontrados na cama de frango. Isto indica que o grau
de eliminação de oocistos nos frangos pode ser avaliado pelas fezes.
Para Costa e Ávila (2003), o número de oocistos na cama variou conforme a idade dos
frangos e o número de reutilizações da cama do aviário. As contagens foram maiores a partir
dos 28 dias de idade e a partir da terceira reutilização da cama (Costa e Ávila, 2003).
Comparando os tratamentos realizados com enleiramento e cobertura da cama com
lona plástica com os tratamentos envolvendo apenas enleiramento, observa-se que aqueles
com cobertura da cama com lona acabam permitindo maior contaminação por oocistos
(Costa e Ávila, 2003). Estes resultados diferem dos encontrados por Santiani e Silva (2017),
que demonstraram elevada contaminação de camas por oocistos em 10 granjas com desafio
clínico de coccidiose, avaliadas no município de Concórdia - SC.
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Como todos os aviários possuem a estrutura e executam os procedimentos
necessários para atender a Instrução Nomativa n° 56 de 2007 e receberam anticoccidianos
via ração até 7 dias antes do abate, provavelmente favoreceram a redução do número de
oocistos na cama de frangos, mesmo antes do tratamento no intervalo sanitário, como
observado no presente trabalho.
A quantificação de oocistos nas fezes pode contribuir para futuras decisões e ações
necessárias para a redução do uso de anticoccidianos na produção de frangos, além de
poder servir de parâmetro para a melhoria do programa de biosseguridade das granjas.
Contudo, um dos métodos mais utilizados à campo para monitorar a coccidiose é através do
score de lesões macroscópicas no intestino causada pelas diferentes Eimerias spp. (Johnson
e Reid, 1970).
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4.5

Conclusão

Devido ao reduzido número de amostras positivas antes do tratamento, não foi
possível comparar o efeito dos tratamentos e dos sistemas dark house e convencional na
redução de oocistos de Eimeria spp. na cama de frangos. Contudo, sugere-se que a
ocorrência de Eimeria spp. nos frangos continue sendo monitorada pelo score de lesões
macroscópicas na necropsia ou por OPG de fezes frescas, e não de cama reutilizada, uma vez
que baixa contagem de oocistos na cama não indica ausência da enfermidade no lote.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou haver similaridade nos resultados dos tratamentos de
cama no intervalo sanitário para enterobactérias entre dark house e convencional, sendo o
mais eficaz o uso de cal virgem 500 g/m² na cama de frangos. Porém, para a redução de C.
perfringens, o tratamento concomitante de fermentação com lona plana e posterior
aplicação de 500 g/m² da cal virgem nos aviários convencionais teve melhor resultado.
Assim, é de extrema importância conhecer quais os principais patógenos circulantes nas
granjas de frango de corte, para então direcionar o tratamento de cama conforme a
tecnologia de aviário e o principal patógeno existente na propriedade.
Como o tratamento com fermentação com lona plana e posterior aplicação da cal se
torna mais laborioso de ser realizado pelo produtor (pois necessita de 12 dias somente para
o tratamento), pode ser substituído pela incorporação da cal virgem na cama, o qual
necessita de 5 dias para o tratamento, pois este teve bons resultados, porém há de se
respeitar um intervalo sanitário mínimo de 12 dias para o alojamento do novo lote.
Outra ferramenta que pode auxiliar na monitoria do C. perfringens, em situações
específicas, é a detecção do gene cpa através da PCR convencional, identificando cepas
toxigênicas de C. perfringens nas amostras de cama de frangos, e obtendo um indicativo do
potencial risco de ocorrência de enterite necrótica nos frangos, porém há de se considerar o
custo destas análises. No presente estudo, os resultados encontrados evidenciaram um
reduzido percentual de C. perfringens portadores do gene cpa, tanto antes quanto após o
tratamento.
Em relação à coccidiose, foi verificado baixo número de amostras positivas e reduzido
valor de OPG de occistos de Eimeria spp. na cama de frangos, tanto antes quanto após os
tratamentos. Porém, quando avaliado nas fezes frescas, havia presença de oocistos em
87,5% das amostras, indicando que a monitoria de OPG deve ser realizada nas fezes frescas.
Assim, se caso for monitorar coccidiose por OPG, que seja de fezes frescas e não de cama de
frangos.
O presente estudo permitiu um conhecimento mais aprofundado dos desafios
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sanitários aos quais as granjas de frango de corte estão sujeitas, além disso, ficou clara e
evidente a necessidade de se conhecer e monitorar os principais patógenos nas granjas,
levando em consideração a tecnologia de aviário, e determinar o tratamento de cama no
intervalo sanitário de forma mais eficiente, para quebrar o ciclo de perpetuação destes
patógenos ao lote subsequente.
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