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RESUMO 
 

O experimento foi realizado utilizando 250 frangos de corte da linhagem 
Hubbard, com o objetivo de verificar a eficiência da utilização dos valores de 
digestibilidade de nutrientes na avaliação da saúde intestinal de frangos 
desafiados com agentes biológicos e químicos, comparando com os 
parâmetros de histomorfometria intestinal. As aves foram divididas em cinco 
tratamentos com cinco repetições de dez aves. Os tratamentos consistiam: no 
desafio por Salmonella Enteritidis; Eiméria acervulina, Eimeria máxima e 
Eimeria tenella; administração de ração com soja crua; e administração de 
ração com óleo oxidado e um grupo controle. Após a inoculação dos 
microrganismos e administração das rações experimentais foi realizado o 
ensaio de metabolismo, para análise da digestibilidade dos nutrientes. No 21º 
dia de idade duas aves por repetição foram encaminhadas para necropsia e 
realizada a colheita de fragmentos do intestino (duodeno e jejuno) para análise 
da histomorfometria. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizados, sendo que os resultados foram submetidos à análise de variância 
e as medidas comparadas pelo teste de contraste (P<0,05). As informações 
obtidas no presente estudo permitem afirmar que os parâmetros de 
digestibilidade de nutrientes podem ser ferramentas úteis na avaliação das 
condições de saúde intestinal de frangos de corte. 
 
Palavras-chaves: Eimeria acervulina, Eimeria máxima, Eimeria tenella, 
Salmonella Enteritidis, soja crua, óleo oxidado 
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ABSTRACT 
 
The experiment was carried out using 250 Hubbard broilers with the objective of 
verify the efficacy of utilization of values of nutrient digestibility on evaluation of 
intestinal health of birds challenged with biologics and chemical factors and it 
comparison with parameters of histological intestinal morfometry. The birds 
were divided in five treatments with five replicates of ten birds. The treatments 
were: Salmonella and Eimeria challenged, Crude Soybean and Oxided oil Diets 
and one control group. The birds and the feed were recorded once a week to 
measure the bird performance. After the inoculation of Salmonella and Eimeria 
and soybean and oxided oil diets the digestibility trial was performed to evaluate 
the nutrients digestibility. At 21 days of age two birds for replicate were taken to 
necropsy and take intestinal samples to histological analyses. The experimental 
design used was completely randomized and the data was analyzed by contrast 
test (P<0,05). The information obtained in this study showed that the nutrients 
digestibility parameters could be useful tools on the evaluation of intestinal 
health of broilers 
 
Key words: Salmonella, Eimeria, crude soybean, oxided oil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - INTRODUÇÃO 

 

Em virtude do rápido ciclo de produção e do aumento da demanda por 

produtos de origem avícola, a indústria tem direcionado esforços nos últimos 

anos na elevada produção de proteína animal em menor tempo possível. 

Somado a esse fato, as constantes oscilações sazonais e especulações no 

mercado de matérias-primas tem acarretado uma supervalorização dos 

mesmos e, consequentemente, um acréscimo no custo de produção das 

rações. 

Todo esse contexto tem ocasionado, cada vez mais, pesquisas 

relacionadas à área de nutrição e fisiologia do sistema digestivo das aves, com 

o objetivo de melhorar o aproveitamento dos nutrientes contidos na ração. 

Porém, a susceptibilidade de agressão ao trato gastrintestinal causado por 

vários fatores, entre eles, os desafios imunológicos, ingredientes da dieta, meio 

ambiente, metabólicos tóxicos, microbiota intestinal e aspectos 

morfofisiológicos intestinais, dificultam a manutenção do equilíbrio dinâmico 

entre mucosa intestinal e conteúdo luminal, interferindo nos processos 

digestivos. (GAUTHIER 2000).  

Os antibióticos representaram, a partir da década de 50, um grande 

avanço nos conceitos da produção animal. O uso em níveis subterapêuticos, 

sempre foi bastante difundido no setor avícola, sendo uma das ferramentas que 

facilitam o confinamento, uma vez que, permitem que um grande número de 

animais seja assim mantido, proporcionando a obtenção de lotes com elevada 

uniformidade e conversão alimentar maximizada. Os benefícios zootécnicos 

são explicados através da manipulação da microbiota intestinal, inibindo o 

crescimento de microrganismos indesejáveis, consequentemente, os 

excessivos desafios ao sistema imune e neutralizando toxinas provenientes da 

atividade bioquímica das bactérias intestinais (ITO et al., 2005). 

Apesar de todas as melhorias, a nível de fisiologia intestinal, desde 

janeiro de 2006, a União Européia decidiu banir completamente o uso de 

antibióticos promotores de crescimento, devido as crescentes preocupações 

em relação a presença de resíduos em produtos animais para o consumo 

humano, que podem produzir reações alérgicas, toxicidade ou indução de 

surgimento de resistência em bactérias patogênicas ao homem (BAROW, 
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1989, SANTOS et al., 2000, LANGHOUT, 2005). Em virtude do novo panorama 

e buscando atender as exigências mercadológicas, existe a necessidade de 

criação de substitutos aos antibióticos promotores de crescimento, assim como, 

novos procedimentos de monitoria da saúde intestinal.  

A compreensão dos mecanismos que regulam a saúde do trato 

gastrintestinal é de fundamental importância na manipulação dos diferentes 

fatores que levam a maximização do desempenho de frangos de corte. 

Atualmente, o monitoramento intestinal é baseado apenas em observações 

superficiais que não permitem um diagnóstico preciso capaz de produzir 

soluções eficazes para sanar os problemas. Na avicultura moderna, que preza 

a máxima produção de proteína animal em menor tempo possível, existe a 

necessidade de ferramentas precisas, práticas e rápidas, para melhor 

avaliação da saúde intestinal das aves, em situações que exigem respostas 

imediatas e aplicações de medidas emergenciais.   

Portanto, a nova conjuntura do mercado avícola somado a falta de 

resultados satisfatórios no uso de aditivos alternativos, confirmam a 

necessidade de monitoramento constante da saúde intestinal e ratifica a 

importância de, cada vez mais, buscar maneiras de controlar todos os fatores 

que influenciam o bom funcionamento do trato gastrintestinal. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – Importância da saúde intestinal na avicultura 

 

O trato gastrintestinal (TGI) tem papel imprescindível na condução, 

transformação e absorção dos nutrientes, sendo ponto de intersecção entre os 

alimentos e o sistema orgânico, mantendo uma comunicação íntima e contínua 

com o meio externo. Entretanto, é necessário que haja manutenção das 

características estruturais, anatômicas e funcionais dentro da normalidade para 

atingir o limiar da eficácia funcional.  

Normalmente, o epitélio intestinal age como uma barreira natural contra 

bactérias patogênicas e substâncias tóxicas presentes na luz intestinal. 

Distúrbios na microbiota normal ou nas células epiteliais intestinais, causados 

por algum tipo de estresse, patógenos, substâncias químicas, metabólitos e 

radiação, podem alterar a permeabilidade desta barreira natural, facilitando a 

invasão de patógenos e outras substâncias nocivas, modificando o 

metabolismo, a capacidade de digestão e absorção de nutrientes e causando 

ainda inflamações crônicas na mucosa intestinal (OLIVEIRA, 1998). 

O trato digestório das aves é um tubo oco e fibromuscular, composto por 

cavidade oral, esôfago, papo, proventrículo, moela, intestino delgado, cecos e 

cólon. O modelo estrutural é formado por quatro camadas, com características 

histológicas e funcionais distintas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. O 

intestino delgado das aves é a porção mais longa do sistema digestório, 

responsável pela digestão final e absorção dos nutrientes. É dividido em três 

regiões: duodeno, jejuno e íleo (ARTONI, 2004). A mucosa intestinal apresenta 

dobras microscópicas denominadas vilosidades ou vilos que proporcionam 

aumento na superfície interna do órgão. Quanto maior o número de células, 

maior o tamanho das vilosidades, e por conseqüência, maior a área de 

absorção dos nutrientes (MACARI & MAIORKA, 2000). Segundo YAMAUCHI & 

ISHIKI (1991) a altura e formato das vilosidades variam ao longo de todo 

intestino, sendo no duodeno mais longos e digitiformes e no jejuno e íleo 

apresentam-se lameliformes com aspecto folheáceo. 

Os vilos são revestidos por epitélios simples constituídos por três tipos 

celulares estrutural: células caliciformes, os enterócitos e as células 
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endócrinas. As células caliciformes são mais distribuídas na superfície das 

vilosidades, secreta glicoproteínas, responsáveis pela proteção do epitélio 

intestinal da ação de enzimas digestivas e dos efeitos abrasivos da digesta. Os 

enterócitos respondem pela digestão final do alimento e pelo transporte 

transepitelial dos nutrientes a partir do lúmen e para o lúmen. As células 

endócrinas são produtoras de hormônios peptídicos como a gastrina, 

colecistoquinina, secretina e polipeptídeo inibidor gástrico, substâncias que 

participam da digestão, absorção e utilização dos nutrientes (BOLELI et al., 

2002). 

Apesar de anatomicamente completo após o nascimento, o trato 

gastrintestinal não apresenta uma funcionalidade satisfatória na digestão e 

absorção dos nutrientes. Durante a vida útil da ave ocorrem várias alterações 

morfológicas concomitantemente ao desenvolvimento corpóreo, possibilitando 

alcançar o patamar máximo de desempenho. A súbita passagem para 

alimentação exógena ocasiona uma hiperplasia celular dos enterócitos, o 

aumento da altura e área das vilosidades e a proliferação em número e 

tamanho das criptas, elevando em 20% o peso relativo de todo o trato 

gastrintestinal. Estes processos citológicos se estendem até aproximadamente 

o 14º dia de vida de um frango de corte. Portanto, os cuidados com a saúde 

intestinal nas primeiras semanas de vida, em especial os sete primeiros dias, 

são de fundamental importância para um bom desempenho ao final do ciclo 

produtivo da ave (MAIORKA et al, 2002; ARAUJO et al, 2004). 

