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RESUMO 

 

IVO, M. A. Estudo da ultraestrutura da tonsila cecal de frango s SPF tratados 
com produtos comerciais de exclusão competitiva, e desafiados com 
Salmonella Enteritidis, observados através de microscópia elet rônica de 
varredura (MEV). [Study of ultrastructure in cecal tonsil of SPF chickens treated with 
commercial products of competitive exclusion, and challenged with Salmonella 
Enteritidis, observed by scanning electron microscopy (SEM)]. 2009. 67 f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

O objetivo deste estudo foi o de avaliar a eficiência da aderência de produtos de 

exclusão competitiva e de probiótico sobre a tonsila cecal de frangos SPF, com 

idade de um a doze dias. Através da microscopia eletrônica de varredura, verificou-

se a ação destes produtos comerciais com relação a proteção ao epitélio, quando 

desafiados com Salmonella Enteritidis. O delineamento experimental foi dividido em 

cinco (05) grupos, sendo o grupo T1 o controle negativo, o grupo T2 recebeu o 

produto de exclusão competitiva Aviguard, o grupo T3 recebeu o produto de 

exclusão competitiva Broilact, o grupo T4 recebeu o probiótico Biotop e o grupo T5 o 

controle positivo. Após 12 horas do tratamento com os produtos de exclusão 

competitiva ou probiótico as aves foram infectadas, por via oral, com S. Enteritidis. 

Os resultados obtidos mostraram que os produtos de exclusão competitiva e 

probiótico apresentaram uma maior eficiência em estabelecer uma microbiota 

protetora contra S. Enteritidis, e que a adição destes pode produzir um efeito de 

melhor índice zootécnico, quando comparado com as aves que foram desafiadas 

com S. Enteritidis e que apresentaram um ganho de peso inferior.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Exclusão Competitiva. Probióticos. Salmonella Enteritidis. Tonsila 

Cecal. Aderência. 



 

 

ABSTRACT 

 

IVO, M. A. Study on ultrastructure of cecal tonsil of SPF chic kens treated with 
commercial competitive exclusion products and chall enged with Salmonella 
Enteritidis . [Estudo da ultraestrutura da tonsila cecal de frangos SPF tratados com 
produtos comerciais de exclusão competitiva, e desafiados com Salmonella 
Enteritidis , observados através de microscópia eletrônica de varredura (MEV)]. 
2009. 67 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 

 

The aim of this study was to evaluate the ultra structure of the cecal tonsil in SPF 

chicks using scanning electron microscopy, determining the efficacy of competitive 

exclusion products and probiotic and its protection in cecal epithelium against an oral 

challenge with Salmonella Enteritidis. The experimental design included five groups: 

T1 negative control, T2 chicks treated with Aviguard, T3 chicks treated with Broilact, 

T4 chicks treated with Biotop, and, T5 positive control. After 12 hours of treatment 

with competitive exclusion products or probiotic the chicks were infected orally with S. 

Enteritidis. Results showed that treated groups had a protective effect stimulating the 

establishment of the resident microflora against pathogenic bacteria. Treated chicks 

showed high weight gain when compared to chicks challenged. 

 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Competitive exclusion. Probiotics. Salmonella Enteritidis. Cecal tonsil. 

Adherence.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pouca diversidade da microbiota intestinal de aves recém nascidas, que são 

consideradas como um fator limitante para o crescimento, também possibilitam a 

colonização intestinal por patógenos entéricos (LODDI, 2001). Da mesma forma, a 

ausência de contato com a microbiota natural, logo após o nascimento, pode afetar o 

desenvolvimento do trato gastrointestinal (TGI) e, por conseqüência, prejudicar o 

crescimento das aves (GHADBAN, 2002; POPPI, 2005). Conforme Gill, (2003) a 

microbiota normal do intestino atua como um mecanismo de defesa por todo o 

aparelho digestório e a mesma inicia a colonização logo após o nascimento. 

Sabe-se que o desenvolvimento da mucosa intestinal é decorrente de dois 

eventos citológicos primários associados: a renovação celular (proliferação e 

diferenciação) resultante de divisões mitóticas sofridas por células “totepotentes”, 

localizadas na cripta e ao longo dos vilos (UNI, 1998; UNI, 2000) e a perda de 

células por descamação, que ocorre naturalmente no ápice dos vilos. O equilíbrio 

entre esses dois processos é determinado por uma taxa de renovação contínua. 

