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RESUMO 

A Eimeriose é a principal parasitose na avicultura, causando graves prejuízos 
econômicos, principalmente devido a episódios de diarréia e mortes em animais 
jovens. Este trabalho teve como objetivos estudar as alterações macroscópicas e 
microscópicas, em codornas japonesas com infecção natural por Eimeria bateri e 
desafiadas com aflatoxina, além de acompanhar a dinâmica de eliminação dos 
oocistos ao longo do desenvolvimento da infecção, frente aos efeitos causados pela 
intoxicação por aflatoxina em codornas japonesas. Um total de 80 aves utilizadas no 
trabalho foi dividido aleatoriamente em quatro grupos experimentais, sendo cada 
grupo constituído por 20 aves. Os animais dos grupos I e III foram infectados 
naturalmente com oocistos de E. bateri, as codornas presentes nos grupos II e III 
foram intoxicadas com aflatoxina na dose de 0,04 mg/kg de peso vivo e o grupo IV 
(controle) foi constituído por animais livres de infecção por coccídios e intoxicação 
por aflatoxina. Nos dias 6, 11, 18 e 25 após a intoxicação, vinte aves foram 
eutanasiadas e necropsiadas por vez, sendo cinco de cada grupo experimental. O 
peso dos órgãos referentes à moela, fígado, bursa cloacal e coração das aves 
eutasiadas, foram relatados e expressos como percentagem de peso corporal das 
aves das quais foram retirados. Os oocistos eliminados pelas codornas foram 
isolados e identificados pela técnica de centrifugo-flutuação de “Sheater”, sendo 
posteriormente analisados os dados morfométricos e a dinâmica de eliminação 
destes oocistos nas fezes das aves. As alterações macroscópicas e microscópicas 
presentes nas vísceras das aves foram analisadas seguindo o procedimento técnico 
laboratorial de rotina. Apenas a espécie E. bateri foi encontrada e identificada 
parasitando as aves dos grupos I e III, sendo que os oocistos eliminados pelas aves 
do grupo III apresentaram pequenas alterações morfológicas em sua estrutura. 
Alterações macroscópicas foram observadas no fígado dos animais dos grupos II e 
III que apresentaram uma coloração amarelada e textura friável quando comparados 
aos do grupo controle. No coração foi observado um aumento de tamanho do órgão 
nas aves do grupo II. Após o procedimento de histotécnica foram observadas 
alterações microscópicas no fígado, coração e intestino delgado. As observadas no 
intestino delgado foram relacionadas ao desenvolvimento das formas endógenas de 
E. bateri neste órgão, caracterizadas em sua maioria por gamontes e gametócitos. 
Alterações histopatológicas no fígado foram observadas apenas nas aves 
intoxicadas com aflatoxina e necropsiadas no sexto dia após a intoxicação. Estas 
apresentaram vacuolização intracitoplasmática dos hepatócitos, congestão 
sinusoidal, de veia centro lobular e vasos do espaço porta e infiltrado inflamatório 
discreto, acompanhado de necrose periportal. No coração as lesões microscópicas 
foram associadas a intoxicação experimental e caracterizadas, principalmente, por 
edema celular e intersticial. Após análise do peso corpóreo (vivo e carcaça) e do 
peso relativo das vísceras das codornas estudadas nos diferentes dias de necropsia 
foi observada uma redução significativa no peso vivo e de carcaça e no peso relativo 
do fígado dos animais nos diferentes grupos experimentais estudados. Contudo o 
peso relativo do coração aumentou significativamente nas aves dos grupos II e III no 
11º e 18º dias após a intoxicação. Além dos efeitos anatomopatológicos da 
aflatoxina nas vísceras das aves, foi constatado que esta toxina interfere na 
dinâmica de eliminação e na morfologia dos oocistos de E. bateri.  

  
Palavras-chaves : Eimeria bateri, aflatoxina, codornas japonesas. 



 

ABSTRACT 

Eimeriosis is a major parasitic disease in poultry, causing severe economic losses, 
mainly due to episodes of diarrhea and deaths in young animals. This work aimed to 
study the macroscopic and microscopic changes in Japanese quails with natural 
infection for Eimeria bateri and defied with aflatoxin beyond following the dynamics of 
shedding the oocysts throughout the development of the infection, front to the effect 
caused due to the intoxication of aflatoxin in Japanese quails. A total of 80 birds were 
used in this experiment and they were divided randomly in four experimental groups 
and 20 birds per group. The animals of groups I and III were infected with E. bateri 
oocysts, quails in groups II and III were intoxicated with aflatoxin in the 0.04 dose of 
mg/kg of body weight and group IV (control) was constituted by free animals of 
infection by coccidia and intoxicationf of aflatoxin. In days 6, 11, 18 and 25 after 
intoxication, 20 birds were eutanasied and posted for time, being five of each 
experimental group. The weights of the referring organs as gizzard, cloacal bursa, 
liver, and heart of each eutanazied birds, were listed and express as percentage of 
corporal weight of each bird when they were removed.The oocysts shed by quails 
were isolated and were identified by using a modified Sheater centrifugal-flotation 
technique. After analysis of the morphoometric data and the evaluation of the 
dynamics of shedding E. bateri oocysts, macrocospic changes and microscopical 
alterations were observed in the birds’ organs. Only E. bateri was found and 
identified parasitized quails of groups I and III, being which oocysts shed by birds of 
the group III had small morphologic changes in its structure. Gross changes were 
observed in the liver of animals in groups II and III that had a yellow color and crispy 
texture when compared to the control group. The heart was observed an increase in 
organ size in birds of group II. After histhological procedure were observed 
microscopic changes mainly in the liver and small intestine. In the mucosal cells 
endogenous forms as gamonts and macrogametocytes of E. bateri were observed.  
Histopathological changes were observed in the liver of quails intoxicated with 
aflatoxin only and it was observed mainly in quails posted at the first time (60 DAI) in 
the II group. The main lesion was consisted of intracytiplasmatic macrovacuolization 
of the hepatocytes, sinusoidal congestion of the central lobular vains and vessels of 
the portal spaces with discret inflammatory infiltration, followed by diffuse periportal 
necrosis. In the heart, microscopic lesions were associated to experimental 
intoxication and were characterized by intracellular and interstitial edema.  After 
analysis of the alive and carcass body weight and the relative weight of visceras of 
the quails in the different necropsy days were observed by having significant 
changes in the alive and carcass weights as well as in the relative liver and heart 
weights of the experimental groups. In addition to the pathological effects of aflatoxin 
in the guts of birds, it was found that this toxin interferes with the dynamics of 
elimination and the morphology of the oocysts of E. bateri. 

 
Key Words:  Eimeria bateri, aflatoxin, Japanese quails. 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

QUADRO 1. Dados da produção de codornas com detalhe até nível de 

município................................................................................................... 

 

36 

QUADRO 2. Dados sobre o crescimento das codornas japonesas 

tradicionais em relação ao consumo de alimento...................................... 

 

37 

QUADRO 3. Protocolo experimental ressaltando os grupos 

experimentais e os dias de necropsia das aves........................................ 

 

56 

TABELA 1 . Morfometria comparativa dos oocistos de Eimeria bateri 

recuperados de fezes de codornas japonesas.......................................... 

 

72 

TABELA 2 . Morfometria comparativa dos esporocistos de Eimeria 

bateri recuperados de fezes de codornas japonesas................................ 

 

73 

TABELA 3 . Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras 

de codornas japonesas no sexto dia após a intoxicação nos diferentes 

grupos estudados...................................................................................... 

 

 

94 

TABELA 4.  Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras 

de codornas japonesas no 11º dia após a intoxicação nos diferentes 

grupos estudados...................................................................................... 

 

 

94 

TABELA 5.  Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras 

de codornas japonesas no 18º dia após a intoxicação nos diferentes 

grupos estudados...................................................................................... 

 

 

94 

TABELA 6.  Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras 

de codornas japonesas no 25º dia após a intoxicação nos diferentes 

grupos estudados...................................................................................... 

 

 

95 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FIGURA 1. Estrutura química das principais aflatoxinas. (Fonte: 

FONSECA, 2003)...................................................................................... 

 

40 

FIGURA 2. O oocisto e suas principais estruturas morfológicas usadas 

como parâmetros para diferenciação entre as espécies do gênero 

Eimeria. A) Oocisto esporulado desenhado em corte transversal: (DM) 

diâmetro maior, (Dm) diâmetro menor, (gp) grânulo polar, (cr) corpo 

residual. B) Esporocisto: (dM) diâmetro maior, (dm) diâmetro menor, 

(cs) corpo de “Stieda”, (cps) corpo parastieda, (csb) corpo subestieda, 

(cre) corpo residual. C) Extremidade de um oocisto hipotético contendo 

parede lisa (p), calota polar (cp) e micrópila (m). Adaptado de 

DUSZYNSKI e WILBER (1997)................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

FIGURA 3. Oocisto esporulado de Eimeria bateri oriundo de fezes de 

codornas japonesas (Coturnix japonica). Escala=10µm. a) Desenho; b) 

Fotomicrografia. ........................................................................................ 

 

 

66 

FIGURA 4. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de 

Eimeria bateri recuperados de fezes de codornas japonesas 

pertencentes ao Grupo III. a) Diâmetro maior, b) Diâmetro menor e c) 

índice morfométrico dos oocistos. ............................................................ 

 

 

 

68 

FIGURA 5. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de 

Eimeria bateri recuperados de fezes de codornas japonesas 

pertencentes ao Grupo III. a) Diâmetro maior, b) Diâmetro menor e c) 

índice morfométrico dos esporocistos. ..................................................... 

 

 

 

69 

FIGURA 6. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de 

Eimeria bateri recuperados de fezes de codornas japonesas 

pertencentes ao Grupo I. a) Diâmetro maior, b) Diâmetro menor e c) 

índice morfométrico dos oocistos. ............................................................ 

 

 

 

70 

FIGURA 7. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de 

Eimeria bateri recuperados de fezes de codornas japonesas 

pertencentes ao Grupo I. a) Diâmetro maior, b) Diâmetro menor e c) 

índice morfométrico dos esporocistos. ..................................................... 

 

 

 

 

 

71 



 

FIGURA 8. Acompanhamento da dinâmica de eliminação dos oocistos 

de Eimeria bateri nos dias que foram realizadas as necropsias............... 

 

74 

FIGURA 9. Fotografias de moela de codorna obtidas no sexto dia após 

a intoxicação. A) Grupo controle e B) Grupo III. Ambos não 

apresentaram alteração macroscópica. (escala=0,5cm)........................... 

 

 

76 

FIGURA 10. Fotografias de bursa cloacal de codorna obtidas no sexto 

dia após a intoxiação. A) Grupo controle e B) Grupo III. Ambos não 

apresentaram alteração macroscópica. (escala=0,5cm)........................... 

 

 

77 

FIGURA 11. Fotografias de fígado de codorna obtidas no sexto dia 

após a intoxicação. A) Grupo controle. B) Grupo III, aspecto amarelado 

e consistência friável. (escala=0,5cm)....................................................... 

 

 

78 

FIGURA 12. Fotografias de coração de codorna obtidas no 11º dia após 

a intoxicação. A) Grupo controle. B) Grupo III, aumento do volume 

cardíaco. (escala=0,5cm).......................................................................... 

 

 

79 

FIGURA 13 Fotomicrografia de intestino delgado de codorna obtida no 

18º dia após o nascimento. a) Grupo III, presença de macrogametócito 

(seta preta) e gamonte (seta vermelha) na ponta de uma vilosidade. b) 

Grupo controle, ausência de formas endógenas de Eimeria bateri. H.E. 

(escala=50µm)........................................................................................... 

 

 

 

 

81 

FIGURA 14. Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo III obtidas 

no sexto dia após a intoxicação. A) Presença de necrose periportal e 

vacuolização intracitoplasmática dos hepatócitos (escala=25µm). B) 

Visão em detalhe (escala=50µm). H.E ..................................................... 

 

 

 

83 

FIGURA 15. Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo II obtidas 

no sexto dia após a intoxicação. A) Presença de infiltrado inflamatório 

acentuado e retração do epitélio dos ductos biliares (escala=25µm). B) 

Visão em detalhe (escala=50µm). H.E...................................................... 

 

 

 

84 

Figura 16 . Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo controle 

obtida no sexto dia após a intoxicação. A) Ausência de alterações 

patológicas (escala=25µm). B) Visão em detalhe (escala=50µm). H.E. .. 

 

 

85 

Figura 17.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo controle 

obtida no sexto dia após a intoxicação. A) Fibras reticulares íntegras 

(escala=25µm). B) Visão em detalhe (escala=50µm). Reticulina............. 

 

 

86 



 

Figura 18.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo II obtidas 

no sexto dia após intoxicação. A) Ruptura das fibras da trama reticulina 

em determinadas regiões (escala=25µm). B) Visão em detalhe 

(escala=50µm). Reticulina......................................................................... 

 

 

 

87 

Figura 19.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo III obtidas 

no sexto dia após a intoxicação. A) Ausência de fibras reticulares 

delimitando os hepatócitos (escala=25µm). B) Visão em detalhe 

(escala=50µm). Reticulina ........................................................................ 

 

 

 

98 

Figura 20.  Fotomicrografias do coração de codorna do grupo II obtidas 

no 11º dia após a intoxicação. A) Presença de vacúolos 

intracitoplasmáticos nos cardiomiócitos (escala=25µm). B) Visão em 

detalhe (escala=50µm). H.E...................................................................... 

 

 

 

90 

Figura 21.  Fotomicrografia de coração de codorna do grupo II obtida 

no 11º dia após a intoxicação. Edema intersticial (escala=50µm). H.E.... 

 

91 

Figura 22.  Fotomicrografias de coração de codorna do grupo controle 

obtidas no 11º dia após a intoxicação. A) Fibras musculares cardíacas 

íntegras (escala=25µm). B) Visão em detalhe (escala=50µm). H.E......... 

 

 

92 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................... 15 

2. OBJETIVOS ...................................... ..................................................... 18 

2.1. GERAL ................................................................................................. 18 

2.2. ESPECÍFICOS ..................................................................................... 18 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................... ................................... 20 

3.1 O PARASITO ........................................................................................ 20 

3.1.1 Classificação ............................... ..................................................... 20 

3.1.2 Histórico ................................... ........................................................ 21 

3.1.3 Biologia .................................... ......................................................... 21 

3.1.3.1 Esporogonia .................................................................................... 22 

3.1.3.2 Merogonia ....................................................................................... 22 

3.1.3.3 Gametogonia .................................................................................. 23 

3.1.4 Patogenia ................................... ....................................................... 24 

3.1.5 Especificidade ao hospedeiro ................ ........................................ 25 

3.1.6 Epidemiologia ............................... ................................................... 27 

3.2 AS CODORNAS ................................................................................... 31 

3.2.1 Classificação ............................... ..................................................... 31 

3.2.2 Histórico ................................... ........................................................ 31 

3.2.3 Aspectos comerciais ......................... .............................................. 34 

3.2.4 Aspectos sanitários ......................... ................................................ 35 

3.2.5 A Coccidiose nas codornas ................... ......................................... 38 

3.3 AFLATOXINAS ..................................................................................... 40 

3.3.1 Características físicas e químicas das aflato xinas ...................... 40 

3.3.2 Ocorrência natural das aflatoxinas .......... ...................................... 43 

3.3.3 Biotransformação da aflatoxina B 1 ................................................. 45 

3.3.4 Toxidez das aflatoxinas em aves de produção . ............................ 47 

4 MATERIAL E MÉTODOS .............................. .......................................... 53 

4.1 LOCAL DE EXPERIMENTAÇÃO .......................................................... 53 

4.2 ORIGEM DAS CODORNAS E SISTEMA DE CRIAÇÃO ...................... 54 

4.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL .......................................................... 55 

4.4 ACOMPANHAMENTO PARASITOLÓGICO DAS FEZES .................... 

 

56 



 

4.5 PREPARO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OOCISTOS 

PARA ESTUDO........................................................................................... 