A manutenção da saúde intestinal, principalmente com relação às 

gastroenterites infecciosas, é fundamental para a máxima produtividade. 

Segundo MCBRIDE & KELLY (1990), em condições fisiológicas, a manutenção 

do epitélio intestinal absorve, aproximadamente, 20% da energia bruta 

consumida. Os processos lesivos ocasionados pelas gastroenterites 

infecciosas acarretam aumentos significativos nos custos de produção pelo 

direcionamento da energia obtida dos nutrientes para os mecanismos de 

reconstituição do epitélio intestinal (aumento do “turnover” celular), além da 

redução da quantidade de substrato digerido e absorvido, refletindo em 

menores coeficientes de digestibilidade. Um dado relevante com relação ao 

“turnover” celular é o tempo gasto para execução deste processo, em torno de, 

90 a 96 horas. Este período de tempo, quando aplicado à vida de um frango de 
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corte, corresponde a 9% do total. Como conseqüência, o rendimento 

econômico final é seriamente comprometido quando da existência de afecções 

na mucosa do TGI. 

 

 

2.2 – Paratifo aviário 

 

 Este gênero pertencente à família Enterobacteriaceae, são bastonetes com 

0,7 – 1,5 x 2 – 5 µm, aeróbios ou anaeróbios facultativos e Gram negativas. 

Necessitam de temperatura de 37ºC para crescimento e produzem gases e 

ácido a partir do metabolismo de glicose e outros carboidratos. São oxidase, 

indol e Voges Proskauer negativos; e catalase, vermelho de metila, citrato de 

Simmons, lisina e ornitina descarboxilase positivos. Produzem ácido sulfídrico 

(H2S), não hidrolisam uréia, reduzem nitratos e fermentam carboidratos como 

L-arabinose, maltose, D-manitol, D-manose, D-sorbitol e D-xilose (LE MINOR, 

1994).  

Tem ampla distribuição na natureza, sendo o trato intestinal do homem e 

dos animais seu principal reservatório. Alimentos de origem animal, 

especialmente os obtidos de aves, e alimentos que contenham ovos, como 

saladas e produtos de confeitaria, têm sido freqüentemente envolvidos em 

surtos de salmonelose em humanos. São conhecidas mais de 2.300 sorovares 

de salmonelas na natureza. Destacam-se dentre essas, por ser de importância 

econômica na avicultura, a Salmonella entérica subespécie entérica sorovar 

Enteritidis, que compreende aproximadamente 1.367 sorovares. A Salmonella 

entérica subespécie entérica sorovar Enteritidis faz parte do grupo das 

denominadas salmonelas paratifóide, responsáveis por determinar doenças 

clínicas patogênicas em aves e mamíferos caracterizando uma doença 

altamente relevante em saúde pública (CARTER, 1988; ALTEKRUSE et al., 

1997; ESTUPIÑAN et al., 1998; ITO et al., 2004). 

No Brasil, refletindo a tendência mundial, investigações recentes de 

surtos de toxinfecções alimentares ocorridos em diferentes regiões e de 

ocorrência de salmonelas em diferentes alimentos, constataram que S. 

Enteritidis é o principal sorovar causador de salmoneloses e o mais prevalente 

em produtos de frangos. Este sorovar emergiu como um grande problema 
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avícola e de saúde pública no Brasil a partir de 1993. O primeiro relato da 

ocorrência de SE em aves foi realizado por pesquisadores da USP em 1990 

(FERREIRA, 1990). Até então, sua identificação pelos dois principais 

Laboratórios de Referência nacionais era muito baixa. Levantamento feito entre 

1970 e 1990 no Instituto Adolfo Lutz (IAL) de São Paulo mostrou que S. 

Enteritidis foi caracterizada em apenas 0,37% das 28.658 amostras de fontes 

humanas e 0,85% das 14.345 amostras não-humanas (TAUNAY, 1996; GELLI 

et al., 1998; PERESI et al.,1998). 

Em 1994, o Ministério da Agricultura reforçou a legislação de controle 

de S. Enteritidis nas granjas avícolas, enfatizando o Programa Nacional de 

Sanidade Avícola (Brasil, 1994). A bactéria predominou entre todos os 

sorovares isolados entre 1994 e 1999 pelo Laboratório de Ornitopatologia da 

FMVZ de Botucatu, SP. (ANDREATTI FILHO, 2001), tendo correspondido a 

75,6% dos 45 sorovares isolados de aves no período. Este sorovar passou a 

representar mais de 60% dos sorovares isolados pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Havia uma perfeita sintonia entre os fagotipos encontrados nas infecções 

humanas e aqueles isolados de fontes não humanas. 

Os surtos de grandes proporções ocorridos nos últimos anos levaram 

a indústria aviária e os órgãos de saúde pública brasileiros a se 

conscientizarem da gravidade do problema. Foi criado um programa de 

monitoramento que tem como objetivos: construir um sistema de informações 

sobre os índices de contaminação nos produtos avícolas contemplados; 

verificação da prevalência da salmonella sp; estabelecimento de padrões 

quantitativos de aceitabilidade da contaminação dos produtos avícolas; 

monitoramento constante do nível de contaminação por salmonella spp. em 

estabelecimentos de abate de aves e aumento das garantias de inocuidade dos 

produtos avícolas no mercado interno e externo (ANDREATTI FILHO, 2001) 

As aves durante a primeira semana de vida são mais susceptíveis a 

colonização por Salmonella sp., no entanto, com o decorrer do 

desenvolvimento da ave, ocorre o estabelecimento da microbiota intestinal, 

assim como, os mecanismos de resistência que são idade-dependente 

(DESMIDT et al., 1998). Os mesmos autores (DESMIDT et al., 1997) 

observaram a penetração de Salmonella Enteritidis fagotipo 4 na parede 
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intestinal no início do processo infeccioso, mas sem a presença de sinais 

clínicos.  

 A ação das salmonelas nas aves tem início com a aderência aos 

enterócitos por meio de fímbrias, e colonização do intestino delgado. Em 

seguida os microrganismos penetram nos enterócitos, onde ocorre nova 

multiplicação antes que as bactérias cruzem a lâmina própria e continuem a 

proliferar, tanto em liberdade como no interior dos macrófagos. Muitas 

infecções por Salmonella sp. não progridem para outros locais; contudo, no 

caso de alguns dos sorovares mais patogênicos, especialmente em animais 

jovens, os microrganismos são transportados por macrófagos até os linfonodos 

mesentéricos. Nova multiplicação termina provocando a ocorrência de 

septicemia, nesse caso com a localização das bactérias em muitos órgãos e 

tecidos, como o baço, fígado, meninges, cérebro, e juntas. Assim, a infecção 

pode variar desde uma leve enterite até a enterite grave e freqüentemente fatal 

acompanhada de septicemia. A perda de liquido pela diarréia é importante para 

a evolução dos sinais clínicos e para o desfecho da infecção (MACARI & 

MAIORKA, 2000; ITO et al., 2004). 

 

 

2.3 – Coccidiose 

 

A coccidiose aviária, causada por espécies do gênero Eimeria, constitui-

se numa das doenças infecciosas de maior importância econômica na 

avicultura industrial, tanto em granjas de frangos de corte, como em granjas de 

reprodutoras, apesar dos medicamentos anticoccidianos disponíveis no 

mercado.  São protozoários intracelulares, cosmopolitas que se desenvolvem 

ao longo do epitélio intestinal das aves e têm como uma das característica 

marcante ser hospedeiro-específicos.  Comumente as condições de criação de 

frangos de corte oferecem ambiente propício para a proliferação desses 

parasitas. As principais espécies de Eimeria que acometem as aves são: 

Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. praecox, E. necatrix e E. 

tenella. (SHIRLEY et al., 2007).  

O ciclo de vida pode ser resumido em três fases, sendo uma fora da ave 

(esporogonia) e duas no trato intestinal (merogonia e gametogonia). As lesões 
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provocadas no epitélio intestinal, resultante das fases de desenvolvimento, 

ocasionam interrupção do consumo e dos processos digestórios, desidratação 

e susceptibilidade ou predisposição para outras doenças, e conseqüentemente, 

interferem negativamente nos resultados econômicos (TERRA, 2001). 

BANFIELD et al. (2002), em estudo com frangos de corte inoculados com E. 

acervulina, não encontraram diferenças para consumo de ração, peso vivo, 

ganho médio de peso diário, nem para as variáveis de peso do trato 

gastrintestinal. Porém, MATHIS et al. (2004), estudando frangos de corte da 

linhagem Cobb infectados com E. acervulina, E. maxima e E. tenella, 

encontraram diferenças entre os grupos estudados paras as variáveis 

conversão alimentar e consumo de ração aos 35 dias de idade das aves. 

As principais maneiras de se diagnosticar a coccidiose são através 

de pesquisa de oocistos na cama e observação de lesões na mucosa intestinal. 

As lesões podem ser encontradas durante à necropsia, quando retira-se o tubo 

digestivo e observa-se macroscopicamente a mucosa externa e interna, em 

toda a extensão do intestino  (JEFFERS, 1997). 