Segundo Yamauchi e Ishiki (1991), a densidade dos vilos é diferente nas 

várias porções intestinais (duodeno, jejuno e íleo), pois o número destes são 

reduzidos aos 10 dias de idade, independente da raça. O fato não implica em menor 

capacidade de absorção e sim em maior desenvolvimento do vilo. Assim, o número 

de vilos/área é reduzido em função da idade, sendo observado uma redução maior 

no frango de corte em relação à poedeira. De acordo com Macari (1999) o número 

de vilosidades por área e seu tamanho, bem como o número de microvilos, por 

segmento do trato digestório (intestino delgado) confere-lhes características 

próprias, sendo que na presença de nutrientes a capacidade de absorção do 

segmento será diretamente proporcional ao número de vilos presentes, tamanho dos 

vilos e área de superfície disponível para a absorção. 

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, 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 
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absorção de nutrientes, além de causar inflamações crônicas na mucosa intestinal 

(PELICANO, 2003).  

As bactérias no TGI podem ser encontradas associadas intimamente com o 

epitélio ou livres na luz intestinal. As bactérias livres devem multiplicar-se 

rapidamente para compensar a eliminação pelo peristaltismo intestinal, ou ainda 

agregarem-se às demais bactérias que se encontram aderidas na mucosa intestinal. 

Esta variada composição da microbiota intestinal pode ser benéfica ou maléfica para 

o hospedeiro, dependendo da natureza e da quantidade de microorganismos 

(DANIS; ANDRESON, 2002; PATTERSON; BURKHOLDER, 2003; MAI, 2004; 

KLOSE et al., 2006). Os efeitos maléficos seriam: diarréia, infecções, distúrbios 

hepáticos, carcinogênese, putrefação intestinal, redução da digestão e absorção de 

nutrientes. Já os benefícios estariam vinculados à inibição da multiplicação de 

bactérias patogênicas, estímulos ao sistema imune, síntese de vitaminas, melhor 

digestão e absorção dos nutrientes (FERREIRA et al., 1990). 

A concepção de que o desenvolvimento da microbiota intestinal poderia 

proporcionar prejuízos em lotes de frangos, seja pela concorrência ao alimento ou 

devido a lesões provocadas diretamente na mucosa intestinal por bactérias 

patogênicas, levou à utilização de antibióticos, os quais foram erroneamente 

denominados de promotores de crescimento, tendo como principal função, a 

redução da carga microbiana no TGI (FURLAN, 2004). Entretanto, com a 

preocupação de que estes aditivos poderiam induzir resistência a patógenos 

importantes para os seres humanos, a legislação de muitos países tem proibido a 

utilização dos mesmos em ração animal (LIMA, 2008).  

No Brasil, na década de noventa, o Ministério da Agricultura publicou a 

Portaria número 159 de 13/06/92, proibindo o uso de determinados antibióticos 

como aditivos alimentares nas rações animais. Desde então, o Ministério da 

Agricultura vem publicando novas Portarias proibindo o uso de outros antibióticos 

(Portaria número 448 de 10/09/98), a avoparcina (Portaria número 819 de 16/10/98), 

os arsenicais, antimonianais (Portaria número 31 de 29/01/2002), o cloranfenicol e 

os nitrofuranos (Instrução Normativa número 38 de 08/05/2002) (UTIYAMA, 2004). 

Em decorrência desse fato, novos aditivos alimentares começaram a ser 

testados e utilizados para alimentação animal como os probióticos, prebióticos, 

simbióticos, exclusão competitiva, enzimas, entre outros (ADLERBERTH et al., 

2000). 
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Probiótico é uma palavra derivada do grego, Pro: a favor da vida e bio: vida, 

ou seja, a favor da vida. Já, em contraposição, o termo antibiótico significa contra a 

vida (GHADBAN, 2002). Probióticos são produtos constituídos por microorganismos 

vivos que, uma vez introduzido no organismo animal, influenciam beneficamente o 

hospedeiro, através da melhoria do balanço microbiano intestinal (FULLER, 1989). A 

história desses aditivos é conhecida há centenas de anos, mas somente no início do 

século passado, foi estudado racionalmente e pesquisado com bases científicas. O 

uso de organismos probióticos surgiu no Oriente Médio, onde médicos prescreviam 

iogurtes e outros leites fermentados como terapêutica para afecções do trato 

gastrointestinal e também como estimulante do apetite (BUTOLO, 2001; FURLAN, 

2004; ISOLAURI et al., 2004). 