 

57 

4.6 ESTUDO MORFOLÓGICO E IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DO 

GÊNERO Eimeria ....................................................................................... 

 

58 

4.7 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE OOCISTOS DE Eimeria bateri ....... 60 

4.7.1Determinação da quantidade de oocistos por gra ma (OoPG) de 

fezes das aves .................................... ....................................................... 

 

60 

4.7.2Determinação da quantidade de oocistos por gra ma (OoPG) da 

cama de maravalha das aves ........................ ........................................... 

 

61 

4.8 ORIGEM E OBTENÇÃO DO INÓCULO DA AFLATOXINA .................. 62 

4.9 ANÁLISE DA RAÇÃO ........................................................................... 62 

4.10 NECROPSIA, ANÁLISE MACROSCÓPICAS E MICROSCÓPICA..... 63 

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA ..................................................................... 64 

5 RESULTADOS ...................................... .................................................. 65 

5.1 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE Eimeria bateri .................................. 65 

5.2 INFLUÊNCIA DA AFLATOXICOSE NA MORFOLOGIA DOS 

OOCISTOS DE Eimeria bateri .................................................................... 

 

67 

5.3 FREQUÊNCIA DE Eimeria bateri  ........................................................ 73 

5.4 ASPECTOS MACROSCÓPICOS ......................................................... 75 

5.5 ANALÍSES HISTOPATOLÓGICAS ....................................................... 80 

5.5.1 Intestino ................................... ......................................................... 80 

5.5.2 Fígado ...................................... ......................................................... 82 

5.5.3 Coração ..................................... ........................................................ 89 

5.6 ANÁLISE DE GANHO DE PESO .......................................................... 93 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................ 96 

6.1ANÁLISE MORFOMÉTRICA E DINÂMICA DE ELIMINAÇÃO DOS 

OOCISTOS DE Eimeria bateri .................................................................... 

 

96 

6.2 ALTERAÇÕES ANATOMOPATOLÓGICAS ......................................... 98 

6.2.1 Eimeriose ................................... ....................................................... 98 

6.2.2 Aflatoxicose ................................ ...................................................... 100 

6.3 AVALIAÇÃO DO GANHO DE PESO .................................................... 104 

7 CONCLUSÕES ........................................................................................ 106 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................... ................................. 108 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante as últimas décadas a codorna japonesa tem se tornado um 

importante animal experimental para pesquisas científicas nas universidades, 

laboratórios diversos e na indústria privada. São usadas extensivamente em 

genética, nutrição, toxicologia, embriologia, fisiologia e patologia 

(SHELLENBERGER, 1968; ICHILCIK & AUSTIN, 1978). Como finalidade científica 

possui certas vantagens. Seu pequeno tamanho permite maior facilidade de 

acomodação e reduz os custos com alimentação, mesmo quando adultos. Possuem 

um ciclo de vida curto, colocam boa quantidade de ovos por semana, apresentando 

um grande volume de ovos por unidade de peso corporal. Além disso, apresentam 

melhor resistência a doenças do que outras espécies de aves e por serem bastante 

dóceis respondem de forma favorável à manipulação em laboratório (RAO et al., 

1990). 

 

Mais especificamente tem sido usada como piloto para pesquisas aviárias 

(WILSON et al., 1961; CARDOZO et al., 2008). Isso ocorre não só devido às 
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características já citadas, mas principalmente por causa da sua semelhança 

anatômica e fisiológica às galinhas domésticas. Além disso, apresentam outras 

vantagens como o nível metabólico mais elevado do que o das galinhas e ciclo de 

vida relativamente mais curto, atingindo maturidade precocemente. Também 

respondem mais rapidamente às mudanças ambientais. Como desvantagens 

apresentam principalmente níveis elevados de amônia nas suas excretas, exigindo 

mecanismos de ventilação adequados.  

 

Tratando-se separadamente do aspecto sanitário em todo esse 

desenvolvimento, consideram-se as parasitoses como fatores limitantes sempre que 

se criarem aves, seja em criações comerciais de alta produção ou mesmo criações 

rústicas e pouco tecnificadas, onde as perdas econômicas podem ser significativas. 

Neste aspecto tem-se a coccidiose causada por espécies do gênero Eimeria como 

uma importante enfermidade, cuja patologia é considerada uma das mais antigas e 

severas causas de enteropatias nas aves, necessitando estudos direcionados ao 

controle para redução dos prejuízos causados. 

 

A exposição das codornas às toxinas ocorre, predominantemente, através 

da ingestão de alimentos contaminados, sobretudo cereais utilizados na preparação 

de rações, como milho, trigo, amendoim e sorgo, entre outros (CHU, 1991). 

Aflatoxina tem sido estabelecida como um importante modulador da resposta 

imunológica em seus hospedeiros. A periodicidade de ingestão também altera o 

mecanismo de defesa natural contra infecções concorrentes, resultando no aumento 

da severidade de várias doenças (EDDS et al., 1973; THAXTON et al., 1974; 
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WYATT et al., 1975; EDDS & OSUNA, 1976; RUFF, 1978; WITLOCK et al., 1980), 

incluindo as oportunistas, e dentre elas a eimeriose. 

 

As codornas japonesas apresentam elevada sensibilidade às aflatoxinas, 

conforme se observa pelos resultados de alguns estudos de toxicidade aguda 

efetuados em codornas de postura (CHANG & HAMILTON, 1982). Contudo, os 

estudos sobre os efeitos de baixas concentrações de aflatoxinas em codornas 

japonesas são escassos na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

- Estudar as alterações macroscópicas e microscópicas, em codornas 

japonesas com aflatoxicose e desafiadas com a infecção natural de E. bateri, além 

de acompanhar a dinâmica de eliminação dos oocistos ao longo do desenvolvimento 

da infecção, frente aos efeitos causados pela intoxicação por aflatoxina em codornas 

japonesas. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Identificar e descrever macroscopicamente e microscopicamente as 

lesões em codornas japonesas infectadas naturalmente por E. bateri frente à 

intoxicação por aflatoxina;  

 



19 
 

- Comparar as alterações microscópicas nas amostras dos órgãos 

estudados nos diferentes dias de necropsia;  

 

- Verificar microscopicamente as lesões na bursa cloacal, coração, fígado 

e moela comparando com o grau de parasitismo causado pela infecção por E. bateri 

e aflatoxicose induzida nas codornas japonesas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 O PARASITO 

 
3.1.1 Classificação 

 

Várias classificações já foram propostas desde a descoberta das 

primeiras formas de protozoários e das várias espécies descritas até o presente 

momento. A classificação apresentada por CORLISS (1994), apesar de ser a mais 

simplificada, representa a classificação proposta atualmente, a saber: 

 

Império: Eukariota 

 Reino: Protozoa 

 Filo: Apicomplexa 

 Classe: Coccidia 

 Família: Eimeriidae 

 Gênero: Eimeria 
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3.1.2 Histórico 

 

Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) surpreendeu o mundo científico 

através de suas declarações acerca de diversos microrganismos por ele 

observados. Segundo se afirma ele teria visto pela primeira vez estruturas de um 

coccídio na da bile de coelhos WAGGONER (2003). Em 1865 Lindemann 

denominou a estrutura encontrada na bile de coelhos como Monocystis stiedae e em 

1875 Schneider teria feito a descrição do gênero Eimeria (HAMMOND & LONG, 

1973). No entanto, assim como assinalado por KAWAZOE (2000), até o século XIX 

as espécies de coccídios apresentando oocistos tetraspóricos dizóicos encontrados 

em diversas aves eram conhecidas como Eimeria avium Rivolta e Silvestrini, 1873. 

Até que descreveram Coccidium tenellum Railliet e Lucent, 1891 nas fezes de 

pintos, posteriormente designado como Eimeria tenella Fanttan, 1909. Maiores 

esclarecimentos foram feitos por TYZZER (1929), que fez um relato sobre as 

diferentes espécies do gênero Eimeria encontradas em diversas aves. A partir desta 

data a presença desses coccídios nas aves ficou evidente e diversos trabalhos 

foram publicados descrevendo novas espécies em todo o mundo.  

 

3.1.3 Biologia  

 

O ciclo biológico no gênero Eimeria pode ser dividido em três fases bem 

definidas, levando-se em consideração os tipos de divisão e a localização dos 

estágios parasitários endógenos. Sendo assim, estas fases estão divididas em 

esporogonia, merogonia e gametogonia. A esporogonia, que ocorre fora do 

hospedeiro, produz um estágio infectante, o oocisto esporulado. Diferentemente a 
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merogonia (reprodução assexuada) e a gametogonia (reprodução sexuada) ocorrem 

no interior das células intestinais do hospedeiro.  

 

Tais fases foram bem caracterizadas por FERNANDO (1990) ao que se 

segue: 

 

3.1.3.1 Esporogonia 

 

 Os oocistos, que são os produtos finais da infecção no hospedeiro, são 

estruturas geralmente ovóides e de parede espessa, altamente resistentes ao 

dessecamento e a diversas substâncias químicas. São eliminados através das fezes 

do hospedeiro e sob condições ambientais adequadas, passam pelo processo de 

esporogonia ou esporulação.  A meiose ocorre nesta fase e sendo assim todos os 

estágios seguintes do ciclo de vida, exceto pelo gameta feminino fecundado, 

possuirão um conteúdo haplóide no DNA. O processo requer a presença de oxigênio 

e leva 24 horas ou mais, dependendo da temperatura ambiente, umidade, e da 

espécie parasita em questão. A temperatura ótima tem sido observada entre 29 e 

30°C, e a exposição tanto às altas como às baixas t emperaturas são prejudiciais à 

esporulação. Ao final do processo cada oocisto, agora infectante, contém quatro 

esporocistos cada qual com dois esporozoítos no seu interior. 

 

3.1.3.2 Merogonia 

 

Após serem ingeridos pelo hospedeiro apropriado os oocistos 

esporulados são carreados até o intestino delgado onde recebem a ação de uma 
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variedade de estímulos associados a tripsina quinase do suco pancreático, bile e 

CO2, além da ação mecânica exercida pela moela no caso das aves, culminando 

com o rompimento da parede, assim como a remoção dos corpos de “Stieda” dos 

esporocistos, ato este chamado excistação. Os esporozoítos, agora vigorosamente 

móveis, escapam dos esporocistos e vão iniciar o processo de invasão celular. A 

seguir, eles invadem as células do hospedeiro, penetrando nas vilosidades 

intestinais onde passam pelo processo de reprodução assexuada por esquizogonia, 

a merogonia. A divisão nuclear é seguida de diferenciação citoplásmica dando 

origem aos merozoítos. Quando prontos estes rompem a célula hospedeira e 

penetram em uma outra célula. A maioria das espécies de Eimeria geralmente tem 

diversas merogonias, suspeitando-se que isso seja pré-determinado geneticamente 

por cada uma delas. Os merozoítos geralmente reinfectam as células mais próximas 

daquelas donde emergiram e isso resulta em áreas não infectadas no intestino 

vizinhas a áreas altamente infectadas. 

 

3.1.3.3 Gametogonia 

 

Seguindo-se com o final da etapa de merogonia tem-se a gametogonia, 

ou reprodução sexuada. Os merozoítos entram nas células apropriadas e 

desenvolvem-se em micro (masculino) ou macro (feminino) gamontes, ambos 

chamados de gametócitos. Os microgametócitos dão origem a vários microgametas 

por um processo de divisão celular similar a merogonia enquanto os 

macrogametócitos não se dividem e formam um único macrogameta cada. O 

microgameta contém um núcleo, uma mitocôndria e dois a três flagelos. Estes 

deixam a célula e fecundam o macrogameta quando os mesmos estão ainda na 
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célula hospedeira formando assim um zigoto. Em torno do zigoto formar-se-á uma 

parede, dando origem ao oocisto que se desprende da mucosa, sendo eliminado 

com as fezes. 

 

3.1.4 Patogenia 

  

Os coccídios são considerados como uma das principais causas de 

enterite nas aves. São parasitos intracelulares obrigatórios, cujo desenvolvimento no 

interior do citoplasma das células epiteliais resulta na morte de cada célula 

parasitada. Segundo BORDIN (1999), quanto mais células estiverem parasitadas ao 

mesmo tempo, maior a chance de se observar uma mucosa desnuda e com 

possibilidade de sangrar livremente, associada a uma inflamação intensa que pode 

envolver a lâmina própria e algumas vezes a submucosa. Conforme um grande 

número de células é destruído, o epitélio restante é estimulado a reposição. Este 

fato pode levar a hiperplasia do epitélio intestinal que se projeta como longa 

extensão papilar na medida em que a substituição das células excede as perdas 

pela infecção. Nas lesões que exibem essa hiperplasia, os vários estágios 

endógenos em gametogênese são mais numerosos. Isto é particularmente 

verdadeiro se a espécie em questão é menos patogênica, mas muito prolífera. Do 

contrário ocorrem períodos hemorrágicos e erosivos, nos quais os organismos 

encontram-se em várias etapas merogônicas. 

 

 De fato, o efeito final no hospedeiro dependerá da magnitude da dose 

infectante inicial de oocistos, que determinam o número de células invadidas; da 

disseminação da infecção durante a merogonia, que é afetada em grande extensão 
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pela imunidade adquirida pelo hospedeiro; de quantas fases endógenas 

desenvolvem-se nas células epiteliais da mucosa intestinal, bem como a extensão 

da lesão resultante da infecção e o grau de reação inflamatória associada para cada 

espécie de Eimeria; da presença de substâncias anticoccidianas na ração e do 

modo pelo qual elas afetam o parasito; pelo grau de nutrição e saúde do hospedeiro 

(FAYER, 1980). 

 

3.1.5 Especificidade ao Hospedeiro 

 

Espécies do gênero Eimeria têm sido historicamente consideradas como 

tendo alto grau de especificidade mais do que qualquer outro grupo de agentes 

infecciosos (FERNANDO, 1990). É raro que este parasito ocorra ou complete o ciclo 

de vida em mais de um gênero de hospedeiro. Os oocistos frequentemente 

excistam-se no hospedeiro não habitual, mas não completam seu desenvolvimento 

total que culminaria com a eliminação de novos oocistos (LONG & JOYNER, 1984). 

Apesar disso, muitas tentativas de infecção cruzada foram efetuadas e certa 

importância tem sido dada ao desenvolvimento de estágios endógenos, 

principalmente pela possibilidade de reinfecção do hospedeiro original com órgãos 

do hospedeiro não habitual antes infectado experimentalmente. FAYER (1980), cita 

diversas tentativas de infecção cruzada em animais de diferentes gêneros entre eles 

roedores, aves, coelhos e ruminantes. Embora em algumas tentativas se tenha 

obtido sucesso, na grande maioria permaneceu a incapacidade de infectar o novo 

hospedeiro.  

 



26 
 

Particularmente nas aves, o mecanismo de especificidade é considerado 

muito eficiente. EDGAR et al. (1964) tentaram infectar codornas européias C. 

coturnix com nove espécies de coccídios comuns em galinhas. Embora E. dispersa 

Tyzzer, 1929 tenha sido capaz de causar infecção, as demais oito espécies e mais 

três espécies patogênicas de perus não foram capazes de infectar as aves. Mais 

tarde, TSUNODA & MURAKI (1971) tentaram reproduzir experimentalmente a 

infecção com mais de quinze espécies do gênero Eimeria de diversas aves em 

codornas japonesas C. japonica, mas não conseguiram obter infecção. Ainda, 

TSUTSUMI (1972) infectou seis espécies aviárias com 1,14 x 103 oocistos de E. 

tsunodai demonstrando a falta de suscetibilidade destas aves à infecção por este 

coccídio. De forma semelhante experimentos com coccídios de faisão, E. duodenalis 

e E. colchici, não foram bem sucedidos em codornas (NORTON & PIERCE, 1971). 

HARISH & CORNELL (1971) tendo encontrado E. bateri Bathia, Pandey e Pande, 

1965 em codornas húngaras C. coturnix, tentou infectar galinhas, mas também não 

encontrou positividade.  

