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A epidemiologia da Eimeriose é caracterizada por uma grande disseminação de oocistos no meio ambiente,
fazendo-se necessárias, portanto, medidas profiláticas para tal patologia, diminuindo assim os significantes
prejuízos observados no campo. Estas medidas são realizadas principalmente com o uso de quimioterápicos e
anticoccídicos de amplo espectro. No entanto, o manejo incorreto e a falta de critérios definidos para o uso
dessas drogas têm gerado sérios problemas de resistência. Somando-se a esse quadro , existe a pressão do
mercado consumidor para banir drogas da alimentação animal. Pesquisas que visam a obtenção de vacinas
para o controle da eimeriose são realizadas com a finalidade de buscar alternativas frente a quimioterapia
usual. Este trabalho objetivou a produção de uma vacina viva atenuada, produzida a partir de uma de cepa de
campo virulenta de Eimeria tenella. Foram realizadas inoculações via oral em aves livres de coccídios (3500
oocistos/ave), cada lote contendo 10 aves com duas a três semanas de idade, alojadas em baterias metálicas.
Os primeiros oocistos eliminados, após serem processados para esporulação, foram inoculados em um novo
lote. Para a atenuação, foram realizadas passagens em 19 lotes de aves. A pressão de seleção dos primeiros
oocistos eliminados de cada lote inoculado resultou em uma redução no período de eliminação dos oocistos de
167 para 139 horas, representando uma redução de 28 horas no período-pré-patente. As características
esperadas da diminuição desse período, fato decorrente da redução do potencial reprodutivo, são a atenuação
da virulência e a indução e manutenção da imunogenicidade. A próxima etapa compreenderá a avaliação
comparativa da patogenicidade e capacidade imunogênica entre a cepa atenuada, produzida neste experimento,
e vacinas disponíveis no mercado avícola, relacionadas aos tratamentos convencionais com anticoccídicos.
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