Segundo KAWAZOE (2000), no controle da coccidiose poderão ser 

considerados o manejo (especialmente a higiene no galpão), o uso de 

medicamentos, a imunidade e a vacinação das aves. O mesmo autor afirma 

que alternativas no uso de medicamentos anticoccidianos e vacinas vivas de 

oocistos virulentos ou atenuados vêm sendo estudadas por diversos 

pesquisadores, baseados na imunidade. Trata-se do desenvolvimento de 

vacinas com sub-unidades do parasito, inicialmente pela caracterização de 

antígenos imunogênicos das formas infectantes de Eimeria spp aviária, 

obtenção da seqüência dos nucleotídeos e dos seus aminoácidos, e a possível 

resposta protetora contra um desafio.  Ainda, segundo o autor em questão, os 

resultados dos estudos sobre imunização são otimistas, pois em algumas 

linhagens de aves pode ser induzida uma proteção parcial, embora incompleta, 

contra até quatro espécies de coccídias.  

SUO et al. (2006) estudaram frangos de corte de um dia de vida 

submetidos à vacinação com um tipo comercial de vacina contra coccidiose 

comparando com grupos infectados e medicados com droga anticoccidiana, 

não encontrando diferenças entre os grupos para viabilidade e consumo de 
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ração, embora tenha havido diferença para refugagem entre os grupos 

estudados. 

LEE et al. (2007) compararam o desempenho de frangos de corte 

infectados e não infectados por Eimeria acervulina e E. tenella, tendo recebido 

ou não ração contendo probiótico  e não encontraram diferenças para ganho de 

peso entre as aves estudadas, embora tenha ocorrido redução na eliminação 

de oocistos para o ambiente em cerca de 38% para os lotes que receberam 

ração contendo probiótico. 

ELMUSHARAF et al. (2007) avaliaram frangos de corte da linhagem 

Ross 308 infectados e não infectados com pool de eimerias, bem como 

recebendo ou não ração contendo MOS. Os autores não encontraram 

diferenças para o desempenho entre os grupos avaliados em todos os 

intervalos estudados, de um, sete, 14 e 19 dias de vida das aves.  

YOUN & NOH (2001) estudaram os benefícios de extratos de ervas 

sobre os prejuízos no desempenho de frangos de corte causados por infecção 

por Eimeria spp e verificaram que o lote controle positivo apresentou os piores 

resultados de desempenho, comprovando que a infecção por eimeria causa 

efeitos deletérios para os índices zootécnicos em frangos de corte. 

 

 

2.4 – Efeitos negativos da oxidação de óleos de origem animal na dieta de 

frangos de corte. 

 

 Óleos de origem animal são bastante difundidos na produção de frangos de 

corte, representando uma fonte de energia de baixo custo nas formulações de 

ração. Sua obtenção, através de processos controlados de cozimento de 

vísceras oriundas dos procedimentos de abate, possibilita uma menor 

dependência dos óleos de origem vegetal. Além de proporcionar o aumento da 

densidade energética, os óleos melhoram a absorção de vitaminas 

lipossolúveis, a textura e aglomeração das partículas das rações, a 

palatabilidade, diminui o trânsito intestinal, reduz o incremento calórico e 

melhora a conversão alimentar (MACHADO, 2004).  

Atualmente as dietas para frango de corte têm exigido maiores 

concentrações de lipídios, como óleos ou gorduras, para melhor desempenho. 
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A adição de lipídios proporciona significativa melhora nas características de 

desempenho, com especial vantagem sobre o estresse calórico, em razão da 

redução do incremento calórico verificado durante os processos de digestão e 

absorção (DVORIN et al., 1998). 

Os frangos de corte apresentam baixa digestibilidade de gordura na 

primeira semana de vida, e ao longo do ciclo produtivo ocorre um aumento 

progressivo do aproveitamento e absorção dos ácidos graxos. Entre os fatores 

que afetam a digestão de lipídios, estão os processos de adaptação e 

maturação das células absortivas do intestino, a maturação dos órgãos para a 

produção e liberação de enzimas digestivas e também aqueles pertinentes aos 

diferentes tipos de alimento, sua natureza e composição química (FREITAS, 

1999). 

Os componentes dos óleos usados como fonte de energia concentrada 

são quase exclusivamente triglicerídeos, ácidos graxos livres e fosfolipídios. O 

valor nutricional dos lipídios sofre grande influencia da digestibilidade, em 

virtude da dependência do grau de saturação dos ácidos graxos, do tamanho 

da cadeia, da concentração de ácidos graxos livres, da posição dos ácidos 

graxos na molécula de glicerol, da interação entre os ácidos graxos insaturados 

e saturados, da microbiota intestinal, do sexo da aves e da idade (NASCIF et 

al. 2004). 

O óleo de vísceras de aves é composto em sua maioria por ácidos 

graxos insaturados, principalmente, oléicos e linoléicos (Quadro 1). Em virtude 

da sua composição, ficam mais expostos aos processos oxidativos, já que, 

possuem estrutura química mais susceptível a este fenômeno. A oxidação 

implica em depreciação dos valores nutricionais e perda das características 

sensoriais, como o sabor, odor, cor e textura. É um processo que depende de 

vários mecanismos reacionais e extremamente complexos, os quais estão 

relacionados com o tipo de estrutura lipídica e o meio onde se encontra. O 

número e a natureza das insaturações presentes, o tipo de interface entre os 

lipídios e o oxigênio, a exposição à luz e calor, a presença de pró-oxidantes 

(íons metálicos) ou de antioxidantes, são fatores determinantes para a 

estabilidade oxidativa dos lipídios (SILVA et al. 1999).  
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QUADRO 1 – Composição percentual de ácidos graxos de diferentes óleos e gorduras 
Ingredientes Saturados Monoinsaturados Poliinsaturados 
  Oleico Linoléico Linolênico 
Óleo de Amendoim 18 48 29 - 
Óleo de Canola 6 58 26 10 
Óleo de Girassol 11 2 69 - 
Óleo de Milho 13 25 57 1 
Óleo de Soja 15 24 54 7 
Óleo de Vísceras de aves 32 43 14 1 
Sebo bovino 52 44 3 - 
Banha suína 41 47 3 - 
Fonte: BUTOLO (2002) 

 

 Os óleos e gorduras podem ser oxidados por diferentes vias, em função do 

meio e dos agentes catalisadores. O processo se inicia na ligação carbono-

hidrogênio, adjacente a dupla ligação da cadeia de carbono, catalisada por 

inúmeros fatores, dentre eles, a luz, o calor, oxigênio, metais e enzimas. Após 

o desencadeamento do processo podemos classificar todo o fenômeno em três 

fases distintas: iniciação, propagação e término. Nas fases de iniciação e 

propagação, ocorre a formação de radicais livres provenientes da retirada de 

um átomo de hidrogênio da molécula de ácido graxo. Os radicais livres 

formados ficam susceptíveis ao ataque do oxigênio atmosférico (O2), dando 

origem aos produtos primários da oxidação (peróxidos e hidroperóxidos). Estes 

atuam como propagadores da reação, resultando em um processo 

autocatalítico. Na última fase, radicais provenientes das reações anteriores 

combinam-se e formam produtos estáveis, obtidos da cisão e rearranjo dos 

peróxidos (SILVA et al. 1999). 
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 Iniciação 

RH → R•  +  H• 

 Propagação 

R• + O2 → ROO• 

R• + R• → ROOH + R• 

 Término 

ROO• + R• → ROOR 

ROO• + ROO• → ROOH + O2 

  R• + R• → RR 

 

Onde: RH – Ácido graxo insaturado; R• - Radical livre; ROO• - Radical 

peróxido; e ROOH – Hidroperóxido 

 

 A ingestão de óleos e gorduras oxidadas pode influenciar diretamente o 

desempenho das aves, afetando o ganho de peso e a conversão alimentar. Os 

produtos da oxidação são incorporados pelas membranas celulares dos tecidos 

hepático e adiposos, alterando a permeabilidade, viscosidade e atividade 

secretora das células.  Os radicais livres também influenciam os níveis de alfa-

tocoferol nas células, e a redução desta substância expõe as células ao ataque 

dos radicais livres. Os óleos oxidados também contribuem para uma maior 

susceptibilidade dos lipídios de membrana ao processo de peroxidação, 

influenciando na qualidade da carne durante o armazenamento (ROBEY & 

SHERMER, 1994). 

 Em decorrência das alterações a nível celular, os óleos e gorduras 

oxidadas quando consumidos, provocam modificações no trato gastrintestinal, 

levando a uma redução na absorção dos nutrientes, desequilíbrio na microbiota 

intestinal e modificações no tecido linfóide intestinal. Em pesquisa realizada por 

ROBEY & SHERMER (1994), foram observados efeitos negativos na 

microbiota intestinal de aves alimentadas com gordura animal oxidada, com um 

aumento de Escherichia coli e diminuição de Lactobacillus sp. DIBNER et al. 

(1996) avaliando o efeito da alimentação de frangos de corte com gordura 

oxidada sobre as vilosidades intestinais, observaram um efeito negativo na 

histomorfometria intestinal, com diminuição das vilosidades e, 
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consequentemente, menor área de absorção de nutrientes e impactos sobre o 

desempenho das aves. 

 

 

2.5 – Efeitos negativos da utilização da soja crua na dieta de frangos de 

corte 

 O desenvolvimento da genética na avicultura tem exigido um grande aporte 

nutricional para expressão de todo potencial genético. Para atender as 

exigências as dietas têm apresentado elevada densidade nutricional. 

Atualmente, as dietas têm como base o milho e a farelo de soja, sendo o 

último, fonte de vários aminoácidos essencias, contendo altos níveis de 

proteína bruta e energia (MONTEIRO et al., 2003).  