 

A situação pode se diferenciar à medida que a proximidade entre as 

espécies de hospedeiros aumenta. Coturnix coturnix e C. japonica são espécies de 

codornas presumivelmente tão próximas, que o mecanismo de especificidade ao 

hospedeiro não tem ocorrido para E. bateri, capaz de infectar estas duas espécies 

de codornas (NORTON & PIERCE, 1971). De forma semelhante DUSZYNKI & 

GUTIÉRREZ (1981) encontraram E. lophortygis e E. okanaganensis, em ambas as 

aves Lophortyx californicus e Oreortyx pictus, consideradas próximas, no entanto 

não descartou a possibilidade de pseudoparasitismo devido à sobreposição na 

distribuição geográfica ocupada por estes hospedeiros.  
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Suspeita-se que as bases para os mecanismos de especificidade estejam 

ligadas a resposta imunológica do hospedeiro. Isso é reforçado quando uma 

infecção é obtida através do uso de corticosteróides, mas como o método tem sido 

falho em alguns casos, pensa-se que mais fatores estejam envolvidos. Os fatos 

discutidos até aqui sugerem que nem todas as espécies no gênero Eimeria sejam 

exclusivamente estenoxenas e que a especificidade seria então regulada por fatores 

individuais ainda não conhecidos totalmente para cada espécie parasita em relação 

aos seus hospedeiros.  

 

3.1.6 Epidemiologia 

 

Os vários anos de pesquisa e investimento e os inúmeros documentos 

científicos não foram suficientes para acabar com a coccidiose. Em qualquer lugar 

do mundo onde se criam aves os coccídios estão presentes exercendo algum grau 

de patogenicidade e muito embora a mortalidade tenha diminuído, os efeitos do 

parasitismo por Eimeria continuam afetando de forma negativa o desenvolvimento 

das aves e causando as perdas econômicas.  

 

Os fatores para o sucesso e persistência da coccidiose têm sido 

discutidos por RUFF (1999), estando eles ligados diretamente ao parasito, ao 

hospedeiro e o meio ambiente. No aspecto biológico do parasito, o ciclo de vida 

representa um dos maiores potenciais por ele desenvolvido. Por ser direto, dificulta 

qualquer esforço real de controle fora da ave uma vez que o oocisto é o único alvo 

possível, não existindo nenhum hospedeiro intermediário que possa ser eliminado. 

Outro aspecto importante é a fecundidade destes coccídios, onde cada oocisto 
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ingerido potencialmente dá origem a várias centenas de milhares destas formas no 

espaço de alguns dias. Em algumas aves como as codornas americanas ou 

"bobwhite quail" (Colinus viginianus) esse potencial pode ser ainda maior, onde uma 

espécie de coccídio pode produzir vários milhões de oocistos a partir de um único 

oocisto. No entanto, os oocistos por si só já representariam um grande obstáculo ao 

controle. Estes são formados por uma parede espessa e impenetrável por muitas 

sustâncias químicas, o que protege a forma infectante por longos períodos de 

tempo. A maioria das substâncias químicas utilizadas para sanitizar e limpar as 

instalações avícolas e os equipamentos têm pouco ou nenhum efeito sobre a 

viabilidade dos oocistos (DiFABIO, 1984). Aceita-se que alguns produtos químicos 

como a amônia, creosoto, clorofórmio e brometo de metila destruiriam os oocistos 

em concentrações e tempo de exposição suficientemente alto, porém são 

substâncias tão tóxicas que não são usadas em operações comerciais, sendo 

aplicados somente para pesquisas e não em condições a campo. Independente 

disso, a eliminação completa dos oocistos nos galpões avícolas é uma tarefa 

considerada impossível. Os oocistos podem ser encontrados viáveis em qualquer 

poeira dentro e fora dos galpões e também em insetos presentes na cama como 

coleópteros. A capacidade de sobrevivência torna-se maior em condições ideais, no 

entanto, ainda que em condições adversas os oocistos sobrevivam durante semanas 

na cama e no solo contaminado (FAYER, 1980; WILLIAMS, 1995).  

 

Dos fatores externos que podem influenciar na transmissão as práticas de 

manejo são as mais críticas. A ventilação inadequada e o vazamento de água dos 

bebedouros conduzem a formação de pontos quentes e úmidos na cama onde um 

grande número de oocistos esporulados serve como principal ponto para potencial 
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infecção. Com o aperfeiçoamento das instalações as condições de camas tornaram-

se desfavoráveis à esporulação, porém isso não é de todo verdadeiro para a maioria 

das criações de aves exóticas, no caso a coturnicultura, aonde a maior parte dos 

criadores conduz as criações com pouca tecnologia dada à rusticidade desta 

espécie. 

 

Outros fatores externos podem afetar a disseminação, infectividade, 

crescimento e reprodução dos parasitos. De acordo com RUFF (1999), os coccídios 

são disseminados prontamente entre os galpões dentro de um complexo avícola 

onde a movimentação normal de pessoal, equipamentos e veículos rapidamente 

misturam as linhagens de coccídios. 

 

 A dieta e o regime alimentar também podem afetar a capacidade de 

infecção. Segundo COLNAGO (1999), o efeito dos alimentos sobre a coccidiose é 

devido às alterações na fisiologia e metabolismo do trato gastrintestinal, como 

mudança do pH, da motilidade e da população de microrganismos. Desta forma, 

assim como níveis elevados de proteína na ração influenciariam na coccidiose por 

aumentarem a produção de quimiotripsina e sais biliares, uma maior estimulação da 

moela exerceria efeitos mecânicos sobre a parede dos oocistos. Ainda em relação à 

alimentação, o uso de drogas anticoccidianas na ração afeta diretamente o 

desenvolvimento das formas endógenas, principalmente por ativarem mecanismos 

osmóticos. 

 

Tratando-se especificamente do hospedeiro, têm-se fatores essenciais 

para uma maior ou menor proteção contra a infecção. Sabe-se a genética 
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desempenha papel fundamental na capacidade do hospedeiro em limitar o 

desenvolvimento do parasito e sua capacidade de produzir oocistos. Da mesma 

forma a idade afeta a infecção por estar ligada a imunidade. A resposta imune em si 

é conhecida por influenciar no desenvolvimento dos parasitos. Estão envolvidos no 

processo os inter-relacionamentos complexos de fatores solúveis, leucócitos, células 

epiteliais e endoteliais, e outros fatores fisiológicos dos tecidos linfóides associados 

ao trato gastrintestinal (YUN et al., 2000). De acordo com FERNANDO (1990), uma 

única infecção é capaz de estimular pelo menos imunidade parcial no hospedeiro, 

afetando o desenvolvimento em subseqüentes infecções. São ativadas tanto as 

respostas imunes por anticorpos como as mediadas por células, muito embora esta 

última pareça representar um papel mais importante na resistência à doença. De 

acordo LILLEHOJ (1999) os linfócitos T parecem responder à coccidiose tanto 

através da produção de citoquinas como por ataque citotóxico direto nas células 

infectadas. Porém, os mecanismos exatos pelos quais as células T eliminam os 

parasitos permanecem desconhecidos. A produção de anticorpos específicos ocorre 

tanto na circulação como nas secreções mucosas e os anticorpos circulantes 

consistem de IgM, IgG, e IgA, mas embora sejam produzidos, os estudos com 

bursectomia indicam claramente que eles representem um papel secundário contra 

esses parasitos. Fatores outros como a genética, idade do hospedeiro e a interação 

com outras doenças também têm sido consideradas importantes no 

desenvolvimento da resposta imune, influenciando na susceptibilidade a infecção e 

desenvolvimento endógeno do parasito (RUFF, 1999).  
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3.2 AS CODORNAS 

 
3.2.1 Classificação 

 
Segundo os dados apresentados pelo Smithsonian Institute Online 

(Museu Nacional de História Natural no Distrito de Columbia, EUA), área de 

ornitologia (BIRDNET), a codorna japonesa pode ter a seguinte classificação: 

 

Ordem: Galliformes 

Família: Phasianidae 

Subfamília: Perdicinae 

Gênero: Coturnix 

Espécie: Coturnix japonica  

 

3.2.2 Histórico 

 

A ordem Galliformes é constituída de aproximadamente 70 gêneros com 

258 espécies de aves (HOLE JR., 2003). No gênero Coturnix, a maioria das 

espécies é nativa em todos os continentes, exceto nas Américas, sendo as mais 

conhecidas a C. japonica, chamada de codorna japonesa ou codorna doméstica e a 

C. coturnix, chamada de codorna européia, codorna selvagem ou codorna cinzenta. 

Esta última é observada em sua forma natural na Europa e na Ásia, emigrando para 

a Arábia, Índia e África. Já a codorna japonesa passa o inverno na Tailândia, 

Indochina e Formosa, regressando para a ilha Sacalina na federação Russa e ao 

arquipélago nipônico durante a primavera (CORRADELLO, 1990). Os arquivos 

históricos do antigo Egito e da Bíblia Sagrada indicam uma origem oriental, e que ao 
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migrarem para o sul através do Mar Mediterrâneo, foram facilmente capturadas 

devido as suas condições físicas, porém não eram mantidas e domesticadas pelos 

europeus (HOWES, 1964).  

 

Ao contrário do que se pensa, a domesticação dessa pequena ave não 

data de uma época recente e sim de muitos anos. Assim como apresentado por FAH 

(2003), esta ave teria sido levada da China para o Japão através da península da 

Coréia, por volta do século XI, apesar dos primeiros arquivos sobre sua 

domesticação no Japão serem do século XII. Estes animais eram inicialmente 

domesticados em função do seu canto, sendo mantidos como animal de companhia. 

Suspeita-se que um Imperador japonês obteve alívio em sua tuberculose após 

comer a carne de codornas, o que teria levado ao início do processo de seleção da 

codorna japonesa para carne e ovos no Japão ao final do século XIX (HOWES, 

1964). 

  

A partir de 1910, iniciou-se o processo de melhoramento destas aves e 

através de uma série de cruzamentos entre as espécies selvagens chegou-se a C. 

japonica. Até 1941 eram selecionadas quanto a diversos fatores como: cor da 

plumagem, tamanho corporal, produção de ovos, tamanho dos ovos, além de se 

manterem variedades para o canto. Após seu confinamento, no entanto, a codorna 

japonesa perdera sua tendência migratória transformando sua morfologia 

principalmente pela atrofia das asas. Após essa época, não só muitas das linhagens 

selecionadas desapareceram como também a integridade das espécies foi perdida. 

No entanto os excelentes resultados obtidos para produção foram logo difundidos e 

nesta época a população da codorna japonesa cresceu rapidamente nas 
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redondezas de Tóquio, "Mishima", Nagoia, Gifu e "Toyohashi". O período coincidiu 

com o processo de expansão imperial do Japão e a codorna japonesa estabeleceu-

se também na Coréia, China, Tailândia e Hong Kong, mais tarde espalhando-se 

para o sudeste Asiático. As codornas japonesas foram introduzidas nos EUA por 

volta de 1950, estando nessa época já bastante difundida entre os países da Europa 

(HOWES, 1964). 

 

No Brasil a criação é relativamente recente. De acordo com MURAKAMI & 

ARIKI (1998), as aves teriam aqui chegado na década de 1950 pelas mãos de 

imigrantes italianos e japoneses que inicialmente tinham suas criações sem fins 

lucrativos no Estado de São Paulo. Depois de alguns anos passou-se a criar essas 

codornas com fins comerciais e em 1965, no auge da comercialização, muitas 

pessoas se mostraram interessadas na criação fazendo-a se espalhar para outros 

estados. Atualmente apresenta uma ampla distribuição no Brasil. Segundo o mesmo 

autor, no Brasil ainda existem outras espécies de codornas pertencentes 

principalmente a família Tinamidae. Uma delas é a codorna americana ou "Bobwhite 

quail" (Colinus viginianus) que é produzida em pequena escala. Outras não são nem 

mesmo domesticadas, sendo conhecidas com nomes populares regionais, como a 

codorna nordestina (Nothura boraquira), que vive do Nordeste até Minas Gerais; a 

codorna mineira (N. minor), que é um pouco menor e vive na região central do País 

como Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso; e a codorna comum (N. maculosa), 

mais conhecida, habitando os campos do sul desde o Rio grande do sul até os 

estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Espírito Santo. No entanto a produção 

dessas aves permanece em pequena escala. 
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3.2.3 Aspectos comerciais  

 

A produção alternativa de aves vem se destacando amplamente como um 

ramo paralelo da avicultura industrial. Codornas, perus, galinhas d' angola, 

avestruzes, “chukar” e outras perdizes fazem parte desse grupo que vem se 

especializando a cada dia. Depois de se expandir, a coturnicultura mais 

especializada se fortaleceu, principalmente pela inclusão do ovo de codorna no 

cardápio dos brasileiros. Segundo dados da APAC (Associação Paulista de 

Coturnicultura), atualmente a produção chega a 4,8 milhões de ovos por dia, 

concentrando-se basicamente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro (AVICULTURA INDUSTRIAL, 2003). No quadro 1 observam-se os dados da 

produção de codornas no Brasil segundo a Fundação Instituto de Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2009). 

 

O ovo de codorna apresenta boa aceitação, visto que é bem conhecido 

pelo consumidor brasileiro. Tem sabor semelhante ao ovo de galinha sendo porém 

mais forte e exótico, apresentando um grande valor nutricional contendo um rico 

complexo vitamínico-mineral e elevada digestibilidade (CORRADELLO, 1990).  

 

A carne de codornas, por sua vez, é considerada mais exótica, com uma 

reduzida oferta no mercado. Sua aceitação é boa, porém falta um trabalho melhor de 

divulgação por parte dos produtores e como a produção é pequena, o preço pago 

pelo consumidor é ainda elevado. O consumo pode ser aumentado à medida que 

novas tecnologias permitam o surgimento de linhagens de codornas especializadas 

para o corte e um intenso manejo sanitário.  
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Dos fatores que contribuíram para o sucesso da criação de codornas no 

Brasil, destacam-se fundamentalmente as características produtivas das aves. 

Mesmo as codornas japonesas tradicionais utilizadas para a postura, que têm ao 

nascer peso entre 7,5 a 9,0 g, dobram o seu peso em apenas quatro dias, triplicam-

no aos oito e decuplicam-no aos 28. Enquanto isso os frangos de corte, por 

exemplo, só dobram o peso ao nascer em torno dos oito a nove dias de vida 

(MURAKAMI & ARIKI, 1998). Para as linhagens de codornas de corte esta 

velocidade é ainda maior, pois embora nasçam com aproximadamente o mesmo 

peso, chegam aos 28 dias com pelo menos 130,0 g, o que representa cerca de 16 

vezes o seu peso inicial (OLIVEIRA et al., 2002). No quadro 2 estão apresentados 

alguns dados sobre o crescimento das codornas em relação ao consumo de 

alimento, notando-se o rápido desenvolvimento da codorna japonesa tradicional ao 

fim da primeira semana de vida, que atinge o peso adulto em poucas semanas.  

 

3.2.4 Aspectos sanitários 

 

A codorna é um animal dotado de grande vitalidade e por esse motivo 

aceita-se que seja resistente a muitas doenças. Apesar disto ser parcialmente 

verdadeiro, alguns trabalhos têm demonstrado a ocorrência ou susceptibilidade 

destas aves a várias enfermidades, inclusive àquelas que atingem a avicultura 

moderna. BIGLAND et al. (1964) encontraram aproximadamente vinte e quatro 

condições patológicas distintas numa criação de codornas japonesas, incluindo 

quatro doenças infecciosas das quais faziam parte a candidíase, salmonelose, 

leucose e colibacilose. No mesmo trabalho observaram experimentalmente a 

susceptibilidade destas aves ao vírus da varíola aviária, Mycoplasma spp e a 
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espiroquetose por Borrelia anserina. Num estudo exclusivamente voltado para 

doenças de galinhas, EDGAR et al. (1964) observaram para a codorna a 

susceptibilidade a diversos outros microrganismos, dentre eles fungos, bactérias, 

protozoários e vírus. 

 

 

   Quadro 1 . Dados da produção de codornas com detalhe até nível de município*.  

Produção de codornas 

 
Efetivo 

 (Cabeças) 
 

Produção de ovos 
 (Mil dúzias) 

Brasil 8.978.316 157.781 

Sudeste 5.743.670 115.166 

Rio de Janeiro 198.015 4.112 

Seropédica – RJ 1.000 2 

        * IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2008) 
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Quadro 2.  Dados sobre o crescimento das codornas japonesas 
tradicionais em relação ao consumo de alimento. 

Idade 
(semanas) 

Peso vivo médio 
(g) 

Consumo de alimento 
acumulado (g/ave) 

Ao nascer 7.15 - 

01 23.00 23.00 

02 38.00 76.00 

03 75.00 143.00 

04 95.00 235.00 

05 116.00 324.00 

06 140.00 451.00* 

07 160.00 619.00** 

* Consumo alimentar até o inicio da postura 
** Consumo alimentar até atingir a idade adulta. Adaptado de Abreu & 
Leite (2003). 
 

 

3.2.5 A Coccidiose nas codornas 

 

Atualmente quatro espécies do gênero Eimeria foram assinaladas em 

codornas japonesas no Brasil (TEIXEIRA & LOPES, 2002), sendo elas E.tsunodai 

Tsutsumi, 1972, E. uzura Tsunoda & Muraki, 1971, E. bateri Bathia, Pandey & 

Pande, 1965 e E. fluminensis Teixeira & Lopes, 2002. No entanto nada foi relatado 

quanto a patogenicidade e seus efeitos na produção dos animais. 

  

Em todo mundo também são poucos os relatos sobre a patogenicidade de 

coccídios nessas aves. MAZURKIEWIEWICZ et al. (1967) ao assinalarem enterite 

catarral em codornas japonesas criadas em laboratório, observaram anorexia, alta 

mortalidade, queda na reprodução e na postura de codornas jovens e adultas 

infectadas naturalmente. Por se tratar de uma infecção cecal, fez referências a E. 
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tenella, fato mais tarde considerado improvável, já que E. tenella fora incapaz de 

infectar codornas japonesas segundo TSUTSUMI (1972), pensando-se então que se 

tratava de infecção por E. tsunodai. NORTON & PIERCE (1971) também ao 

infectarem experimentalmente C. japonica com E. bateri, observaram pequenos 

efeitos no ganho de peso das aves que, embora tivessem apresentado anorexia e 

amolecimento das fezes após o terceiro dia da infecção, os fatos sugeriram uma 

infecção branda com fácil recuperação. Também TSUNODA & MURAKI (1971) 

afirmaram que havia uma baixa patogenicidade na infecção experimental com doses 

de 1 x 105 oocistos de E. uzura observando, diarréia, anemia e emaciação no quinto 

até oitavo dias após inoculação, porém sem mortalidade, sugerindo então que esta 

era semelhante a coccidiose causada por E. acervulina nas galinhas. 

 

RUFF & FAGAN (1984), usando culturas mista e pura de E. uzura 

separadamente, relataram a influência dos coccídios em vários parâmetros, 

incluindo sobrevivência, ganho de peso, condições fisiológicas e reprodução e ao 

final do estudo, concluíram que E. tsunodai era a mais patogênica, contrastando-se 

com E. bateri com base no ganho de peso. Observa-se que alguns autores supra 

citados, ao descrever a patogenicidade, concordam que os animais jovens foram os 

mais susceptíveis aos efeitos da coccidiose do que os adultos, pois tiveram 

principalmente redução na capacidade reprodutiva. 
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3.3 AFLATOXINAS 

 

A presença das aflatoxinas nos alimentos e rações tem sido objeto de 

grande preocupação no mundo científico, desde a sua descoberta. As aflatoxinas 

são conhecidas por serem substâncias tóxicas, mutagênicas, teratogênicas, 

carcinogênicas e são apontadas como agentes causadores de câncer hepático, e 

outros tipos de câncer, em humanos, além das perdas econômicas que causam na 

agricultura (RUSTOM, 1997). 

 

As aflatoxinas são produzidas por fungos do gênero Aspergillus spp, 

principalmente com as espécies A. flavus, A. parasiticus e A. nominus (KURTZMAN 

et al., 1987). A incidência das aflatoxinas é relativamente maior em países de clima 

tropical ou sub-tropical, onde a temperatura e a umidade são favoráveis para o 

crescimento dos fungos. Segundo HUSSEIN & BRASEL (2001), A.flavus tem um 

crescimento ótimo nas temperaturas entre 25 – 35 0C, com atividade de água no 

substrato no valor de 0,90. GQALENI et al. (1997) verificaram que a produção das 

aflatoxinas pelo A.flavus é otimizado na temperatura de 30 0C e atividade de água de 

0,996. 

 

3.3.1 Características físicas e químicas das aflato xinas  

 

Há vários tipos de moléculas de aflatoxinas e seus derivados isolados, porém, 

os principais tipos estudados continuam sendo a B1, B2, G1 e G2 (HUSSEIN & 

BRASEL, 2001). A estrutura química das aflatoxinas é muito semelhante, dado que 

são compostos químicos simples e de baixo peso molecular, sendo que todas 
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apresentam um núcleo central cumarínico ligado a uma estrutura bi-furanóide, 

conforme se observa na figura 1. As aflatoxinas B apresentam anel ciclopentona na 

molécula, enquanto que as da série G apresentam anel lactona. 

 

As aflatoxinas, assim como outros compostos heterocíclicos, são 

substâncias fluorescentes com características próprias. Tanto a aflatoxina B1 (AFB1) 

como a aflatoxina B2 (AFB2) apresentam uma fluorescência azul, enquanto que a 

aflatoxina G1 (AFG1) e a aflatoxina G2 (AFG2) apresentam uma fluorescência verde-

amarelada sob luz ultra-violeta (HUSSEIN & BRASEL, 2001). 

 

 

Figura 1. Estrutura química das principais aflatoxinas. 
(Fonte: FONSECA, 2003). 
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Apesar das semelhanças estruturais, as aflatoxinas apresentam 

diferentes graus de atividade biológica. A AFB1, além de ser a mais freqüentemente 

encontrada em cereais, é a que apresenta maior poder toxigênico, seguida de G1, B2 

e G2 (COULOMBE, 1991). A aflatoxina B1 é a mais tóxica, tanto nos casos de 

aflatoxicose aguda como na crônica, enquanto que a aflatoxina M1 (AFM1), um 

produto de destoxificação presente no leite e que é resultante do metabolismo da 

AFB1, é uma substancia hepatotóxica tão potente quanto à AFB1 (CARNAGNAN et 

al., 1963 apud PEREIRA et al., 2005). TERAO & UENO (1978) demonstraram que a 

magnitude da toxidez da AFG2, AFB2 e AFG1 correspondem a 10, 20 e 50% da 

AFB1, respectivamente. 

  

Pode-se classificar as aflatoxinas como compostos de natureza cristalina, 

termoestáveis e solúveis em solventes polares, como o clorofórmio e metanol. 

Podem ser destruídas totalmente na presença de soluções fortemente alcalinas, 

como a amônia e o hipoclorito (OPAS, 1983). 

 

A decomposição das aflatoxinas ocorre na faixa de temperatura entre 237 

– 306 0C, variando de acordo com a atividade de água, pH do substrato e tempo de 

exposição ao calor. Por outro lado, os raios ultravioleta da luz solar são muito 

eficazes na desativação das moléculas de aflatoxinas. Não há um método 

totalmente eficaz para inativação das aflatoxinas, sendo que a eficiência de cada 

processo depende do tipo de alimento a ser descontaminado, sua atividade de água, 

os tipos de aflatoxinas nele presentes, o nível de contaminação e o grau de 

associação em que as aflatoxinas estão ligadas aos constituintes do alimento, 

principalmente às proteínas (RUSTOM, 1997). 
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3.3.2 Ocorrência natural das aflatoxinas  

 

O crescimento de A. flavus e a produção de aflatoxinas em seus 

substratos naturais são influenciados por diversos fatores, como os componentes 

minerais e a atividade de água do substrato, umidade ambiental, temperatura e os 

danos físicos presentes no substrato (VIQUEZ et al., 1994). 

 

Apesar das maiores concentrações de aflatoxinas serem encontradas em 

grãos que estão mal armazenados em ambientes quentes e úmidos, também é 

possível detectar concentrações significantes de aflatoxinas no campo, antes da 

colheita. O milho e o amendoim continuam sendo as maiores fontes de aflatoxinas 

principalmente na Índia e América do Sul, porém outros cereais produzidos em clima 

tropical, bem como seus subprodutos também são susceptíveis à contaminação por 

aflatoxinas (HUSSEIN & BRASEL, 2001). 

 

Uma característica importante das aflatoxinas é a sua capacidade de se 

concentrar, isto é, seus níveis vão se acumulando ao longo da cadeia produtiva, 

uma vez que são moléculas altamente estáveis em diferentes meios bióticos e 

abióticos (QUEZADA et al., 2000). 

 

No levantamento realizado por RODRIGUEZ-AMAYA (2001), a 

contaminação do amendoim brasileiro e seus subprodutos, chegam a níveis 

alarmantes. Foram analisadas amostras de amendoim das Regiões Sul e Sudeste, 

sendo que 27% e 49% das amostras analisadas estavam contaminadas com mais 

de 30 µg/kg de aflatoxinas totais, respectivamente. 
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A ocorrência de aflatoxinas tem sido observada com freqüência, 

principalmente no Estado de São Paulo, em alimentos destinados ao consumo 

humano e animal, sobretudo milho e rações. No período de 1980 a 1987, SABINO et 

al. (1988) relataram a ocorrência de AFB1 em 7,79% das amostras de rações 

animais analisadas, com nível médio de 241,2 µg/kg de AFB1. 

 

OLIVEIRA et al. (1998) analisaram amostras de ração destinadas à 

alimentação de aves, provenientes de uma fábrica e de quatro granjas situadas em 

Manaus, Amazonas. Aspergillus foi o mais freqüente gênero isolado (71,7%), sendo 

que A. flavus foi a espécie mais isolada dentro desse gênero (53,3%). Cerca de 44% 

das cepas de A. flavus produziram a AFB1 e a AFB2, com os níveis variando entre 

40,4 a 10.827 µg/kg e de 79,4 a 2.835 µg/kg, respectivamente. 

 

No período de 1998 a 2000, CALDAS et al. (2002) analisaram amostras 

de amendoim e derivados, castanha-do-pará, milho de pipoca e milho em grão do 

Distrito Federal. Cerca de 26,4% das amostras analisadas foram positivas para a 

presença de aflatoxinas, sendo que o milho em grão foi o produto com maior 

incidência de contaminação, correspondendo a 60% das amostras analisadas, com 

níveis maiores que 30 µg/kg. 

 

Recentemente, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) estabeleceu como 

limite máximo, 20 µg/kg de aflatoxinas totais (AFB1 + AFB2 + AFG1 + AFG2) em 

amendoim (incluindo produtos derivados) e milho em grão (inteiro, partido, 

amassado, moído ou na forma de farinhas e sêmolas), destinados ao consumo. 
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Para qualquer matéria-prima a ser utilizada diretamente, ou como 

ingrediente para rações destinadas ao consumo animal, o Ministério da Agricultura 

(BRASIL, 1988) estabelece um limite máximo de 50 µg/kg de AFB1 + AFB2 + AFG1 + 

AFG2. A União Européia estabeleceu como nível máximo o valor de 10 µg/kg de 

AFB1 para a ração pronta, destinada às aves. Países como o Canadá, Chile e 

Estados Unidos adotaram como limite máximo o valor de 20 µg/kg de AFB1 + AFB2 + 

AFG1 + AFG2 para a alimentação de aves de produção (FONSECA, 2003). Através 

da literatura disponível, pode-se notar que não é difícil encontrar amostras no 

campo, com os níveis de AFB1 acima das concentrações máximas recomendadas 

pelos órgãos oficiais. 

 

3.3.3 Biotransformação da aflatoxina B 1 

 

A absorção das aflatoxinas ocorre no trato gastrointestinal, e a sua 

biotransformação ocorre primariamente no fígado, por enzimas microssomais do 

sistema de funções oxidases mistas, associadas ao citocromo P-450 (BIEHL & 

BUCK, 1987). A AFB1 é considerada uma das substâncias mais tóxicas para o 

fígado, sendo este o principal órgão atingido (OSWEILER, 1990). 

 

A AFB1 é considerada um pró-carcinogênico, que requer uma ativação 

metabólica para manifestar seus efeitos tóxicos (BIEHL & BUCK, 1987). A forma 

ativada da AFB1 é o composto eletrofílico altamente ativo, identificado com 8,9-óxido 

de AFB1, ou AFB1-epóxido, originado a partir da epoxidação da dupla ligação do éter 

vinílico, presente na estrutura bi-furanóide da molécula de AFB1 (EMEROLE et al., 

1979 apud OLIVEIRA et al., 2004). A forma ativada da AFB1 é capaz de reagir 
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rapidamente com macromoléculas, como ácido desoxirribonucléico (DNA), ácido 

ribonucléico (RNA) celular e proteínas, através de ligações covalentes (BIEHL & 

BUCK, 1987). Estas ligações determinam a formação de adutos, os quais 

representam a lesão bioquímica primária produzida pelas aflatoxinas. A 8,9-óxido de 

AFB1 também pode sofrer uma conjugação enzimática com uma molécula de 

glutationa reduzida, e ser excretada na urina ou pela bile (ESSIGMANN et al., 1982). 

 

A atividade biológica da molécula de DNA que está ligada à AFB1-epóxido 

é alterada, originando assim os mecanismos dos efeitos mutagênicos e 

carcinogênicos da AFB1. A formação desses adutos ocorre através da ligação com 

guaninas da molécula de DNA, na posição N7, ao nível do códon 249 do gene 

supressor de tumores p53. Esses adutos formados na molécula de DNA podem ser 

retirados da molécula, após a sua formação, deixando sítios vagos, que tendem a 

ser preenchidos com adenina, resultando um ponto de mutação bastante 

significativo (HSIEH & ATKINSON, 1991). 

 

A biotransformação da AFB1 inclui, além da exposição, as reações de 

hidroxilação e de O-demetilação. Na reação de hidroxilação são formadas as 

aflatoxinas M1 (AFM1), aflatoxinas Q1 (AFQ1) e a aflatoxina B2a (AFB2a) enquanto que 

a aflatoxina P1 (AFP1) é formada na reação de O-demetilação. Esses quatros novos 

compostos possuem grupo hidroxila em sua molécula, permitindo a sua conjugação 

com o ácido glicurônico ou sulfatos, tornando-as substâncias bastante solúveis em 

água. Essas substâncias podem então ser excretadas através da urina, bile e fezes 

(BIEHL & BUCK, 1987). A capacidade mutagênica desses produtos de 

biotransformação é menor do que a da AFB1 (COULOMBE, 1991). 
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As vias de biotransformação da AFB1 variam entre as espécies animais, 

tal fato poderia justificar os diferentes graus de susceptibilidade à AFB1 entre os 

indivíduos (WOOGAN, 1992). Não há estudos detalhados sobre os tipos e o grau de 

atividade do citrocomo P-450 em aves de produção. KLEIN et al. (2000) relatam que 

já foram identificados nos mamíferos, pelo menos seis diferentes tipos de citocromos 

(citocromo P-450 1A2, 2A3, 2B7, 1C8, 2K1, 3A3/4), responsáveis pela ativação da 

molécula de AFB1. A presença ou ausência de um ou mais desses citocromos, bem 

como o seu grau de atividade, podem determinar a susceptibilidade da espécie 

animal à AFB1, dentre outros fatores. 