 A soja por apresentar alta qualidade nutricional, facilidade de cultivo, boa 

adaptação a vários climas e alta produtividade, é amplamente utilizada tanto na 

alimentação animal, como nas dietas humanas. Porém, algumas 

particularidades da sua composição impedem o uso “in natura”, ocasionando 

um acréscimo nos custos, impactando diretamente na produção de rações. 

Para sua utilização nas dietas de monogástricos é necessário o processamento 

hidrotérmico para desativação de alguns componentes prejudiciais ao 

desempenho animal (MENDES et al., 2004).   Os mesmos autores, avaliando 

vários processamentos térmicos para soja, observaram que a extrusão e a 

micronização da soja integral foram mais eficientes que os processos de 

expansão e tostagem na eliminação dos fatores antinutricionais. 

 A soja apresenta, em sua constituição, componentes antinutricionais que 

incluem os inibidores de proteases, lectinas, oligossacarídeos, polissacarídeo 

não-amiláceos, fitatos e saponinas (Quadro 2). Essas substâncias estão 

presentes em 6% das proteínas dos grãos de soja e representam, 

evolutivamente, mecanismos de defesa da leguminosa contra bactérias, fungos 

e animais que se alimentam de grãos (SNIZEK et al., 1999; MONTEIRO et al., 

2003).  
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QUADRO 2 – Componentes antinutricionais e seus efeitos no desempenho 
das aves 
Componente antinutricional Efeito 

Inibidores de proteases Inibição da digestão protéica 

Lectinas Prejudicam a absorção dos nutrientes 

Oligossacarídeo Reduz a digestibilidade e altera a microbiota 

intestinal 

Fitatos Reduz a biodisponibilidade de mineirais, 

principalmente o fósforo 

Saponinas Modificações na permeabilidade intestinal 

Polissacarídeos não-

amiláceos 

Reduz a digestibilidade e altera a microbiota 

intestinal 

Fonte: MONTEIRO et al. (2003); BRITO et al. (2006) 

 

 

 Os inibidores de proteases são peptídeos capazes de inibir a ação da 

tripsina e quimiotripsina, e são classificados de acordo com o peso molecular e 

sua especificidade aos sítios de ligação das enzimas (SILVA & SILVA, 2000). 

Os inibidores com alto peso molecular são denominados de Kunitz e 

apresentam alta especificidade com a tripsina, sendo mais termosensíveis ao 

processamento térmico. Os inibidores de baixo peso molecular são 

denominados de Bowman-Birk e apresentam especificidade com a tripsina e 

quimiotripsina, além de, apresentarem uma maior termoestabilidade ao calor. 

No entanto, aproximadamente 80% da inibição da atividade tríptica dos grãos 

de soja são provocadas pela ação do inibidor Kunitz (MONTEIRO et al., 2003).  

 Os peptídeos são capazes de alterar o metabolismo do pâncreas, 

ocasionando um aumento na secreção pancreática, hiperplasia e hipertrofia. 

Após a ingestão da soja crua os inibidores se complexam com as enzimas 

pancreáticas, prejudicando a ação proteolítica das mesmas, induzindo a um 

mecanismo de inibição retroativa de secreção enzimática. Na tentativa de 

compensar a diminuição de enzimas, o pâncreas acelera a produção, liberando 

grande quantidade de enzimas. Porém, ocorre a inibição deste excedente, 

levando a uma sobre carga pancreática e resultando na hipertrofia do órgão. 

Como resultado deste processo cíclico, ocorre uma redução da digestão e 
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aproveitamento das proteínas, influenciando diretamente no desempenho dos 

animais (SILVA & SILVA, 2000; OPALINSKI, 2006).  

 As perdas no desempenho também estão relacionadas com a excessiva 

excreção fecal de proteínas. A sobrecarga de enzimas secretadas leva a uma 

perda significativa de aminoácidos sulfurados, já que, a composição das 

enzimas pancreáticas e formado por metionina e cistina (SILVA & SILVA, 

2000).  

 As lectinas são glicoproteínas que estão relacionadas com os estágios de 

germinação e maturação das sementes, bem como, nos mecanismos de 

defesa da planta contra fungos. São encontrados amplamente em plantas e 

animais, porém, em altas concentrações em grãos de leguminosas e 

gramíneas (SILVA & SILVA, 2000).  

Possuem a capacidade de aglutinarem eritrócitos, são resistentes aos 

processos digestivos e habilidade de se ligar a diferentes carboidratos nas 

superfícies celulares. Por estas características, as lectinas, apresentam alta 

afinidade a polissacarídeos presentes na superfície celular do duodeno e 

jejuno, provocando desorganização e destruição das vilosidades intestinais, 

afetando os processos de digestão e absorção de nutrientes (DOUGLAS et al., 

1999). 

As lectinas também provocam alterações na microbiota, trabalhando 

como elo entre bactérias e parede intestinal. As bactérias apresentam 

estruturas denominadas de fímbrias, compostas de polissacarídeos, capazes 

de se aderir fortemente à superfície celular intestinal. Este mecanismo é 

possível devido à presença de polissacarídeos no glicocálix dos enterócitos da 

parede intestinal. As lectinas aceleram e viabilizam essas ligações, 

possibilitando a colonização de bactérias patógenas na superfície intestinal 

(MACARI & MAIORKA, 2000). 

As saponinas são encontradas em várias plantas e são caracterizadas 

como glicosídeos com capacidade de formar espuma em soluções aquosas, 

possui sabor amargo, provocam hemólise e ainda formam complexos 

insolúveis com os esteróides.  Além disso, as saponinas podem afetar a 

circulação entero-hepática dos ácidos biliares, influenciando diretamente na 

reabsorção dos mesmos na porção final do íleo (OPALISNKY, 2006). 
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Como efeito antinutricional, as saponinas, provocam modificações na 

permeabilidade da mucosa intestinal, alterando os processos de absorção e, 

consequentemente, alterando o trânsito de nutrientes na membrana celular 

(SILVA & SILVA, 2000). 
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3 – OBJETIVO 

 

Com este trabalho objetivou-se verificar a eficiência da utilização dos 

valores de digestibilidade de nutrientes, determinados em ensaios de 

metabolismo, na avaliação da saúde intestinal de frangos de corte desafiados 

com agentes biológicos e químicos, comparando com os parâmetros de 

histomorfometria intestinal. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 - Local 

 

 O experimento foi conduzido no núcleo experimental de saúde avícola da 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, no período de 6 a 30 

de dezembro de 2007. Os tratamentos foram distribuídos de acordo com os 

isolamentos, de modo que todos ficassem separados, afim de, se evitar 

possíveis contaminações cruzadas que pudessem interferir na credibilidade 

dos resultados do experimento. As avaliações histomorfométricas dos 

intestinos coletados foram realizadas no Laboratório de Histologia da Escola de 

Veterinária 

As salas para condução do experimento apresentavam 3m x 4m x 3m (C 

x L x H) de dimensões internas, paredes e forros de alvenaria e dois pequenos 

exaustores instalados ao fundo. Foram acomodadas cinco baterias de aço 

galvanizados, de cinco andares e divisões com 0,80m x 0,75m x 0,25m (C x L x 

H) nas três salas, de modo que, três baterias em uma sala e as restantes das 

salas com uma bateria cada. 

 

4.2 - Animais experimentais 

 

 Foram utilizadas 250 aves de um dia de idade, linhagem comercial para 

corte Hubbard, alojados em grupos de dez aves por unidade experimental, 

cinco fêmeas e cinco machos, em um total de 25 unidades experimentais. 

Todas as aves utilizadas foram vacinadas no incubatório contra Doença de 

Marek (Poulvac® Ovoline HVT) e Bouba aviária (Chick-N-POX®) 

 

4.3 - Dietas experimentais e tratamentos 

 

 O experimento foi composto por cinco tratamentos: Controle, Salmonella 

enteritidis, Eimeria sp, Soja in natura e Óleo oxidado. Cada tratamento foi 

composto por cinco repetições, totalizando 25 unidades experimentais (cinco 

tratamentos X cinco repetições).  
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Todas as dietas foram compostas por ração farelada a base de milho e 

farelo de soja, buscando atender as exigências de cada idade, seguindo as 

especificações de ROSTAGNO et al. (2005), sendo todas isoproteicas e 

isoenergéticas. Foram fornecidas, “ad libitum”, quatro formulações de ração, 

sendo uma pré-inicial (de um a sete dias de vida) para todos os tratamentos e 

três iniciais (de oito a 21 dias de vida) de acordo com os tratamentos. Entre as 

rações iniciais foram formuladas três rações diferentes:  

• Ração inicial normal 

• Ração inicial com soja integral in natura 

• Ração inicial com óleo oxidado 

 

TABELA 1 -  Composição percentual das rações pré-inicial e inicial fornecidos a  
pintos de corte de um a 21 dias de idade. 