 

3.3.4 Toxidez das aflatoxinas em aves de produção 

 

As aflatoxinas caracterizam-se pela elevada toxidez que apresentam. Em 

saúde animal, várias espécies domésticas e de experimentação são sensíveis aos 

seus efeitos tóxicos agudo, mutagênicos e carcinogênicos, sendo o fígado o 

principal órgão atingido (OSWEILER, 1990). De modo análogo, em saúde pública, 

as aflatoxinas são identificadas como fatores envolvidos na etiologia do câncer 

hepático no homem, conseqüente à ingestão de alimentos contaminados (HSIEH & 

ATKINSON, 1991). 

 

A sensibilidade aos efeitos tóxicos das aflatoxinas varia 

consideravelmente entre as espécies animais. Mesmo em indivíduos de uma mesma 

espécie, a relação dose-resposta pode variar de acordo com a raça, sexo, idade e 

composição da dieta, entre outros fatores (COULOMBE, 1991). Para muitas 

espécies, os machos são mais susceptíveis do que as fêmeas e em geral a 
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sensibilidade é acentuadamente maior nos jovens do que nos adultos (LEESON et 

al., 1995). De acordo com CHANG & HAMILTON (1982), a Dose Letal Média (DL50) 

para codornas com idade de quatro semanas, situa-se em torno de 19,5 miligramas 

por quilograma (mg/Kg) de peso corpóreo (p.c.), após ingestão de dose única de 

aflatoxinas.  

 

As aflatoxinas podem apresentar efeitos agudos ou crônicos. A síndrome 

tóxica aguda, denominada aflatoxicose, caracteriza-se pela rápida deterioração do 

estado geral do animal, perda de apetite, hepatite aguda, icterícia, hemorragias e 

morte (OSWEILER, 1990). O fígado é o principal órgão afetado, com lesões 

decorrentes da necrose hemorrágica, congestão centrolobular, proliferação das 

células dos ductos biliares e infiltração gordurosa dos hepatócitos (LEESON et al., 

1995). Os efeitos de toxidez crônica também se caracterizam por lesões hepáticas, 

porém, em menor escala, e incluem câncer hepático e alterações genéticas 

(OSWEILER, 1990). 

 

Na aflatoxicose crônica, o sinal clínico mais evidente é a diminuição da 

taxa de crescimento dos animais jovens (LEESON et al., 1995). Entre os efeitos 

crônicos causados pela ingestão de baixas doses de AFB1 por um período 

prolongado, observam-se os efeitos da imunossupressão. A redução da contagem 

de linfócitos T, diminuição da produção de imunoglobulinas, diminuição da 

fagocitose e diminuição da resistência das aves a várias doenças causadas por 

protozoários, bactérias e vírus foram descritas na literatura (QURESHI et al., 1998). 

A exposição prolongada à AFB1 também pode comprometer a imunidade adquirida 
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através dos programas de vacinação deixando às aves mais susceptíveis às 

doenças (PIER, 1992). 

 

Contudo, essa patologia é de difícil diagnóstico apesar de constituir a 

principal forma de intoxicação em condições naturais, pois os sinais clínicos não são 

tão evidentes como na aflatoxicose aguda, o que ocasiona perdas econômicas 

consideráveis às criações (PIER, 1992). 

 

OLIVEIRA et al. (2001) alimentaram galinhas poedeiras por 60 dias, com 

rações contendo 100, 300 ou 500 µg de AFB1/kg, os resultados indicaram que a 

AFB1, a partir de 100 µg de AFB1, causou uma diminuição significativa no consumo 

de ração, enquanto que apenas os níveis de 300 ou 500 µg de AFB1/kg causaram a 

diminuição significativa no peso das aves. A produção de ovos e a conversão 

alimentar não foram alteradas. Os resultados indicaram que a AFB1, a partir de 100 

µg de AFB1/kg, pode alterar o desempenho das poedeiras jovens, enquanto os 

parâmetros de qualidade dos ovos não foram alterados. Nesse mesmo estudo, 

observaram que o fígado de aves alimentadas com AFB1 apresentou-se congesto e 

com sinais de degeneração. A hiperplasia dos ductos biliares foi constatada apenas 

nos grupos tratados com 300 ou 500 µg de AFB1/kg. O desarranjo trabecular 

mostrou-se mais evidente no grupo alimentado com 500 µg de AFB1/kg. 

 

QURESHI et al. (1998) estudaram os efeitos dos resíduos de AFB1 

presentes nos ovos de galinhas sobre a eclodibilidade e resposta imune das aves 

nascidas desses ovos. As poedeiras receberam em sua alimentação os níveis de 

10.000 µg de aflatoxinas na sua dieta, por 14 dias, e a análise de resíduos de AFB1 
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mostrou que havia de 0,05 a 0,60 µg/kg de AFB1 nos ovos. Foi detectada uma 

diminuição significativa de fertilidade e eclodibilidade dos ovos, também houve o 

aumento de morte embrionária. O número de macrófagos das aves que receberam a 

AFB1 foi igual a do grupo controle, entretanto, observou-se uma menor taxa de 

fagocitose dos macrófagos das aves tratadas com a AFB1. A detecção da diminuição 

da resposta imune celular e humoral dessas aves em relação ao grupo controle 

indica que as matrizes que ingerem aflatoxina em sua alimentação tendem a gerar 

descendentes mais susceptíveis as doenças. 

 

Os perus são aves mais sensíveis aos efeitos tóxicos das aflatoxinas 

presentes na ração, em relação às galinhas (KLEIN et al., 2000). KUBENA et al. 

(1995), verificaram que os perus fêmeas de 1 dia de idade, que receberam em sua 

ração 750 µg/kg de aflatoxinas (79% de AFB1, cerca de 592 µg de AFB1/kg), por 21 

dias, apresentaram um menor ganho de peso em relação ao grupo controle, porém a 

conversão alimentar dessas aves não foi alterada. No entanto, no experimento 

realizado por WEIBIKING et al. (1994), a dose de 200 µg/kg de aflatoxinas (sem a 

especificação das frações de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2) foi suficiente para causar 

um aumento significativo nos índices de conversão alimentar das aves tratadas com 

aflatoxinas. Também houve uma redução significativa no ganho de peso desses 

perus de 1 dia de vida, tratados por 21 dias. 

 

OLIVEIRA et al. (2002b) realizaram um estudo sobre a influência da 

administração prolongada de baixos níveis de AFB1 na dieta das codornas 

poedeiras. As aves receberam em sua ração 0, 25, 50, ou 100 µg de AFB1/kg por 

168 dias, sendo analisados os índices de produtividade e a qualidade dos ovos. Os 
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autores verificaram que não houve efeito da AFB1 na produtividade dos ovos, 

conversão alimentar e peso corporal das aves, entretanto, o peso dos ovos e 

consumo de ração das aves que receberam 50 ou 100 µg de AFB1/kg foi 

significativamente menor. As aves do tratamento de 100 µg de AFB1/kg 

apresentaram um aumento significativo da porcentagem de casca em relação aos 

outros tratamentos. Todas as aves que receberam a AFB1 em sua dieta 

apresentaram lesões hepáticas como a vacuolização das células por infiltração 

gordurosa. Apenas as aves alimentadas com 100 µg de AFB1/kg apresentaram 

proliferação dos ductos biliares e desarranjo trabecular. O trabalho mostra que a 

performance das codornas podem ser afetadas quando estas recebem em sua 

alimentação uma dose igual ou superior a 50 µg de AFB1/kg.  

 

PARLAT et al. (1999) também observaram uma diminuição significativa no 

consumo de ração e no ganho de peso das aves, quando forneceram 1600 µg de 

AFB1/kg na ração para codornas fêmeas e machos de 10 dias de vida. 

 

WASHBURN et al. (1985) observaram que galinhas poedeiras tratadas 

com 5000 µg/kg de aflatoxinas (sem a especificação das frações de aflatoxinas B1, 

B2, G1 e G2) durante 12 meses, produziram ovos com peso significativamente menor 

e percentual de casca maior em relação às aves que não receberam a micotoxina. O 

autor conclui que devido às lesões hepáticas causadas pela ingestão da aflatoxina, 

os lipídeos e as proteínas plasmáticas produzidas no fígado estão diminuídos. Como 

são os precursores utilizados na formação da gema do ovo, o volume da gema dos 

ovos ficaria menor ou até deixaria de ser formada e conseqüentemente, a produção 



51 
 

e o peso dos ovos também ficariam menores. Finalmente, a porcentagem de casca 

também seria alterada devido à alteração do volume da gema.  

 

São raros os estudos prolongados de exposição à AFB1 em codornas. 

JOHRI et al. (1990) forneceram na ração os níveis de 200, 300, 500 e 750 µg/kg de 

aflatoxinas (sem a especificação das frações de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2), para 

codornas poedeiras de seis semanas de vida, durante 100 dias. Os níveis a partir de 

300 µg/kg de aflatoxinas causaram uma redução significativa no consumo de ração. 

A produção de ovos e o peso das aves ao final do experimento foram 

significativamente menores a partir dos níveis de 500 µg/kg de aflatoxinas.  

 

Ao alimentarem codornas poedeiras durante 84 dias com rações 

contendo 50, 100 e 200 µg AFB1/kg, BINTVIHOK et al. (1993) notaram uma 

diminuição significativa na produção de ovos em todas as aves que foram 

alimentadas com a AFB1, entretanto os índices de conversão alimentar e o peso dos 

ovos não foram alterados. 

 

DOERR & OTTINGER (1980) forneceram 5000 ou 10.000 µg/kg de 

aflatoxinas (sem especificação das frações de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2) para 

codornas fêmeas e machos de uma semana de vida, por quatro semanas. Foi 

verificado que todas as aves tratadas com as aflatoxinas apresentaram um ganho de 

peso significativamente menor em relação ao grupo controle, entretanto o menor 

ganho de peso foi mais acentuado nos machos. Observou-se que, após o termino do 

período de intoxicação, os machos igualaram seu peso em relação ao grupo controle 

em 1 semana, enquanto que as fêmeas levaram três semanas para recuperarem 
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seu peso. CHANG & HAMILTON (1982) observaram que o ganho de peso de 

codornas de 1 dia de vida, tratadas com ração contendo de 5000 a 20.000 µg/kg de 

aflatoxinas (sem a especificação das frações de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2), por 

quatro semanas, tiveram uma redução significativa no ganho de peso. 

 

Em um outro experimento realizado com codornas poedeiras com 10 

semanas de vida (SAWHNEY et al., 1973), foi verificado os efeitos da AFB1 nas 

doses de 2000, 4000 e 6000 µg/kg, por um período de seis semanas. Foi observado 

que todos os tratamentos com AFB1 causaram uma diminuição significativa na 

produção, no peso e na eclodibilidade dos ovos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Coccídios e coccidioses 

(LCC) junto ao Projeto Sanidade Animal (Embrapa/UFRRJ) – Departamento de 

Parasitologia Animal (DPA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) e no Laboratório de Histopatologia do Departamento de Patologia – 

Hospital Universitário Antônio Pedro – Centro de Ciências Médicas - Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Veterinária, 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob número de processo 

200800021395-02 em 10 de setembro de 2008.  
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4.2 ORIGEM DAS CODORNAS E SISTEMA DE CRIAÇÃO 

 

As codornas japonesas (C. japonica) foram originadas de uma criação 

situada na zona rural da localidade de São Miguel, Município de Seropédica no 

Estado do Rio de Janeiro. Um total de 80 codornas foi utilizado no experimento, 

sendo 40 aves mantidas em galpão coberto com cama de maravalha para obtenção 

da infecção natural com oocistos esporulados de E. bateri e os demais animais 

foram retirados da granja imediatamente após o nascimento e levados ao local do 

experimento onde foram mantidos sob condição livre de coccídios. As aves foram 

separadas em quatro gaiolas de metal, de acordo com os grupos experimentais, 

sendo devidamente aquecidas utilizando-se lâmpadas incandescentes, até o final do 

experimento. Ração e água foram oferecidos ad libitum.  

Quanto ao sistema de criação, segue-se o método tradicional usado na 

coturnicultura para postura, onde existem duas fases distintas. A primeira fase 

consiste em animais jovens em crescimento passando trinta e cinco dias no solo em 

galpões cimentados e cobertos com cama de maravalha. Já os animais adultos em 

fase produtiva são criados intensivamente em gaiolas suspensas, dispostas em seis 

andares com número médio de três aves por gaiola.  

A criação é constituída de um total aproximadamente 30 mil aves 

distribuídas da seguinte forma: animais jovens em crescimento (três galpões), 

animais em franca produção (quinze galpões); animais em final de produção de ovos 

que são destinados ao abate (quatro galpões); animais em reprodução (dois 

galpões). 
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4.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

Um total de 80 aves utilizadas no trabalho foi dividido aleatoriamente em 

quatro grupos experimentais, sendo que cada grupo foi constituído por 20 codornas 

(Quadro 3). Os animais dos grupos I e III foram infectados naturalmente com oocistos 

esporulados de E. bateri presentes na cama das baias onde essas aves foram 

mantidas na fase inicial de crescimento, sendo encaminhadas para o LCC com cinco 

dias de vida. As codornas dos grupos II e III foram intoxicadas com aflatoxina na dose 

de 0,04 mg/kg de peso vivo no sexto dia de vida. O grupo IV (controle) foi constituído 

pelos animais livres de infecção por coccídios e intoxicação por aflatoxina. Os animais 

dos grupos II e IV foram encaminhados ao LCC imediatamente após o nascimento. As 

fezes dos animais dos quatro grupos experimentais foram coletadas nos mesmos dias 

que foram realizadas as necropsias e examinadas quanto à presença de coccídios até 

o término do experimento. Nos dias 6, 11, 18 e 25 após a intoxicação (DAI), vinte aves 

foram eutanasiadas, de acordo com a resolução no 714, de 20 de junho de 2002 

(CRMV-RJ, 2003), e necropsiadas por vez, sendo cinco de cada grupo. As aves do 

grupo controle passaram pelos mesmos procedimentos adotados para detecção do 

parasito e intoxicação por aflatoxina que os demais grupos. O peso dos órgãos 

referentes a moela, fígado, bursa cloacal e coração das aves eutanasiadas, foram 

relatados e expressos como percentagem de peso corporal das aves das quais foram 

retirados. O peso corporal, individualmente, dos diferentes grupos foi relatado nos dias 

1, 6, 11, 18 e 25 de vida das aves, sendo o peso médio determinado de acordo com 

os dados de peso corporal do grupo e o número de aves mantidas em cada grupo.  
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Quadro 3. Protocolo experimental ressaltando os grupos experimentais e os dias de 
necropsia das aves. 

Dias de 
necropsia 

(DAI) 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV  

Total Eimeria 
bateri Aflatoxina 

E. bateri e 
aflatoxina 

Controle 

6 5 5 5 5 20 

11 5 5 5 5 20 

18 5 5 5 5 20 

25 5 5 5 5 20 

Total 20 20 20 20 80 

DAI – dias após a intoxicação 

 

 

4.4 ACOMPANHAMENTO PARASITOLÓGICO DE FEZES 

  

As amostras de fezes foram destinadas ao diagnóstico de coccídios e 

identificação das espécies do gênero Eimeria. Foi coletado material fecal da 

população de aves presente em todos os grupos experimentais nos mesmos dias 

estipulados para realização das necropsias dos animais. As fezes referentes às aves 

dos respectivos grupos experimentais foram avaliadas qualitativamente e 

quantitativamente quanto à presença de oocistos de coccídios através da técnica de 

centrífugo-flutuação de “Sheather” em solução saturada de açúcar (ANDERSON, 

1981). 
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4.5 PREPARO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OOCISTOS 

PARA ESTUDO 

 

Para o estudo morfológico, os oocistos foram previamente preparados e 

conservados, com o intuito de manter a integridade das estruturas internas. 

Inicialmente uma parte equivalente a 1g de cada amostra foi retirado com destino a 

análise quantitativa. O restante do material coletado foi colocado diretamente em 

solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 2,5% na proporção de 1:5 

(fezes/solução), passado por peneiras com gaze de algodão dobrada e colocadas 

em placas de Petri à temperatura ambiente. Após aguardar uma semana para 

permitir a esporulação dos oocistos, as amostras foram armazenadas em frascos de 

vidro cheios até a metade para permitir a presença do ar, que após tapados foram 

mantidos sob refrigeração entre 3 e 5°C (DUSZYNSKI & WILBER, 1997).  

 

Para a recuperação dos oocistos da mistura de solução de dicromato e 

fezes foi realizada a técnica de centrífugo-flutuação de “Sheather” em solução 

saturada de açúcar (ANDERSON, 1981), que consiste na retirada de uma alíquota 

de 1-3 ml da solução dicromato-fezes suspendendo-a em 12-13 ml de solução 

saturada de açúcar. Após devida homogeneização com auxílio da pipeta plástica o 

material foi submetido à centrifugação a 1500 rpm (250 g) por 5 minutos. Após a 

centrifugação uma lamínula foi colocada na borda do tudo sobre o menisco 

convergente da solução. Aguardados 15 minutos retirou-se a lamínula colocando-a 

sobre uma lamina para ser observada ao microscópio.  
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4.6 ESTUDO MORFOLÓGICO E IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DO 

GÊNERO Eimeria 

 

As lâminas contendo os oocistos foram examinadas utilizando-se 

microscópio binocular Carl Zeiss em objetivas de imersão (100X), acoplada de 

ocular micrométrica K-15x-PZO (Polônia) para mensuração. Para uma maior 

precisão na descrição morfológica, alguns critérios foram determinados baseando-se 

em estruturas consideradas importantes na etapa de diferenciação dos oocistos, que 

segue (Figura 2): 

 

a) Uso apenas de oocistos esporulados e com total integridade; 

b) Mensuração de pelo menos 100 oocistos para cada espécie encontrada, 

incluindo-se: diâmetros maior e menor do oocisto, índice morfométrico (razão 

entre diâmetros do oocisto), diâmetro maior e menor do esporocisto, espessura 

da parede; 

c) Características da parede do oocisto: forma (ovóide, esférica, subesférica, 

elipsóide), número de membranas e aspecto (liso, rugoso), presença de 

ornamentação (ranhuras, estriações, projeções, espinhos), coloração, presença 

de calota polar e micrópila. 

d) Presença ou ausência de estruturas no oocisto: grânulos polares e forma de 

apresentação (agrupados, dispersos, aspecto de massa, quantidade), corpo 

residual de divisão celular e 

e) Forma e presença de estruturas do esporocisto: membranas de aderência, 

suturas, corpo de “Stieda” e seu formato (triangular, arredondado, mamilar; 

proeminente ou discreto), corpo de parastieda, corpo de subestieda, corpo 
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residual de divisão celular e sua apresentação (disperso, agrupado), glóbulos do 

esporozoíto. 

 

Figura 2. O oocisto e suas principais estruturas morfológicas usadas como 
parâmetros para diferenciação entre as espécies do gênero Eimeria. A) Oocisto 
esporulado desenhado em corte transversal: (DM) diâmetro maior, (Dm) diâmetro 
menor, (gp) grânulo polar, (cr) corpo residual. B) Esporocisto: (dM) diâmetro maior, 
(dm) diâmetro menor, (cs) corpo de “Stieda”, (cps) corpo parastieda, (csb) corpo 
subestieda, (cre) corpo residual. C) Extremidade de um oocisto hipotético contendo 
parede lisa (p), calota polar (cp) e micrópila (m). Adaptado de DUSZYNSKI & 
WILBER (1997). 
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4.7 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE OOCISTOS DE Eimeria bateri 

 

4.7.1 Determinação da quantidade de oocistos por gr ama (OoPG) de fezes das 

aves 

 

Para a determinação do OoPG foi utilizada a técnica de contagem de 

oocistos utilizada por LOPES & MENEZES (1995), com algumas modificações. 

 

O conteúdo de 1 g de fezes foi acrescido de 100 ml água destilada, 

homogeneizado e passado em peneira com gaze dobrada. Nova homogeneização 

foi feita e a seguir retirados 10 ml da solução água-fezes, que depois de colocados 

em tubos de centrífuga de 15 ml foram submetidos a centrifugação a 1500 rpm (250 

g) por 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento acrescido de 

solução saturada de açúcar, centrifugando-se novamente a mesma velocidade e 

tempo. Uma lamínula foi colocada na borda do tubo sobre o menisco convergente, e 

aguardados 15 minutos até a retirada para contagem. 

 

As lâminas contendo os oocistos foram examinadas sistematicamente de 

lado a lado utilizando-se microscópio binocular Carl Zeiss em objetivas de 40x, onde 

todos os oocistos foram contados. O total de oocistos encontrados foi convertido ao 

volume total, multiplicando-se por 10, obtendo-se o valor total de oocistos por grama 

de fezes.  
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4.7.2 Determinação da quantidade de oocistos por gr ama (OoPG) da cama de 

maravalha das aves 

 

Foi coletado todo conteúdo referente a área de 1m2 da cama das 

codornas em fase inicial de crescimento. Deste total do conteúdo de cama coletado 

retirou-se o volume de 1 g que foi adicionado de 100 ml de água destilada, 

homogeneizado e passado em tamis com gaze dobrada quatro vezes, a seguir nova 

homogeneização foi feita e desta foram retirados 10 ml da suspensão água-

conteúdo de cama, que depois de colocados em tubos plásticos foram submetidos à 

centrifugação a 250 g por 5 minutos. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento 

acrescido de solução saturada de açúcar, centrifugando-se novamente a mesma 

velocidade e tempo. O tubo foi completado com a mesma solução até formar um 

menisco convergente na sua borda, sobre o qual foi colocada uma lamínula de vidro 

24 x 24 mm. Após 15 minutos esta foi retirada para contagem dos oocistos entre 

lâmina e lamínula. 

 

As lâminas contendo os oocistos foram examinadas em toda sua 

extensão utilizando-se microscópio binocular Carl Zeiss em objetiva de 40X, onde 

todos os oocistos foram contados. O total de oocistos foi convertido ao volume total 

de 1 g, anteriormente diluído, multiplicando-se por 10, para obtenção do número real 

de oocistos por grama do conteúdo de cama das aves. 
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4.8 ORIGEM E OBTENÇÃO DO INÓCULO DA AFLATOXINA 

 

A aflatoxina utilizada na intoxicação dos animais foi produzida a partir do 

cultivo da cepa toxigênica NRRL 2999 de Aspergillus parasiticus em substrato sólido 

de arroz, obtida da coleção do Northern Regional Research Center, US Department 

of Agriculture, Peoria, Illinois, USA., gentilmente cedida ao Núcleo de Pesquisas 

Micológicas e Micotoxicológicas da UFRRJ, pelo Dr. C.W. Hesseltine.  A cepa NRRL 

2999 esta depositada na Coleção Micológica do Departamento de Biologia, Instituto 

Oswaldo Cruz (CMDB-IOC), Brazil. O cultivo de arroz foi submetido à extração com 

clorofórmio, após crescimento a temperatura de 280C, durante 21 dias, sendo o 

filtrado obtido, evaporado em rotavapor sob vácuo e temperatura de 550C 

(SHOTWELL et al., 1966). 

  

A determinação da presença da aflatoxina foi realizada por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) e a quantificação da toxina foi obtida através de 

detector UV-VIS, com uso de padrão externo para comparação dos resultados das 

áreas de pico dos cromatogramas. O extrato final seco contendo 2,65 mg de 

aflatoxina foi ressuspendido em 60 ml de óleo de milho, livre de micotoxinas, para 

administração oral nas aves. 

 

4.9 ANÁLISE DA RAÇÃO 

 

A ração oferecida aos animais passou por avaliação quanto à presença 

de micotoxinas, no Laboratório de Micologia e Micotoxinas, departamento de 

Microbiologia e Imunologia da UFRRJ. 
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4.10 NECROPSIA, ANÁLISE MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA 

 

Todos os animais foram necropsiados. A cavidade torácica e abdominal 

foi aberta e inspecionadas a procura de lesões macroscópicas no fígado, coração, 

bursa cloacal, moela e intestino delgado e em seguida estes órgãos foram coletados 

em formol tamponado a 10 % (PROPHET, 1994) para processamento e estudo em 

microscopia óptica.  

 

Das 80 aves necropsiadas, foram coletadas para histopatologia apenas 

amostras dos órgãos de três aves de cada grupo em todos os dias de necropsia (6, 

11, 18 e 25 DAI), totalizando um número de 48 aves. 

 

As amostras de tecido do fígado, coração, intestino delgado, bursa cloacal 

e moela foram clivadas em fragmentos menores com 2 a 4 mm de espessura, 

identificadas, colocadas em “cassetes” para o processamento e inclusão em 

parafina, cortados na espessura de 5µm com auxílio de micrótomo e corados pela 

hematoxilina e eosina (H.E) (ALLEN, 1994). Além desta técnica, nas amostras de 

tecido hepático foi utilizada também a coloração de reticulina, segundo GORDON & 

SWEET (1936).   

 

Os oocistos de E. bateri foram analisados e fotomicrografados no LCC da 

UFRRJ com o auxílio de um microscópio triocular de Epi-fluorescência Dialux Leitz 

(Alemanha) e de um microscópio triocular JENAPOL (Zeiss Jena, antiga RDA) 

acoplado com câmera fotográfica modelo f-KAS Automatic-2 e filmes Kodacolor ISO 

100 (Kodak, México) ou câmera digital Sony Mavica modelo MVC-CD250 (Japão). 
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As formas endógenas de E. bateri, após análise dos cortes histológicos, 

foram analisadas e fotomicrografadas no Departamento de Patologia do Hospital 

Universitário Antonio Pedro, com auxílio de uma câmera Evolution MP 5.0 Colled, 

RTV acoplada ao microscópio triocular Nikon Eclipse E400, utilizando o programa 

Image Pro-Plus 6.0. 

 

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As medidas de tendência central e os testes de t de Student e Tukey 

foram utilizados segundo SAMPAIO (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE Eimeria bateri 

 

Depois de examinado todo o material fecal das aves dos diferentes 

grupos experimentais observou-se a presença de oocistos do gênero Eimeria em 

todas as aves pertencentes aos grupos I e III. Apenas a espécie E. bateri foi 

encontrada e identificada parasitando as aves destes grupos e suas características 

morfométricas foram descritas detalhadamente. A figura 3 ilustra, respectivamente, 

as características e as medidas observadas para os oocistos, conforme estão 

descritas a seguir: 

 

Eimeria bateri Bhatia, Pandey and Pande, 1965 

 
Descrição: Oocistos esporulados variando de sub-esféricos a elipsoidais, 

medindo 25,1 ± 2,3 (21-30) x 18,9 ± 1,4 µm (15-22), índice morfométrico de 1,3 ± 0,1 

(1,1-1,7). A parede possui uma membrana de dupla camada, internamente 

acastanhada e externamente transparente, de contorno liso, medindo 



66 
 

 

aproximadamente 1,1 µm. A micrópila e o corpo residual oocístico estão ausentes, 

mais foi observado um ou mais grânulos polares refrateis. Os esporocistos são 

ovóides, medindo 12,5 ± 0,7 (11-14) x 7,4 ± 0,6 µm (6-9), índice morfométrico de 1,7 

± 0,1 (1,5-1,9) e contendo corpo de Stieda de formato mamilar com altura e largura, 

aproximadamente 0,7 x 1,1 µm, respectivamente. O corpo substieda apresentou-se 

proeminente com altura e largura aproximadamente de 1,1 x 2,0 µm. O corpo 

residual do esporocisto encontra-se disperso e composto de material granular. Os 

esporozoítas apresentaram-se com núcleos centrais e um corpo refrátil robusto em 

sua extremidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Oocisto esporulado de Eimeria bateri oriundo de fezes de codornas 
japonesas (Coturnix japonica). Escala=10µm. a) Desenho; b) Fotomicrografia. 
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5.2 INFLUÊNCIA DA AFLATOXICOSE NA MORFOLOGIA DOS 

OOCISTOS DE Eimeria bateri 

 

Nas figuras 4, 5, 6 e 7 foram apresentados os dados referentes aos 

diâmetros maior e menor, e o valor do índice morfométrico dos oocistos e 

esporocistos de E. bateri, e suas respectivas freqüências de acordo com os grupos 

experimentais I e III. Pode-se observar que as freqüências dos oocistos e 

esporocistos aumentam e diminuem gradualmente em ambos os grupos 

experimentais. 
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Figura 4. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de Eimeria bateri 
recuperados de fezes de codornas japonesas pertencentes ao Grupo III. a) Diâmetro 
maior, b) Diâmetro menor e c) índice morfométrico dos oocistos. 
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Figura 5. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de Eimeria bateri 
recuperados de fezes de codornas japonesas pertencentes ao Grupo III. a) Diâmetro 
maior, b) Diâmetro menor e c) índice morfométrico dos esporocistos. 
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Figura 6. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de Eimeria bateri 
recuperados de fezes de codornas japonesas pertencentes ao Grupo I. a) Diâmetro 
maior, b) Diâmetro menor e c) índice morfométrico dos oocistos. 
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Figura 7. Freqüências na distribuição dos oocistos esporulados de Eimeria bateri 
recuperados de fezes de codornas japonesas pertencentes ao Grupo I. a) Diâmetro 
maior, b) Diâmetro menor e c) índice morfométrico dos esporocistos. 
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Quando analisados de forma comparativa os dados morfométricos dos 

oocistos esporulados eliminados pelas aves dos grupos I e III foi observada 

diferença significativa apenas no índice morfométrico (Tabelas 1 e 2). 

 

 

 

Tabela 1. Morfometria comparativa dos oocistos de Eimeria bateri recuperados de 
fezes de codornas japonesas. 

Valores 

Oocistos esporulados 

Diâmetro maior  Diâmetro menor  Índice morfométrico 

Grupo I1  Grupo III2  Grupo I  Grupo III  Grupo I  Grupo III 

Média 24,9  25,3  19,3  18,4  1,3  1,4 

Variância 4,15  6,70  1,44  2,38  0,01  0,01 

N 100  100  100 

Variância 
dos 

Grupos 
5,42  1,91  0,01 

Grau de 
liberdade 

98  98  98 

Valor de P 0,201784  0,000672  0,000033 
1Amostras de codornas livres de aflatoxina. 
2Amostras de codornas administradas por via oral com aflatoxina na dose de 0,04mg/Kg. 
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Tabela 2. Morfometria comparativa dos esporocistos de Eimeria bateri recuperados de 
fezes de codornas japonesas. 

Valores 

Esporocistos 

Diâmetro maior  Diâmetro menor  Índice morfométrico 

Grupo I1  Grupo III2  Grupo I  Grupo III  Grupo I  Grupo III 

Média 12,6  12,4  7,5  7,2  1,7  1,7 

Variância 0,51  0,60  0,25  0,41  0,01  0,01 

n 100  100  100 

Variância 
dos 

Grupos 
0,55  0,33  0,01 

Grau de 
liberdade 

98  98  98 

Valor de P 0,075883  0,001485  0,003283 
1Amostras de codornas livres de aflatoxina. 
2Amostras de codornas administradas por via oral com aflatoxina na dose de 
0,04mg/Kg. Diâmetro maior e índice morfométrico foram equivalentes, mais o diâmetro 
menor não. 

 

 

5.3 FREQUÊNCIA DE Eimeria bateri  

 

O acompanhamento da dinâmica de eliminação dos oocistos de E. bateri 

foi realizado nos mesmos dias das necropsias, o que propiciou observar que não 

houve eliminação de oocistos de E. bateri pelas aves de todos os grupos 

experimentais necropsiadas no 60 DAI. Tal fato foi associado aos animais ainda 

estarem no período pré-patente de infecção. 

 

No 11º DAI foi observado que os animais do grupo III eliminaram grande 

quantidade de oocistos de E. bateri nas fezes, já nos animais do grupo I foi 

verificado a presença de oocistos de E. bateri nas fezes das aves em quantidade 
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mais discreta (Figura 8), podendo este achado estar relacionado ao efeito 

imunossupressor da aflatoxina oferecida aos animais do grupo III, favorecendo uma 

exacerbação na eliminação de oocistos de E. bateri nas fezes dos animais deste 

grupo experimental.  