Ingredientes % de inclusão 
 Pré-inicial Inicial 

Milho 57,05 60,6 
Farelo de soja (45%) 37,00 33,8 
Óleo vegetal 2,00 1,80 
Fosfato bicálcico 1,90 1,47 
Calcário 0,80 0,80 
Sal 0,40 0,42 
Suplemento vitamínico-mineral 1 0,40 0,40 
DL metionina 99% 0,15 0,23 
L-lisina HCl 0,30 0,21 
Total 100,000 100,000 

Nutrientes 2 Atendimento 
Proteína bruta (%) 22,04 21,00 
Energia metabolizável (kcal/kg) 2950 3000 
Cálcio (%) 0,939 0,880 
Fósforo Disponível (%) 0,470 0,450 
Fósforo Total (%) 0,750 0,706 
Sódio (%) 0,223 0,210 
Lisina (%) 1,466 1,260 
Metionina + cistina (%) 1,041 0,890 
Metionina (%) 0,572 0,493 
Treonina (%) 0,997 0,859 
Triptofano (%) 0,235 0,202 
1 Suplemento vitamínico – mineral para aves – pré-inicial e inicial – 4kg/ton 
Níveis de garantia por quilograma do produto: Vit. A: 2.750.000UI, Vit.D3: 500.000UI, Vit.E: 
4.000mg, Ácido Fólico: 100mg, Pantotenato de Cálcio: 2.500mg, Biotina: 15mg, Niacina: 
8.750mg, Piridoxina: 500mg, Riboflavina: 1.125mg, Tiamina: 300mg, Vit.B12: 4.000mcg, Vit.K3: 
375mg, Selênio: 62,5mg, Colina: 65,25g, Metionina: 420,75g, Colistina: 2.500mg, Lincomicina: 
1.100mg, Monesina: 17.500mg, Nicarbazina: 12.500mg 
2 Valores calculados com base na composição química dos alimentos proposta por ROSTAGNO 
et al. (2005). 
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TABELA 2 -  Composição percentual da ração inicial com soja crua e óleo 
oxidado fornecidos a pintos de corte de oito a 21 dias de idade. 

Ingredientes % de inclusão 
 Soja crua Óleo oxidado 

Milho 59,00 60,71 
Farelo de soja (45%) 24,14 33,90 
Soja integral não tostada 12,09 — 
Óleo de vísceras de aves — 1,51 
Óleo vegetal 0,85 — 
Fosfato bicálcico 1,82 1,77 
Calcário 0,80 0,82 
Sal 0,44 0,42 
Suplemento vitamínico-mineral 1 0,40 0,40 
DL metionina 99% 0,23 0,25 
L-lisina HCl 0,21 0,22 
Total 100,0000 100,000 

Nutrientes 2 Atendimento 
Proteína bruta (%) 21,00 21,00 
Energia metabolizável (kcal/kg) 3000 3000 
Cálcio (%) 0,880 0,880 
Fósforo Disponível (%) 0,450 0,450 
Fósforo Total (%) 0,706 0,706 
Sódio (%) 0,210 0,210 
Lisina (%) 1,260 1,260 
Metionina + cistina (%) 0,890 0,890 
Metionina (%) 0,493 0,493 
Treonina (%) 0,859 0,859 
Triptofano (%) 0,202 0,202 
1 Suplemento vitamínico – mineral para aves inicial – 4kg/ton 
Níveis de garantia por quilograma do produto: Vit. A: 2.750.000UI, Vit.D3: 500.000UI, Vit.E: 
4.000mg, Ácido Fólico: 100mg, Pantotenato de Cálcio: 2.500mg, Biotina: 15mg, Niacina: 
8.750mg, Piridoxina: 500mg, Riboflavina: 1.125mg, Tiamina: 300mg, Vit.B12: 4.000mcg, Vit.K3: 
375mg, Selênio: 62,5mg, Colina: 65,25g, Metionina: 420,75g, Colistina: 2.500mg, Lincomicina: 
1.100mg, Monesina: 17.500mg, Nicarbazina: 12.500mg 
2 Valores calculados com base na composição química dos alimentos proposta por ROSTAGNO 
et al. (2005). 
 

 

4.4 - Metodologia de condução experimental 

 

A preparação do local de alojamento obedeceu às normas de limpeza e 

desinfecção, de acordo com CONY & ZOCCHE (2004), que preconiza um 

período de vazio sanitário de sete a dez dias, sendo que dois foram reservados 

para limpeza e o restante para o vazio sanitário. Inicialmente foi realizada 

limpeza a seco seguida de água sob pressão. Para desinfecção foi utilizada 
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uma solução de glutaraldeído, sendo pulverizado por toda a instalação e 

equipamentos. Foram utilizados para aquecimento lâmpadas incandescentes 

de 60 W em cada andar da bateria e o monitoramento ocorreu diariamente 

para manter a temperatura ambiente adequada para as aves. Comedouros e 

bebedouros foram do tipo calha linear, instaladas na lateral das baterias, sendo 

limpos e abastecidos pela manhã e outra no final de tarde. 

 

4.5 - Desafios biológicos – Salmonella Enteritidis 

 

 Para o desafio utilizou-se Salmonella Enteritidis, fagotipo 4, cedidos por 

NUNES (1999). Inicialmente a cepa foi repicada em Ágar MacConkey e 

incubada em estufa a 37ºC por 18 a 24 horas. Em seguida, após a 

multiplicação das colônias, foram retiradas e suspensas em solução salina a 

0,85%, sendo mantidas a uma temperatura de 4ºC e concentração de 6,4 x 104 

UFC/mL. Este último valor foi obtido a partir da comparação com a escala de 

Mac Farland. A concentração foi confirmada pelo plaqueamento das diluições 

decimais seriadas em ágar MacConkey, com posterior incubação a 37 0C e 

contagem das UFC de Salmonella Enteritidis (FERNÁNDEZ et al.2001).. 

 Após a preparação do inóculo foi realizada a aplicação via oral nas aves, 

com dez dias de vida, através de pipeta graduada, injetando um volume de 0,3 

ml da solução contendo a concentração de 3 x 103 UFC/ml de Salmonella 

Enteritidis diretamente no inglúvio. 

 Amostras de conteúdo cecal, suabes de papo, suabes cloacais, saco da 

gema, baço e fígado de aves controle e infectadas foram coletadas no ato da 

necropsia com 21 dias de idade para análise microbiológica. 

 Após a coleta dos órgãos e realização dos suabes foi realizado o 

enriquecimento utilizando o caldo Selenito Cistina (CS) e Tetrationato em 

alíquotas de 20 mL e acomodados em estufa a 37ºC por 24 horas. Em seguida, 

cada tubo sofreu repiques em ágares Verde brilhante, Hektoen e XLT4 e 

novamente incubadas a 37ºC por 24 horas. Posteriormente, procedeu-se 

seleção de três a cinco colônias de Salmonelas sp. e cultivadas em ágar tríplice 

açúcar-ferro (TSI). Tubos de TSI que apresentaram reações características 

semelhantes ao gênero Salmonella foram submetidas aos seguintes testes 

bioquímicos para confirmação: produção de indol, produção de H2S, uréase, 
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descaboxilação da lisina, vermelho de metila, utilização do malonato e 

motilidade 

 

 

4.6 - Desafios biológicos – Eimeria sp 

 

 O inóculo de coccidiose utilizado constituiu-se de vacina comercial com 

suspensão de oocistos vivos atenuados de: Eimeria acervulina, Eimeria 

máxima, Eimeria mitis e Eimeria tenella. Para uma situação de desafio foi 

realizada uma dose vacinal elevada, na tentativa de ocasionar coccidiose 

subclínica, como descrito abaixo.  

 Cada frasco apresentava 4mL de solução vacinal com 1000 doses. A dose 

individual (0,004 ml) apresentava 2.300 oocistos. Para a situação de desafio 

proposta inoculou-se aproximadamente 200.000 oocisto/ave. Para alcançar 

esses valores foi necessário a inoculação oral de 0,34 ml de solução vacinal 

por ave.  

Os procedimentos de inoculação seguiram o mesmo protocolo da 

inoculação por Salmonella Enteritidis, com o uso de pipetas graduadas e 

aplicação via oral até alcançar o inglúvio, nas aves com dez dias de vida. As 

aves do controle também foram manipuladas e receberam inoculações orais de 

solução salina a 0,85%, esterelizada. 

 Sete dias após a inoculação foi realizado coleta de excretas de todas as 

repetições do tratamento com coccidiose para contagem de oocistos. Para este 

fim foi utilizado o método de McMaster, conforme descrito por KAWAZOE 

(2000). 

 

 

4.7 - Desafios químicos – Soja crua e óleo oxidado 

 

 O desafio com soja crua foi realizado com a incorporação de soja crua, 

sem o processamento térmico, na composição da ração, ocupando 50% do 

valor total destinado ao farelo de soja com tratamento térmico. Para isso foram 

utilizados grãos integrais de soja selecionados. A administração ocorreu no 11º 

dia de vida das aves durante dez dias. 
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 O óleo de vísceras foi obtido junto a um abatedouro regional, sem 

acréscimo de antioxidantes. Foram retirados e tratados quatro litros e divididos 

em dois béqueres com capacidade individual de dois litros. Nestes recipientes 

foram acrescentados dois gramas de sulfato de cobre (catalisador da reação de 

oxidação) e armazenados em estufa a 60ºC durante dez dias. Neste período 

foram feitas homogeneizações constantes com bastão de vidro, de duas a três 

vezes ao dia. Amostras foram coletadas diariamente para avaliação dos níveis 

de oxidação através da quantificação de peróxidos. Foram efetuadas 

determinações de Índice de Peróxidos, conforme a metodologia proposta por 

(BRASIL, 1994). Após o desafio oxidativo, o óleo de vísceras foi incorporado à 

ração e fornecido as aves com 11 dias de vida. 

 

 

4.8 - Parâmetros de desempenho 

 

Durante o andamento do experimento, do 1º ao 21º dia, foram avaliados, 

de sete em sete dias, os pesos das aves e das rações fornecidas, o peso das 

aves mortas, mortalidade diária e os índices de desempenho:  

- ganho de peso: calculado pela diferença entre os pesos médios das aves 

obtidos pelas pesagens em cada idade;  

- consumo de ração: obtido pela diferença entre a quantidade de ração 

oferecida no início e as sobras ao final de cada fase e considerando o número 

de aves mortas no intervalo como critério para correção dos valores de 

consumo;  

- índice de conversão alimentar: obtido pela relação entre o ganho de peso e o 

consumo de ração, corrigida pelo peso total das aves mortas.  