 

Contudo, no 18º DAI observou-se uma redução bastante acentuada na 

eliminação de oocistos de E. bateri de ambos os grupos, sugerindo uma diminuição 

dos efeitos imunossupressores da aflatoxina na dose utilizada e um processo de 

resposta adaptativa dos animais a infecção. Já no 25º DAI, a eliminação dos 

oocistos de E. bateri nos grupos experimentais estudados se manteve constante 

(Figura 8).   

 

 

Figura 8. Acompanhamento da dinâmica de eliminação dos oocistos de Eimeria 
bateri nos dias que foram realizadas as necropsias. 
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5.4 ASPECTOS MACROSCÓPICOS 

 

As vísceras das aves (moela e bursa cloacal) não apresentaram 

alterações macroscópicas relevantes (Figuras 9A,B e 10A,B). Contudo, o fígado dos 

animais dos grupos II e III se mostrou com uma coloração amarelada e consistência 

friável quando comparado com o grupo controle (Figura 11A,B). Tal achado de 

necropsia foi associado inicialmente a um processo de degeneração gordurosa, que 

posteriormente foi confirmado pela histopatologia. Alteração macroscópica relevante 

foi observada também no coração dos animais no 11º DAI, que apresentaram um 

aumento do volume cardíaco (Figura 12B) quando confrontado com as amostras dos 

animais do grupo controle (Figura 12A). Tanto as alterações hepáticas, quanto a 

alteração cardíaca foi associada pela intoxicação dos animais pela aflatoxina. 

 

Os aspectos macroscópicos da infecção por E. bateri não se 

apresentaram de forma marcante nas aves presentes nos grupos I e III. Durante 

toda a fase inicial de desenvolvimento, considerada mais importante devido à 

sensibilidade das aves jovens, pouca sintomatologia sugestiva de coccidiose clínica 

foi observada. Somente a partir do 11º DAI foram observadas as fezes amolecidas. 
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Figura 9.  Fotografias de moela de codorna obtidas no sexto dia após a 
intoxicação. A) Grupo controle e B) Grupo III. Ambos não apresentaram 
alteração macroscópica. (Escala=0,5cm). 
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Figura 10.  Fotografias de bursa cloacal de codorna obtidas no sexto 
dia após a intoxiação. A) Grupo controle e B) Grupo III. Ambos não 
apresentaram alteração macroscópica. (Escala=0,5cm). 
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Figura 11.  Fotografias de fígado de codorna obtidas no sexto dia após 
a intoxicação. A) Grupo controle. B) Grupo III, aspecto amarelado e 
consistência friável. (Escala=0,5cm). 
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Figura 12.  Fotografias de coração de codorna obtidas no 11º dia após 
a intoxicação. A) Grupo controle. B) Grupo III, aumento do volume 
cardíaco. (Escala=0,5cm). 
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5.5 ANALÍSES HISTOPATOLÓGICAS 

 

5.5.1 Intestino 

 

Fases endógenas do parasito foram encontradas nos cortes histológicos 

do intestino delgado, principalmente no íleo das aves dos grupos I e III. Estas se 

localizavam nas vilosidades intestinais, principalmente acima do núcleo na porção 

apical das células, podendo ser encontradas na extremidade das vilosidades ou na 

porção mediana das mesmas, aproximando-se das glândulas fúndicas. Áreas da 

mucosa com formas endógenas da espécie E. bateri foram caracterizadas por 

macrogametócito e gamonte nas células da mucosa do intestino delgado (Figura 

13A) e comparadas com os cortes histológicos obtidos dos animais do grupo 

controle (Figura 13B).   

 

Apesar da infecção por E. bateri ter se apresentado de forma subclínica, 

observou-se as formas de desenvolvimento deste parasito em quase todas as 

amostras de intestino delgado dos grupos infectados, contudo raras foram as 

amostras que apresentaram destruição tecidual.  
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Figura 13.  Fotomicrografia de intestino delgado de codorna obtida no 18º dia 
após o nascimento. a) Grupo III, presença de macrogametócito (seta preta) e 
gamonte (seta vermelha) na ponta de uma vilosidade. b) Grupo controle, 
ausência de formas endógenas de Eimeria bateri. H.E. (Escala=50µm). 
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5.5.2 Fígado 

 

Alterações histopatológicas no fígado foram observadas nas aves dos 

grupos II e III que foram necropsiadas no sexto DAI. As amostras coradas pela 

hematoxilina-eosina (HE) apresentaram uma vacuolização intracitoplasmática dos 

hepatócitos, indicando um processo patológico de degeneração gordurosa, além de 

congestão sinusoidal, de veia centro lobular e vasos do espaço porta e infiltrado 

inflamatório discreto, acompanhado de necrose periportal (Figura 14A,B). Em 

apenas uma ave do grupo II foi constatada ainda, um aumento considerável do 

infiltrado inflamatório associado a uma retração do epitélio dos ductos biliares 

(Figura 15A,B). Não foram observadas alterações microscópicas nos cortes 

histológicos referentes aos animais do grupo controle (Figura 16A,B). 

 

A desorganização das trabéculas de hepatócitos do órgão foi evidenciada 

à coloração de reticulina nas amostras dos animais dos grupos II e III e comparada 

com as amostras dos animais do grupo controle (Figura 17A,B). Podendo ser 

observado em determinadas regiões o rompimento desta trama (Figura 18A,B) e em 

outras a total ausência dessas fibras (Figura 19A,B). 
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Figura 14.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo III obtidas no sexto 
dia após a intoxicação. A) Presença de necrose periportal e vacuolização 
intracitoplasmática dos hepatócitos (escala=25µm). B) Visão em detalhe 
(escala=50µm). H.E. 
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Figura 15.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo II obtidas no sexto 
dia após a intoxicação. A) Presença de infiltrado inflamatório acentuado e 
retração do epitélio dos ductos biliares (escala=25µm). B) Visão em detalhe 
(escala=50µm). H.E. 
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Figura 16.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo controle obtida no 
sexto dia após a intoxicação. A) Ausência de alterações patológicas 
(Escala=25µm). B) Visão em detalhe (Escala=50µm). H.E. 
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Figura 17. Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo controle obtida no 
sexto dia após a intoxicação. A) Fibras reticulares íntegras (escala=25µm). B) 
Visão em detalhe (escala=50µm). Reticulina.  

 



87 
 

 

 
Figura 18.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo II obtidas no sexto 
dia após intoxicação. A) Ruptura das fibras da trama reticulina em 
determinadas regiões (escala=25µm). B) Visão em detalhe (escala=50µm). 
Reticulina. 
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Figura 19.  Fotomicrografias de fígado de codorna do grupo III obtidas no sexto 
dia após a intoxicação. A) Ausência de fibras reticulares delimitando os 
hepatócitos (escala=25µm). B) Visão em detalhe (escala=50µm). Reticulina. 
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5.5.3 Coração 

 

Apenas nos animais dos grupos II e III foi observado a presença de áreas 

de degeneração, principalmente, próxima as válvulas átrio-ventriculares, compatíveis 

com o processo patológico de degeneração vacuolar (Figura 20A,B),. além de 

edema intersticial (Figura 21), caracterizado pela visualização das fibras musculares 

cardíacas mais frouxas e menos coradas, quando comparadas com as amostras do 

grupo controle (Figura 22A,B). Os núcleos dos cardiomiócitos, em determinadas 

regiões, se apresentaram picnóticos e com cromatina granular. Tais achados só 

foram observados a partir do 11º DAI, sendo relacionados ao processo de 

intoxicação das aves pela aflatoxina. 
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Figura 20.  Fotomicrografias do coração de codorna do grupo II obtidas no 11º 
dia após a intoxicação. A) Presença de vacúolos intracitoplasmáticos nos 
cardiomiócitos (escala=25µm). B) Visão em detalhe (escala=50µm). H.E. 
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Figura 21.  Fotomicrografia de coração de codorna do grupo II obtida no 11º dia 
após a intoxicação. Edema intersticial (escala=50µm). H.E. 
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Figura 22.  Fotomicrografias de coração de codorna do grupo controle obtidas 
no 11º dia após a intoxicação. A) Fibras musculares cardíacas íntegras 
(escala=25µm). B) Visão em detalhe (escala=50µm). H.E. 
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5.6 ANÁLISE DE GANHO DE PESO 

 

O peso corpóreo (vivo e carcaça) e o peso relativo das vísceras das 

codornas japonesas estudadas nos diferentes dias de necropsia foram analisados, 

sendo observadas alterações significativas no peso vivo e de carcaça, peso relativo 

do fígado e do coração nos diferentes grupos experimentais estudados (Tabelas 3, 

4, 5 e 6). Pode-se observar que no sexto DAI ocorreu uma diminuição significativa 

entre o peso vivo das aves do grupo III e o peso relativo do fígado das aves dos 

grupos II e III, quando comparados com as aves do grupo controle (Tabela 3). 

 

Já no 11º DAI não foram verificadas alterações significativas no peso 

relativo do fígado das aves nos grupos experimentais. No entanto, as codornas 

presentes nos grupos II e III, nesta fase do experimento, começaram a apresentar 

um aumento significativo no peso relativo do coração e uma redução no peso de 

carcaça, sempre que comparados com o grupo controle (Tabela 4), além das 

alterações associados ao peso vivo observadas no sexto DAI. Tais resultados se 

mantiveram no 18º DAI, sendo que foi observado também um aumento significativo 

no peso vivo e de carcaça das aves do grupo I, quando comparadas com as 

codornas presentes no grupo III, nesta fase do experimento (Tabela 5). 

 

Contudo, no 25º DAI não foram observadas diferenças significativas em 

nenhuma variável de peso estudada nos diferentes grupos experimentais (Tabela 6). 

 

 

 



94 
 

 

Tabela 3. Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras de codornas 
japonesas no sexto dia após a intoxicação nos diferentes grupos estudados. 

aLetras iguais em linha, diferença significativa com p<0,05 pelo Teste t de Tukey. 
bSímbolos iguais em linha, diferença significativa com p<0,001 pelo Teste t de Student 

 

 

Tabela 4. Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras de codornas 
japonesas no 11º dia após a intoxicação nos diferentes grupos estudados. 

Pesos relativos (g) 
Grupos estudadosa 

I II III IV 
Peso vivo 71,92 ± 5,72 72,45 ± 5,72 61,68 ± 6,93A 73,62 ± 4,88A 

Moela 2,9 ± 0,31 2,22 ± 0,28 2,44 ± 0,48 2,74 ± 0,3 5 
Fígado 2,4 ± 0,33 2,17 ± 0,09 2,36 ± 0,28 2,14 ± 0,11 

Coração 0,68 ± 0,14 1,46 ± 0,12B 1,24 ± 0,11A 0,82 ± 0,04A,B 

Bursa cloacal 0,52 ± 0,08 0,45 ± 0,05 0,46 ± 0,05 0,40 ± 0,07 
Carcaça 61,02 ± 5,70 64,32 ± 5,01 52,06 ± 8,40A 64,95 ± 4,23A 

aLetras iguais em linha, diferença significativa com p<0,05 pelo Teste t de Tukey. 

 

 

Tabela 5. Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras de codornas japonesas 
no 18º dia após a intoxicação nos diferentes grupos estudados. 

Pesos relativos (g) 
Grupos estudadosa 

I II III IV 
Peso vivo 106,56 ± 9,95A 100,68 ± 3,64 88,54 ± 12,54A,B 105,74 ± 4,43B 

Moela 4,16 ± 0,81 3,0 ± 0,80 3,10 ± 0,57 3,28 ± 0,2 1 
Fígado 2,96 ± 0,15 2,58 ± 0,38 3,20 ± 0,48 2,64 ± 0 ,41 

Coração 1,1 ± 0,43 1,50 ± 0,11B 1,52 ± 0,14A 1,30 ± 0,07A,B 

Bursa cloacal 0,52 ± 0,08 0,44 ± 0,08 0,52 ± 0,04 0,42 ± 0,08 
Carcaça 93,82 ± 8,16A 88,58 ± 1,65B 73,14 ± 11,66A,B,C 92,46 ± 3,40C 

aLetras iguais em linha, diferença significativa com p<0,05 pelo Teste t de Tukey. 

 

 

Pesos relativos (g) 
Grupos estudadosa,b 

I II III IV 
Peso vivo 45,6 ± 7,79 39,47 ± 3,38 37,28 ± 3,48A 46,66 ± 2,50A 

Moela 1,8 ± 0,18 1,55 ± 0,20 1,6 ± 0,38 1,66 ± 0,18  
Fígado 1,48 ± 0,37 1,27 ± 0,29A 1,34 ± 0,16* 1,78 ± 0,13A,* 

Coração 0,56 ± 0,15 0,45 ± 0,10 0,42 ± 0,04 0,44 ± 0,05 
Bursa cloacal 0,38 ± 0,08 0,45 ± 0,10 0,44 ± 0,11 0,40 ± 0,07 

Carcaça 37,02 ± 8,04 32,67 ± 3,19 31,54 ± 3,16 37,42 ± 2,78 
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Tabela 6. Peso corpóreo (vivo e carcaça) e peso relativo de vísceras de codornas japonesas 
no 25º dia após a intoxicação nos diferentes grupos estudados. 

Pesos relativos (g) 
Grupos estudadosa 

I II III IV 
Peso vivo 110,04 ± 12,90 104,66 ± 5,76 110,30 ± 10,00 121,26 ± 5,27 

Moela 3,28 ± 0,29 3,27 ± 0,11  3,36 ± 0,49 3,46 ± 0,27  

Fígado 2,68 ± 0,14 2,70 ± 0,10 3,12 ± 0,73 2,98 ± 0 ,34 
Coração 1,28 ± 0,25 1,46 ± 0,11 1,2 ± 0,32 1,32 ± 0 ,19 

Bursa cloacal 0,24 ± 0,05 0,34 ± 0,11 0,26 ± 0,05 0,30 ± 0,07 
Carcaça 95,20 ± 11,33 90,86 ± 5,62 99,06 ± 10,08 105,82 ± 3,97 

aNão significativo com p>0,05 pelo Teste t de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

6.1 ANÁLISE MORFOMÉTRICA E DINÂMICA DE ELIMINAÇÃO DOS 

OOCISTOS DE Eimeria bateri 

 

A descrição de coccídios do gênero Eimeria data do início do século 

passado e desde então os meios para uma adequada caracterização e identificação 

das espécies vêm sendo discutidos. LONG & JOYNER (1984) fizeram referência aos 

parâmetros utilizados na identificação citando as características morfológicas dos 

oocistos e suas limitações, assim como o valor de outros parâmetros, como: 

especificidade ao local de infecção e ao hospedeiro, patogenicidade, especificidade 

imunológica, período pré-patente, variação enzimática e densidade genética. Ainda 

ressaltaram que o peso dado para cada um desses parâmetros pode variar 

amplamente de acordo com o parasito e a espécie hospedeira em questão. 

 

Mais recentemente novas metodologias têm sido apresentadas na 

tentativa de solucionar os problemas encontrados na análise morfométrica. Dentre 
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elas estão as aplicações matemáticas e estatísticas (DAUGSCHIES et al.,1999; 

PEREIRA et al., 2001) e os sistemas de análise computadorizada (KUCERA & 

REZNICKY, 1991). De outra forma o uso da biologia molecular é apresentado como 

solução não só para identificação de espécies como para determinação das 

variantes intra-específicas (GRUBER & FERNANDEZ, 1999). Apesar disso, falta um 

melhor entendimento dos mecanismos moleculares desses parasitos. 