- índice de mortalidade: obtido pelo número de aves mortas durante o período 

experimental, transformada em arco seno (% / 100)0,5 visando à análise 

estatística. 
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4.9 - Digestibilidade das rações fornecidas 

 

A colheita das excretas foi efetuada, durante quatro dias consecutivos, 

após a inoculação dos desafios biológicos e químicos, duas vezes ao dia, do 

17º ao 20º dia de vida das aves, seguindo a metodologia descrita por ALBINO 

(1991).  A análise bromatológica para o extrato etéreo (EE%), proteína bruta 

(PB%) e matéria seca (MS%) das rações e das excretas do seguiram o 

proposto por SILVA (1990), sendo realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal Goiás. Com os 

resultados das análises do extrato etéreo, proteína bruta e matéria seca foram 

avaliados os coeficientes de digestibilidade (CD%), seguindo a metodologia 

descrita por MATTERSON et al. (1965).   

  

CD (%) = Nutriente das excretas% - Nutriente no alimento% x 100  

                                         Nutriente das excretas% 

 

4.10 - Histomorfometria intestinal 

 

Aos 21 dias de vida, duas aves por unidade experimental, num total de 

50 aves, foram levadas ao Laboratório de Doenças das Aves da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás, onde foram realizadas coletas 

das porções intestinais. O fragmento do duodeno foi colhido na alça 

ascendente, dois centímetros após a curvatura duodenal. Já o fragmento do 

jejuno foi colhido a três centímetros do divertículo de Meckel. 

 As amostras padronizadas em três centímetros de comprimento 

foram cortadas longitudinalmente e abertos pela sua borda mesentérica e 

estirados sobre placa de isopor, presos por grampos metálicos. Em seguida 

foram imersos em solução de formol tamponado a 10% e cinco dias imersos 

em álcool a 70% (LUNA, 1968). A produção de laminas para avaliação 

histomorfométrica (altura da vilosidade e profundidade de cripta) seguiu a 

metodologia proposta por UNI et al. (1998), adotada pelo Laboratório de 

Patologia da EV/UFG, ressaltando, que algumas adaptações de tempo fizeram-

se necessário, para obtenção de lâminas bem legíveis.  
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 As amostras foram mergulhadas em solução de formol tamponado 

10%, para a fixação do material. Decorrido um período de 24 a 36 horas, esse 

material foi recortado, identificado e acondicionado nos cassetes (pequenas 

caixas plásticas individuais). Depois foram lavados em água corrente por 

aproximadamente 10 min. Após esse procedimento foi iniciada a desidratação 

das peças, utilizando soluções de álcool 70%, 80% e 90% por 30 minutos em 

cada concentração, em seguida, ocorreu o processo de desidratação com o 

álcool absoluto (álcool 100%), que foi realizada em três vezes com duração de 

40 minutos cada. Terminada a desidratação iniciou-se o processo de 

clarificação com o uso de xilol. Para tal fase, as amostras foram mergulhadas 

em solução de xilol, por duas vezes, sendo que em cada solução o material 

ficou mergulhado 30 minutos. Após esta etapa o material foi transferido para a 

parafina I e colocada na estufa a 56º por 30 minutos. Decorrido o tempo o 

material foi novamente transferido para outra vasilha com a parafina II por mais 

40 minutos e também colocado na estufa a 56º para não ocorrer a solidificação 

da parafina. Estes materiais foram incluídos em blocos de parafina histológica 

laminada a cinco micrômetros em micrótomo rotativo, utilizando navalhas 

descartáveis, e coradas pelo método de Hematoxilina e Eosina (HE). 

A fotodocumentação das lâminas foi realizada por máquina digital 

Cybershot P-71 acoplada a microscópio de campo claro Carl Zeiss Germany. A 

mensuração da altura de vilosidade e profundidade de cripta foi determinada 

em magnificação 250X, sendo realizadas cinco leituras por fragmento, sempre 

da direita para a esquerda. A análise das medidas foi obtida pelo programa 

Axion-Vision Carl Zeiss Germany. 

 

4.11 - Delineamento experimental 

 

 Os dados de desempenho foram submetidos à Análise de Variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de contraste (P<0,05), de 

acordo, com os procedimentos GLM do SAS (2000). Para obtenção de 

correlação entre os dados de digestibilidade e histomorfometria intestinal foi 

utilizado o teste de correlação (SAMPAIO 1998). 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados de desempenho das aves de um a sete dias de vida não 

apresentaram resultados significativos (p>0,05) entre os tratamentos para peso 

inicial (PI), ganho de peso (GP), peso final (PF), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) e viabilidade (VIAB) (TABELA 3). Os valores 

encontrados são compatíveis a metodologia do trabalho, já que, o primeiro 

período do experimento foi reservado para padronização das aves antes do 

início dos desafios propostos. Este procedimento possibilitou condições iguais 

aos vários tratamentos, sem que houvesse interferência de fatores inerentes ao 

processo de inoculação. 

 

 

TABELA 3 – Peso inicial (PI), ganho de peso (GP), peso final (PF), consumo 
de ração (CR), conversão alimentar (CA) e viabilidade (VIAB) de        
frangos de corte aos sete dias. 

 PI (g) GP(g) PF(g) CR(g) CA 
(g/g) 

VIAB (%) 

Controle  45,14 149,94 195,08 115,24 0,77 100 
Salmonella  45,08 144,58 189,66 116,22 0,80 100 
Coccidiose 45,06 147,98 193,04 107,56 0,72 100 
Soja crua 44,24 144,28 188,52 107,16 0,74 100 
Óleo Oxi 44,46 143,98 188,44 108,84 0,75 100 
CV (%) 2,34 3,44 2,98 9,28 8,82 0 

Contraste 
 PI GP PF CR CA VIAB  

Ctr x Sal NS NS NS NS NS NS 
Ctr x Coc NS NS NS NS NS NS 
Ctr x So NS NS NS NS NS NS 
Ctr x Ol NS NS NS NS NS NS 

NS – não significativo - de acordo com teste de contraste (P<0,05) 
Ctr: Controle, Sal: Salmonella, Coc: Coccidiose, So: Soja crua, Ol: Óleo oxidado 
 

Os dados obtidos de desempenho da primeira semana de vida foram 

superiores aos valores encontrados por STRINGHINI et al. (2003), que 

avaliaram o desempenho e o rendimento de carcaça de quatro linhagens 

comerciais (Cobb, Avian Farms, Ross e Arbor Acres) em condições de campo. 

Os mesmos dados de desempenhos, quando comparados aos manuais de 

frango de corte Cobb (COBB, 2006) e Ross (AgROSS, 2006) também 

apresentam valores superiores na primeira semana de vida. Contudo, de uma 
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maneira geral o desempenho das aves nessa idade está dentro do esperado 

para essa linhagem. 

 O período de oito a 14 dias de vida das aves engloba o processo de 

inoculação, e os resultados obtidos permitem avaliar o efeito inicial dos 

desafios propostos. Na TABELA 5 estão apresentados os valores de 

desempenho referentes a esse período, onde podem ser observadas 

diferenças estatísticas (p<0,05), entre todos os tratamentos, para consumo de 

ração (CR). Para conversão alimentar (CA) foi observado diferenças 

significativas entre os tratamentos Controle e Salmonella e Controle e 

Coccidiose. Com relação a ganho de peso e peso final houve diferença entre 

Controle e Coccidiose, Controle e Soja e Controle e Óleo oxidado. Ganho de 

peso (GP) e peso final (PF) apresentaram diferenças entre Controle e 

Coccidiose, Controle e Soja Crua e Controle e Óleo oxidado. 

 

  
TABELA 4 – Peso inicial (PI), ganho de peso (GP), peso final (PF), consumo 

de ração (CR), conversão alimentar (CA) e viabilidade (VIAB) 
de frangos de corte Hubbard aos 14 dias submetidos a 
diferentes desafios intestinais. 

 GP (g) PF (g) CR (g) CA (g/g) VIAB (%) 
Controle 428,10 473,30 514,80 1,20 100 

Salmonella 413,80 458,90 389,00 0,94 100 
Coccidiose 411,10 456,10 380,70 0,92 100 
Soja crua 400,80 445,10 470,50 1,17 100 
Óleo Oxi 405,60 450,10 480,10 1,18 100 
CV (%) 2,91 2,73 4,58 3,69 0 

Contraste 
 GP PF CR CA VIAB  

Ctr x Sal NS NS <.0001 <.0001 NS 
Ctr x Coc 0,0360 0,0423 <.0001 <.0001 NS 
Ctr x So 0,0018 0,0019 0,0027 NS NS 
Ctr x Ol 0,0076 0,0082 0,0144 NS NS 

NS – não significativo - de acordo com teste de contraste (P<0,05) 
Ctr: Controle, Sal: Salmonella, Coc: Coccidiose, So: Soja crua, Ol: Óleo oxidado 
 

Segundo COSTA et al. (2006), que avaliaram o efeito de diferentes 

temperaturas de extrusão de soja sobre o desempenho de pintinhos até 21 dias 

de vida, as menores temperaturas de extrusão ocasionaram menores valores 

de consumo de ração (CR) e ganho de peso (GP). Esses resultados alicerçam 

os dados obtidos aos 14 dias de vida após a administração da ração contendo 
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a soja crua. As presenças de componentes antinutricionais diminuem a 

disponibilidade de nutrientes. ORDÓÑEZ & PALENCIA (1998) avaliando o 

efeito da temperatura sobre digestibilidade de aminoácidos, obtiveram menores 

coeficientes de digestibilidade para a soja crua.  