 

Apesar dos vários parâmetros para identificação existirem, também é 

certo que nem sempre poderão ser estabelecidos. São os casos que envolvem uma 

infecção natural, onde mais de uma espécie de Eimeria pode ser observada 

parasitando as aves e desta forma parâmetros como o tempo de esporulação, 

período pré-patente, e estágios endógenos não podem ser estabelecidos 

individualmente sem que se reproduza uma infecção experimental. Nestes casos as 

características morfológicas dos oocistos e a especificidade ao hospedeiro vão 

merecer maior atenção. O presente estudo encaixa-se em tal situação, uma vez que 

foram utilizadas aves naturalmente infectadas, e que o oocisto encontrado em suas 

fezes era o único alvo disponível para a diferenciação. DUSZYNSKI & WILBER 

(1997) enfatizaram a precisão na descrição de espécies em situações semelhantes 

a esta, estabelecendo características para uma descrição adequada.  

 

Os oocistos de E. bateri recuperados neste estudo foram semelhantes 

aqueles recuperados nos estudos de BHATIA, PANDEY & PANDE (1965) e SHAH & 

JOHNSON (1971). Estes últimos autores apontaram em seu estudo uma variação na 

forma dos oocistos de esférico à elipsoidal, ratificando os resultados observados 

neste estudo, uma vez que, o índice morfométrico dos oocistos variou de 1.1 a 1.7.  
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Contudo, SHAH & JOHNSON (1971) descreveram a presença de uma 

massa hialina aderido ao corpo de Stieda nos esporocistos de E. bateri, tal 

característica morfológica também foi observado neste estudo e após confirmação 

morfométrica foi descrita como corpo substieda (BERTO et al., 2008).   

 

6.2 ALTERAÇÕES ANATOMOPATOLÓGICAS 

 

6.2.1 Eimeriose 

 

Segundo TEIXEIRA et al. (2004) os estágios endógenos de 

desenvolvimento da E. bateri são observados no intestino delgado, geralmente 

localizadas nas vilosidades intestinais, mais especificamente acima do núcleo das 

células epiteliais apicais. Estas observações são semelhantes aquelas descritas por 

TSUNODA & MURAKI (1971), NORTON & PIERCE (1971) e TSUTSUMI (1972) e 

corroboram com os resultados observados no presente estudo não somente pelo 

local da infecção, mais também pela semelhança morfológica da espécie. 

 

A colonização do trato gastrointestinal por coccídios provoca alterações 

estruturais e funcionais em aves, pois a presença de parasitas induz os distúrbios 

gerais e locais (LEVINE, 1982; SOUSBY, 1987). Uma característica comum da 

infecção é uma severa depressão da capacidade digestiva e absortiva da mucosa. 

Contudo, a magnitude de todas as perturbações e mudanças funcionais está 

geralmente relacionada à intensidade da infecção parasitária. 
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Alterações microscópicas como erosão das vilosidades intestinais, 

hiperplasia das criptas, infiltrado inflamatório com predominância de células 

mononucleares e edema foram descritas por TEIXEIRA et al. (2004) em um estudo 

com codornas japonesas infectadas naturalmente por E. tsunodai, E. uzura e E. 

bateri, sendo a infecção caracterizada como subclínica, devido os sinais clínicas 

serem leves e inespecíficos. As alterações microscópicas observadas no presente 

estudo foram semelhantes, porém mais brandas, uma vez que, apenas a E. bateri foi 

encontrada causando infecção. 

 

MICHAEL & HODGES (1971) estudando frangos infectados com 1x106 de 

oocistos de E. acervulina observaram espessamento de mucosa no intestino, 

particularmente no duodeno e extensa inflamação na região duodenal no 3º DPI 

características de uma enterite severa. MOREHOUSE & MCGUIRE (1958) 

observaram uma severa reação inflamatória na mucosa intestinal inoculando aves 

com 20x106 oocistos de E. acervulina. Tais resultados foram semelhantes aos 

observados por FREITAS et al. (2008) quando utilizou 1 x 105 oocistos esporulados 

de E. acervulina em frangos de corte. De acordo com JONES et al. (2000), a 

dilatação vascular é decorrente da ação de mediadores químicos que relaxam a 

musculatura lisa do capilar para que as células do sistema imunológico possam 

eliminar o agente infeccioso. O sistema vascular do intestino delgado, principalmente 

na região do duodeno e jejuno, é de grande importância, pois tem a função de 

manter o gradiente de concentração durante o processo de absorção de nutrientes 

(VIEIRA, 2002). 
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6.2.2 Aflatoxicose 

 

OLIVEIRA et al. (2004) em um estudo com codornas japonesas 

intoxicadas com baixas doses de aflatoxina B1 não constataram alterações 

macroscópicas significativas nas vísceras provenientes dos animais sacrificados ao 

final do experimento, com exceção de 2 amostras de fígado referentes aos animais 

que receberam as doses de 50 e 100µg kg-1, as quais se apresentaram com 

coloração amarelada. Tais resultados foram semelhantes aos encontrados por 

CARDOZO et al. (2008) quando estudaram o efeito de diferentes doses de aflatoxina 

em codornas japonesas e foram ratificados no presente estudo sendo adicionada a 

coloração amarelada, uma textura friável do órgão que esta associada ao achado 

microscópico de infiltração gordurosa. Contudo, SHAREEF (2010) mostrou que 

frangos intoxicados naturalmente com doses elevadas de aflatoxina na ração 

apresentaram áreas esparsas de hemorragia sub-capsular hepática, além da 

coloração amarelada do órgão, frequentemente observada neste processo de 

intoxicação.  

 

CRUZ (1995) refere-se às alterações provocadas pelas aflatoxinas de 

acordo com o sistema orgânico afetado. No sistema gastrointestinal, podem ser 

observadas alterações como diarréia e hemorragia intestinal, atrofia das vilosidades, 

necrose e fibrose. No sistema cutâneo observa-se icterícia, conseqüente a 

desordem hepática. No sistema imune é observado redução da atividade 

imunológica, seja pela diminuição da atividade do complemento e da quantidade de 

imunoglobulinas, e pelo decréscimo da atividade linfocitária e fagocitária, além do 

efeito imunossupressor sobre o timo, bursa cloacal e baço, No sistema 
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cardiovascular, a aflatoxicose leva a fragilidade vascular com conseqüente 

ocorrência de hemorragias nos mais diversos órgãos. No sistema reprodutor, podem 

ser observadas alterações como embriotoxidez e teratogenia. No sistema endócrino, 

as alterações ocorrem nas glândulas adrenais, abservando-se aumento de volume e 

necrose. Tais alterações descritas acima não foram observadas no presente estudo 

devido a administração de aflatoxina nas aves ter sido realizada de forma sub-letal, 

favorecendo uma minimização das alterações orgânicas, exceto aquelas observadas 

no fígado, uma vez que, este órgão é o responsável pelo processo de metabolização 

da aflatoxina e conseqüentemente é o mais sofre com a intoxicação, mesmo em 

pequenas doses.    

 

PATTERSON (1983) afirma que a aflatoxina induz a formação de tumores 

hepáticos em todas as espécies animais, porém aquelas com período de vida 

produtiva curto, como é o caso do frango de corte na avicultura industrial, não há 

tempo suficiente para o desenvolvimento de tais alterações. 

 

A aflatoxicose aguda é caracterizada por desordem hepática, sendo 

manifestada pelos sinais clínicos de prostação, anorexia, icterícia e, dependendo da 

dose ingerida, alta mortalidade (LEESON et al., 1995). Microscopicamente, HOERR 

(1996) descreve a aflatoxicose hepática aguda como sendo responsável pela 

degeneração gordurosa, necrose, aumento do núcleo dos hepatócitos com 

marginação da cromatina e nucléolo proeminente, observando-se também rápida 

proliferação dos ductos biliares. Estes resultados corroboram com os achados 

histopatológicos hepáticos encontrados no presente estudo, onde foi observado 

também um destrabeculização da trama reticulina do órgão evidenciando uma 
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descaracterização do arcabouço hepático. Outros estudos envolvendo intoxicação 

aguda por aflatoxina mostraram que patos e perus apresentam necrose periportal e 

macacos apresentam necrose que abrange várias áreas do fígado com metamorfose 

gordurosa celular, proliferação do epitélio do ducto biliar e grave hemorragia 

(SCUSSEL, 1998). 

 

A aflatoxicose crônica não é facilmente reconhecida, pois prejudica a 

produtividade da granja (LEESON et al., 1995). Sinais clínicos como depressão, 

perda de apetite, alhos fechados, penas arrepiadas, paralisia e diarréia foram 

observadas em frangos de corte por GIACOMINI et al. (2006). A aflatoxicose crônica 

caracteriza-se microscopicamente pela degeneração dos hepatócitos com a 

presença de figuras de mitose, a qual pode estar circundada por ductos biliares 

proliferados e tecido fibroso (SEHU et al., 2006). OLIVEIRA et al. (2002) mostraram 

que os efeitos crônicos da intoxicação alimentar com aflatoxina B1 no fígado de 

codornas podem resultar em vacuolização das células por infiltração gordurosa, 

proliferação de ductos biliares e desarranjo trabecular. Resultados estes, 

semelhantes aos descritos na intoxicação aguda do presente estudo. Segundo 

SCUSSEL (1998), nas intoxicações crônicas o fígado torna-se hiperplásico e 

cirrótico, seguido de fibrose progressiva e tumor. Um dos mais importantes efeitos 

da aflatoxicose crônica nos animais é o câncer de fígado, que tem sido demonstrado 

em diversos trabalhos, especialmente em relação a aflatoxina B1 (TDRI, 1984). A 

administração de aflatoxina, via oral, em doses a partir de 2 mg/kg, causa síndrome 

tóxica aguda, gerando lesões hepáticas relevantes em codornas japonesas.  
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Poucos são os relatos na literatura relacionados com as alterações 

histopatológicas observadas no coração de aves intoxicadas com aflatoxina. 

KIBUGU et al. (2009) ao estudar a associação entre a infecção experimental por 

Trypanosoma brucei rhodosiense  e a aflatoxicose em ratos de laboratório, 

demostraram que os animais intoxicados e infectados apresentaram lesões 

cardíacas mais graves que os demais. Tais lesões foram caracterizadas por 

infiltração de células inflamatórias, processos degenerativos celulares, assim como, 

necrose e fibrose do miocárdio. HUSSAIN et al. (2008) observaram a presença de 

alterações hemorrágicas em frangos em fase inicial de crescimento intoxicados de 

forma aguda com aflatoxina. 

 

Segundo ERASLAN et al. (2004) codornas intoxicadas com aflatoxinas, 

isoladamente ou em combinação com um adsorvente apresentaram uma diminuição 

significativa na atividade da enzima creatina quinase, além de degeneração e 

hiperemia dos cardiomiócitos. Estes resultados foram semelhantes aos observados 

no presente estudo e contradizem os descritos por RAUBER et al. (2007) que 

relatam a ausência de alterações histopatológicas cardíacas em aves intoxicadas 

com diferentes doses de aflatoxinas. 

 

DOERR et al. (1983) verificaram que as maiores perdas econômicas 

ocorrem quando frangos são expostos á intoxicação crônica por aflatoxina. 

Demonstraram, ainda, que é difícil estabelecer um nível seguro de contaminação do 

alimento para que não ocorram efeitos adversos no desempenho das aves, já que a 

toxicidade da aflatoxina varia com fatores estressantes presentes no meio ambiente.    
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6.3 AVALIAÇÃO DO GANHO DE PESO   

 

Segundo EDDS & SIMSON (1976) e FREITAS et al. (2008) todas as 

lesões decorrentes da reprodução parasitária no intestino delgado das aves 

interferem diretamente na absorção de nutrientes, desencadeando uma série de 

distúrbios no metabolismo de carboidratos (FREEMAN, 1970; ALLEN & 

MCMURTRY, 1984), proteínas (RUFF et al., 1981; FETTERER & ALLEN, 2000), 

lipídeos (ALLEN, 1988) e macro e micro-minerais (TURK, 1986ab). 

 

RAO et al. (1990; 1995) estudaram o efeito de uma dieta suplementada 

com aflatoxina B1 associada a uma infecção pela E. uzura em codornas japonesas e 

observaram que no grupo que foi feita esta associação houve uma redução no 

ganho de peso das aves mais significativa. Tais resultados foram semelhantes 

aqueles encontrados no presente estudo, contudo na quarta necropsia não foi mais 

observado diferenças significativas em nenhuma variável de peso estudada nos 

diferentes grupos experimentais, fato este, pode estar relacionado com a dose sub-

letal de aflatoxina administrada, com o processo adaptativo das aves ao parasitismo 

ou até mesmo a rusticidade e resistência genética das codornas japonesas, quando 

comparadas com outras espécies de aves. 

 

RAO et al. (1990) ainda avaliando os efeitos da associação da aflatoxicose e 

eimeriose em codornas japonesas mostraram uma diminuição no peso relativo do timo e 

bursa cloacal e um aumento no peso relativo do inglúvio, proventrículo, moela, baço, fígado 

e rim. Estes resultados demonstraram uma sensibilidade relativa dos diferentes órgãos a 
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aflatoxicose em codornas japonesas e sugere uma relação imunossupressora da aflatoxina 

nestas aves. Tais resultados são similares aos dados obtidos por OLIVEIRA et al. 

(2004), os quais não observaram diferenças significativas nos pesos relativos do 

baço e moela em codornas japonesas alimentadas com ração contendo níveis de 25 

a 100µg kg-1 de aflatoxina B1, durante 168 dias e ratificam os resultados observados 

no presente estudo. SMITH & HAMILTON (1970) enfatizaram que mesmo as 

concentrações de aflatoxinas que não inibiram o crescimento das aves podem reduzir o 

tamanho dos órgãos imunogênicos.  

 

Aumento no peso relativo do fígado também foi observado por CHANG & 

HAMILTON (1982) quando utilizaram altas concentrações de aflatoxina (1.250 até 

20.000µg kg-1) para intoxicar codornas japonesas, bem como uma redução de até 

40% no peso corpóreo das aves, à medida que o nível de aflatoxina oferecido na 

ração foi aumentado. Deve-se ressaltar que os níveis de aflatoxinas utilizados pelos 

autores foram extremamente elevados, de modo que à diminuição drástica do peso 

corpóreo das aves pode ser atribuído, em grande parte, pelos níveis elevados de 

aflatoxina adicionada a ração. Contradizendo estes resultados, o presente estudo 

demonstrou uma diminuição no peso relativo do fígado dos animais pertencentes 

aos grupos II e III quando comparado com o grupo controle. Tais resultados devem 

estar associados aos baixos níveis de aflatoxina administrado nas aves e 

corroboram com aqueles descritos por OLIVEIRA et al. (2004) quando utilizaram a 

dose de 100 µg kg-1 de aflatoxina B1 adicionado a ração de codornas japonesas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

I. Após avaliação macro e microscópica dos órgãos estudados foi 

constatado que as alterações patológicas se restringiram inicialmente 

ao fígado e em seguida ao coração no início da fase de intoxicação 

sub-letal por aflatoxina.  

 

II. A intoxicação aguda por aflatoxina em dose sub-letal, interfere 

macroscopicamente na coloração e consistência do fígado, isso 

ocorreu, principalmente nos animais do grupo II no ínicio do 

experimento. 

 

III. Quanto ao coração observou-se um aumento no volume cardíaco 

relacionado com o aumento do peso relativo do órgão, constatado nos 

animais do grupo II. Tal observação só foi visualizada após o 

aparecimento das lesões hepáticas.  
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IV.  A caracterização microscópica das lesões hepáticas observadas nas 

codornas foram semelhantes a fase aguda da intoxicação por 

aflatoxina, mesmo em doses sub-letais. Onde se chama atenção para 

o processo de degeneração gordurosa.  

 

V.  As lesões microscópicas cardíacas foram observadas posteriormente 

as lesões hepáticas, onde se observaram tumefação turva dos 

cardiomiócitos e edema intersticial característico de intoxicação por 

aflatoxina.  

 

VI. O efeito da intoxicação sub-letal por aflatoxina permitiu que as 

codornas infectadas com E. bateri eliminassem um maior número de 

oocistos nas fezes caracterizando-se com isso o efeito supressor da 

aflatoxina nas codornas intoxicadas, apesar de alterar 

significativamente a morfologia das fases finais de desenvolvimento do 

parasita. 
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