 Os dados obtidos do efeito do óleo oxidado sobre o desempenho das aves 

não concordaram com os resultados obtidos por RACANICCI (2004), que 

avaliando o efeito do óleo de vísceras oxidado sobre o desempenho das aves, 

não obteve diferença no desempenho quando comparado com aves que 

receberam dietas sem óleo de vísceras oxidado. Apesar da diferença existente 

entre os níveis de peróxido (QUADRO 4) encontrados e o nível de inclusão na 

ração, o mesmo autor relata que nem sempre efeitos indesejáveis são 

observados com relação ao desempenho, fazendo alusão aos resultados 

encontrados por WALDROUP et al. (1981) citado por Racanicci (2008), que 

não encontraram influência no uso de óleo oxidado no desempenho de frangos 

de corte. 

 

QUADRO 3  –  Valores de peróxido encontrado em amostras de óleo de                    
vísceras de aves antes da incorporação a ração 
Dias Valores de peróxido (mEq/Kg) 

1º 0 
2º 0 
3º 1,39 
4º 1,40 
5º 1,79 
6º 1,59 
7º 2,00 
8º 2,19 
9º 5,59 

10º 6,76 
Análises realizadas no Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA/EV) da Escola de 
Veterinária – Goiânia/GO 
 

 O efeito da Salmonella Enteritidis não ocasionou transtornos quanto ao 

desempenho, apresentando melhores índices de consumo de ração e 

conversão alimentar que o grupo controle. Os dados são compatíveis aos 

relatos de BERCHIERI JUNIOR (2000), que relatou a ausência de transtornos 

produtivos quando aves são desafiadas com salmonelas paratíficas.  

 A concentração do inóculo pode ter influenciado os valores de 

desempenho, já que, a quantidade inoculada se limitou a um nível que 
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provocasse um quadro subclínico nas aves, simulando situações de campo. 

Outro fator que pode ser levado em conta, para o desafio não ter influenciado 

negativamente o desempenho, é o fato da salmonela não ocasionar destruição 

celular dos enterócitos, não afetando dessa forma o desempenho das aves em 

um curso espaço de tempo (BERCHIERI JUNIOR, 2000). 

 Os resultados de desempenho do grupo desafiado com coccidiose 

apresentaram diminuição em todos os parâmetros avaliados em relação ao 

grupo controle (p<0,05). Avaliando o período de inoculação (11º dia de vida) e 

a pesagem das aves (14º dia de vida), decorreram quatro dias (96 horas). Este 

período, segundo KAWAZOE (2004), corresponde apenas ao período pré-

patente da Eimeria acervulina, não englobando outras eimerias utilizadas no 

inóculo. A mesma autora relata ainda que a atuação da Eimeria acervulina 

causa injúrias às células intestinais, levando a má digestão dos alimentos, 

ocasionando impactos diretos sobre o desempenho. SILVA et al. (2005) 

avaliando o desempenho de frangos de corte criados em ambientes com 

oocistos e sem oocistos, observaram um menor peso corporal e uma pior 

conversão alimentar aos 14 dias de vida. Já PERSIA et al. (2006) relataram 

que a infecção por coccidiose pode levar a uma queda no desempenho, devido 

a uma diminuição da energia metabolizável da dieta e menor digestibilidade 

dos aminoácidos. Todos esses relatos são compatíveis aos resultados 

presentes na TABELA 4 

Na TABELA 5 estão contidos os dados referentes ao desempenho das 

aves aos 21 dias de vida. Podem-se observar diferenças estatísticas (p<0,05) 

em todos os parâmetros das aves desafiadas pela Salmonella Enteritidis. 

Diferentemente dos resultados obtidos aos 14 dias de vida, os valores de 

ganho de peso (GP) e peso final (PF) apresentaram queda quando 

comparados ao grupo controle. A explicação para este achado está no 

processo de colonização da salmonela. A baixa concentração do inóculo pode 

ter retardado o processo de colonização da superfície intestinal e, 

consequentemente, influenciando os resultados de desempenho aos 14 dias, 

porém aos 21 dias os efeitos sobre o desempenho foram mais intensos, 

indicando maior atuação do microrganismo, sugerindo que o processo de 

colonização apresentou maior eficácia.  
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 Segundo LAMONT et al. (2002) e BEAUMONT et al. (2003), a intensidade 

e a duração da colonização da Salmonella Enteritidis é influenciada pela 

imunidade do hospedeiro, idade da ave, via de inoculação e sorotipo. 

BERCHIERI JÚNIOR (2000) relata que as salmonellas paratíficas podem ser 

detectadas até nove semanas após a infecção. Todos os relatos fundamentam 

os parâmetros de desempenho encontrados, sugerindo uma persistência do 

microorganismo nas aves. 

 

TABELA 5 -  Peso inicial (PI), ganho de peso (GP), peso final (PF), consumo 
de ração (CR), conversão alimentar (CA) e viabilidade (VIAB) 
de frangos de corte Hubbard aos 21 dias submetidos a 
diferentes desafios intestinais. 

   GP (g) PF (g) CR (g) CA (g/g) VIAB (%) 
Controle 726,86 772,00 1100,92 1,51 100 

Salmonella 688,38 733,46 941,26 1,37 100 
Coccidiose 708,64 753,70 944,82 1,33 100 
Soja crua 676,56 720,80 1038,48 1,53 100 
Óleo Oxi 690,74 735,20 1026,50 1,48 100 
CV (%) 3,09 2,95 3,59 2,59 0 

Contraste 
 GP PF CR CA VIAB  

Ctr x Sal 0,0107 0,0117 <.0001 <.0001 NS 
Ctr x Coc NS NS <.0001 <.0001 NS 
Ctr x So 0,0015 0,0015 0,0133 NS NS 
Ctr x Ol 0,0157 0,0154 0,0041 NS NS 

NS – não significativo - de acordo com teste de contraste (P<0,05) 
Ctr: Controle, Sal: Salmonella, Coc: Coccidiose, So: Soja crua, Ol: Óleo oxidado 
 

 Avaliando os dados obtidos do grupo desafiado por coccidiose, foi 

observado que não houve diferença estatística (p>0,05) para ganho de peso 

(GP) e peso final (PF), entretanto, o consumo de ração (CR) e a conversão 

alimentar (CA) continuam estatisticamente diferentes ao grupo controle. Apesar 

de superior ao grupo controle, a conversão alimentar segue a relação entre 

consumo de ração (CR) e ganho de peso (GP). A melhora relativa do 

desempenho pode estar relacionada ao ciclo de vida das eimerias. Segundo 

KAWAZOE (2000), o parasita pode estar na fase extracelular do ciclo 

reprodutivo, sendo mais susceptível aos mecanismos de defesa do sistema 

imunológico. Outro fato a ser abordado se refere às características atenuantes 

da vacina. Após a vacinação, a imunidade é estimulada inicialmente pelo 

desenvolvimento do ciclo de vida das cepas vacinais, esse efeito é mantido e 
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ampliado pela reinfecção. A imunidade não previne que o esporozoíto invada a 

célula do hospedeiro, mas sim o seu desenvolvimento dentro da célula (ALLEN 

& FETTERER, 2002). 

 Os efeitos indesejáveis sobre o desempenho nos grupos alimentados com 

soja crua e óleo oxidado permaneceram até os 21 dias de vida. A contínua 

administração desses agentes pode ter contribuído para a duração dos efeitos 

deletérios sobre o ganho de peso (GP), peso final (PF) e consumo de ração 

(CR).   

 Avaliando o comportamento dos desafios propostos sobre o desempenho, 

a Salmonella Enteritidis apresentou uma agressão gradativa, correspondente 

ao grau de concentração do inóculo e atendendo aos objetivos do trabalho, 

ocasionando um quadro subclínico. Quanto aos resultados das avaliações 

microbiológicas não foi detectado a presença de Salmonella Enteritidis nas 

amostras de conteúdo cecal, suabes de papo e cloacais, saco da gema, baço e 

fígado.  

 Somando todos os resultados obtidos em relação ao comportamento da 

Salmonelas Enteriditis, neste experimento, podemos sugerir que a utilização de 

promotores de crescimento nas rações possa ter provocado alterações na 

atuação deste mirorganismo. 

O grupo desafiado com coccidiose apresentou comportamento inverso, 

com resultados menos contundentes aos 21 dias de vida. As características do 

ciclo de vida deste microrganismo têm influencia direta sobre os parâmetros de 

desempenho, já que, as agressões são mais profusas nas fases intracelulares, 

onde a destruição das vilosidades são mais intensas. 

Os desafios químicos apresentaram resultados semelhantes sobre o 

desempenho, com efeitos constantes e duradouros. As características menos 

agressivas foram compensadas pela administração continua, o que pode ter 

contribuído para a padronização dos resultados de desempenho. 

 Na avaliação dos coeficientes de digestibilidade aos 21 dias de vida 

(TABELA 6), foi observado que o grupo com dieta contendo soja crua 

apresentou menores valores (p<0,05) para matéria seca (MS), balanço de 

nitrogênio em função da ingestão (BN/Ing) e extrato etéreo (EE) em relação ao 

grupo controle. Estes achados são compatíveis aos efeitos causados pelos 

agentes antinutricionais. Segundo PUSZTAI et al. (1979) citado por SILVA & 
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SILVA (2000), a atividade da lectina provocou severos rompimentos dos 

microvilos, localizada nos enterócitos do intestino, de ratos alimentados com 

dieta contendo lectina. A descamação da parede intestinal pode provocar 

perdas de nitrogênio e também uma diminuição na área de digestão e 

absorção. 

 O grupo desafiado com óleo oxidado apresentou diferença estatística para 

balanço de nitrogênio (BN). Este dado isolado não permite afirmações 

conclusivas, mas pode sugerir uma depleção das vilosidades intestinais, 

reforçando os achados de DIBNER et al. (1996), que observaram os mesmos 

resultados em experimento avaliando a histomorfometria intestinal de frangos 

de corte alimentados com gordura animal oxidada. 

 Para outros tratamentos não foi observado diferença estatística (p>0,05) 

para os parâmetros matéria seca (MS), balanço de nitrogênio (BN), balanço de 

nitrogênio em função a ingestão (BN/Ing) e extrato etéreo (EE). 

 

TABELA 6 -  Matéria seca (MS), balanço de nitrogênio (BN), balanço de 
nitrogênio em função da ingestão (BN/Ing) e extrato etéreo 
(EE) de frangos de corte Hubbard aos 21 dias, submetidos a 
diferentes desafios intestinais. 

Tratamentos MS (%) BN (g) BN / Ing (%) Dig EE (%) 
Controle 75,29 7,02 67,68 85,10 

Salmonella 76,42 6,68 69,32 85,43 
Coccidiose 75,98 6,96 69,41 85,35 
Soja crua 73,07 6,68 65,06 78,98 
Óleo Oxi 74,52 6,16 65,80 84,87 
CV (%) 1,77 4,52 2,85 1,55 

Contraste 
 MS BN BN / Ing EE 

Ctr x Sal NS NS NS NS 
Ctr x Coc NS NS NS NS 
Ctr x So 0,0158 NS 0,0441 <.0001 
Ctr x Ol NS 0,0002 NS NS 

NS – não significativo - de acordo com teste de contraste (P<0,05) 
Ctr: Controle, Sal: Salmonella, Coc: Coccidiose, So: Soja crua, Ol: Óleo oxidado 
 

 Na avaliação da histomorfometria intestinal (TABELA 7) foi observada 

diferença estatística (P<0,05) para altura de vilosidade (AV) no duodeno e 

jejuno nos grupos desafiados por Eimeria e Salmonella, respectivamente. E em 

relação a profundidade de cripta (PC) houve diferença estatística somente no 

jejuno para o grupo desafiado com soja crua. 
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TABELA 7  –  Altura de vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC) de 
duodeno e jejuno de frangos de corte Hubbard aos 21 dias, 
submetidos a diferentes desafios intestinais.   

Duodeno Jejuno Tratamentos 
AV(µm) PC (µm) AV (µm) PC (µm) 

Controle 2493,16 580,47 1747,19 502,44 
Salmonella 2409,69 553,80 2024,16 459,28 
Coccidiose 2215,08 542,07 1838,00 489,07 
Soja crua 2309,97 633,70 1687,88 642,25 
Óleo Oxi 2310,02 594,92 1672,22 483,75 
CV (%) 7,76 14,28 9,55 19,82 

Contraste 
Duodeno Jejuno Tratamentos 

AV  PC AV PC 
Ctr x Sal NS NS 0,0189 NS 
Ctr x Coc 0,0255 NS NS NS 
Ctr x So NS NS NS 0,0427 
Ctr x Ol NS NS NS NS 

NS – não significativo - de acordo com teste de contraste (P<0,05) 
Ctr: Controle, Sal: Salmonella, Coc: Coccidiose, So: Soja crua, Ol: Óleo oxidado 
 

 Os menores valores encontrados para altura de vilosidade no duodeno, no 

grupo desafiado por coccidiose, podem estar relacionados ao maior tempo de 

atuação da Eimeria acervulina. Este microorganismo possui o menor período 

pré-patente (96horas) e apresenta tropismo pelas células do duodeno 

(KAWAZOE, 2000). Estas características sugerem maior tempo de atuação do 

parasita e, consequentemente, maior destruição das vilosidades duodenais. 

 Os elevados valores, para altura de vilosidade (AV) no jejuno, encontrado 

no grupo desafiado por salmonela ratificam as afirmações de HOFER et al. 

(1997) que ressaltaram a alta capacidade de colonização da Salmonella 

Enteritidis, sem acarretar alterações na integridade das células do trato 

gastrintestinal. Este achado possibilita interpretar com normalidade o alto valor 

encontrado para altura de vilosidade no jejuno. 

 Avaliando todos os parâmetros de digestibilidade do grupo desafiado com a 

soja crua, o único resultado de destaque foi a profundidade de cripta no jejuno. 

A mucosa intestinal apresenta uma constante renovação celular, sendo que, 

estes processos estão associados a dois eventos citológicos de proliferação e 

diferenciação. Segundo MAIORKA et al. (2002), estes processos determinam 

uma renovação, caracterizado por um equilíbrio entre síntese e extrusão de 

células nas microvilosidades da superfície intestinal.  
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 O fato de apenas a variável profundidade de cripta ter apresentado 

diferença estatística (P<0,05), sugere uma alta produção celular (síntese) e a 

conclusão de que existe um processo de restauração da vilosidade intestinal, já 

que, não foi observado diferença estatística (P>0,05) para altura de vilosidade 

(AV) no jejuno. Esta hipótese ganha novos contornos por meio dos dados da 

TABELA 8, os quais são demonstrados a relação altura de vilosidade (AV) e 

profundidade de cripta (PC). 

 

TABELA 8  –  Relação entre altura de vilosidade (AV) e profundidade de 
cripta (PC) de duodeno e jejuno de frangos de corte Hubbard 
aos 21 dias submetidos a diferentes desafios intestinais. 

Duodeno Jejuno Tratamentos 
AV:PC AV:PC 

Controle 4,34 3,88 
Salmonella 4,43 4,47 
Coccidiose 4,09 3,80 
Soja crua 3,67 2,68 
Óleo Oxi 4,01 3,47 
CV (%) 15,37 22,58 

Contraste 
Duodeno Jejuno Tratamentos 

AV:PC AV:PC 
Ctr x Sal NS NS 
Ctr x Coc NS NS 
Ctr x So NS 0,0329 
Ctr x Ol NS NS 

NS – não significativo - de acordo com teste de contraste (P<0,05) 
Ctr: Controle, Sal: Salmonella, Coc: Coccidiose, So: Soja crua, Ol: Óleo oxidado 
 

 Avaliando, comparativamente, os valores de digestibilidade e os 

parâmetros morfométricos, é possível delimitar a ação da soja crua sobre a 

saúde intestinal aos 21 dias de vida. Os resultados de matéria seca (MS), 

balanço de nitrogênio em função da ingestão (BN/Ing) e extrato etéreo (EE) 

sugerem agressões e conseqüente queda no desempenho digestivo e 

absorvitivo do trato gastrintestinal.  Esses dados, somados aos baixos valores 

encontrados para profundidade de cripta (PC) no jejuno e relação altura de 

vilosidade (AV) e profundidade de cripta (PC), possibilita vislumbrar uma 

situação de restauração da vilosidade após ação danosa dos agentes 

antinutricionais presentes na soja crua. 
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 Na TABELA 9 estão contidos os valores de r obtidos da correlação entre os 

valores da digestibilidade do extrato etéreo e parâmetros intestinais de 

histomorfometria. Os resultados de correlação obtidos para o duodeno, nos 

grupos desafiados por salmonela, soja crua e óleo oxidado, não foram 

conclusivos. Por ser local de baixa absorção de lipídios, a associação das duas 

variáveis não apresentou correlação. Apenas o grupo desafiado por coccidiose 

apresentou correlação positiva, indicando que o aumento da altura de 

vilosidade implica em aumento da digestibilidade do extrato etéreo. 

 

TABELA 9 –  Correlação entre digestibilidade do extrato etéreo e parâmetros   
intestinais de histomorfometria de frangos de corte aos 21 dias 
de vida 

Valor de “r”  

Duodeno Jejuno 

Tratamentos 

AV PC AV PC 

Controle 0,26 - 0,86 - 0,58 - 0,98 + 

Salmonella 0,71 - 0,15 - 0,06 - 0,04 - 

Coccidiose 0,96 + 0,77 + 0,81 + 0,01 + 

Soja crua 0,14 - 0,61 - 0,59 + 0,07 + 

Óleo oxidado 0,88 - 0,87 - 0,93 + 0,70 + 

Total 0,86 - 0,03 - 0,27 + 0,02 - 

AV- altura de vilosidade; PC- profundidade de cripta 

 

 Já os resultados obtidos para o jejuno, apresentaram correlação positiva 

para altura de vilosidade (AV) nos grupos desafiados por coccidiose, soja crua 

e óleo oxidado; e para profundidade de cripta (PC) no grupo desafiado com 

óleo oxidado. Estes dados sugerem que a digestibilidade do extrato etéreo está 

diretamente relacionada com a altura das vilosidades (AV) e profundidade das 

criptas (PC). 
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6 - CONCLUSÃO 

 

As informações obtidas no presente estudo permitem afirmar que os 

parâmetros de digestibilidade de nutrientes podem ser ferramentas úteis na 

avaliação das condições de saúde intestinal e, quando associado com os 

valores de histomorfometria intestinal, amplificam as possibilidades de 

entendimento do funcionamento do trato gastrintestinal frente aos desafios 

químicos e biológicos. Pode-se concluir ainda que, existe uma correlação 

positiva entre a digestibilidade do extrato etéreo e histomorfometria intestinal de 

jejuno de frangos de corte desafiados com coccidiose, óleo oxidado e soja 

crua. 
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