Gibson e Roberfroid (1995) definiram prebióticos como ingredientes 

alimentares não digeríveis na porção proximal do trato digestório, que afetam 

beneficamente o hospedeiro, estimulando seletivamente o crescimento e atividade 

de uma ou mais bactérias benéficas. A principal ação dos prebióticos é estimular o 

crescimento ou ativar o metabolismo de algum grupo de bactérias do trato intestinal 

(MAI, 2004), portanto, de acordo com esses autores, para que um componente do 

alimento seja considerado um prebiótico, este não pode ser hidrolisado ou absorvido 

nos segmentos iniciais do trato digestório, devem ser capazes de alterar a microbiota 

intestinal, favorecendo uma composição mais saudável e com efeitos benéficos. 

As substâncias mais estudadas como aditivos na alimentação animal são os 

oligossacarídeos, mananoligossacarídeos, frutoligossacarídeos. Tais aditivos são 

obtidos a partir da parede celular de levedura que consiste principalmente em 

proteínas e carboidrato, os quais contém dois principais açúcares (glucose e 

manose) em proporções semelhantes (GIBSON; RBERFROID, 1995). 

Mais recentemente deu-se inicio ao uso do termo simbióticos. Este se faz pela 

associação de prebióticos e probióticos em um só produto. Desta forma, pode-se 

fornecer componentes da microbiota intestinal e também substâncias prebióticas 

específicas que, em conjunto, podem estimular o desenvolvimento e a atividade 

desta mesma microbiota, podendo potencializar o efeito de ambos os componentes. 

Com a ausência de métodos mais eficientes no controle das salmoneloses 

aviárias e de contra indicações na utilização de antibióticos, devido a resistência em 

humanos, surgiram as pesquisas de métodos alternativos, dentre eles, o uso de 
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probióticos e produtos de exclusão competitiva (EC) (BARROS, 2003; NOUJAIM, 

2005).  

Os probióticos são compostos por microorganismos vivos que fornecidos às 

aves, beneficiam através das propriedades existentes na microbiota natural 

(FERREIRA et al.1998), além de melhorar os índices zootécnicos, econômicos e a 

redução da colonização intestinal por alguns patógenos incluindo Salmonella 

spp.(ANDREATI FILHO et al., 2000, 2008). 

O termo Exclusão Competitiva foi definido pela primeira vez em 1973 por 

Nurmi e Rantala, após o surto por Salmonella Infantis ocorrido na Finlândia. 

Atualmente, exclusão competitiva é definida como a capacidade de uma 

determinada população microbiana se estabelecer no trato digestório, possibilitando 

uma maior eficiência em determinado ambiente ou de produzir metabólitos que 

sejam prejudiciais a outros microorganismos (DAY, 1992; BARROS, 2003), também 

reduzindo a exposição de consumidores a toxi-infecções alimentares (BAILEY, 

2000). 

As aves possuem mecanismos naturais de proteção, no trato digestório, 

contra infecções, constituídas por uma microbiota intestinal normal, produzindo 

fatores antimicrobianos como as bacteriocinas, peróxido de hidrogênio e 

estabelecendo assim um sistema de exclusão competitiva. 

A microbiota intestinal é composta por inúmeras espécies bacterianas, 

responsáveis por fatores microbiológicos, imunológicos, fisiológicos e bioquímicos no 

hospedeiro. A administração de probióticos ou produtos de exclusão competitiva, 

fornecidas, às aves pode proporcionar proteção a patógenos, devido a grande 

eficácia na ocupação dos pontos de ligação localizados nos enterócitos, de uma 

maneira física ou, por produção de algum metabólito que seja tóxico a outros 

microorganismos, (FILHO; REVOLEDO; FERREIRA, 2008). 

A suscetibilidade das aves à colonização por Salmonella spp. é maior durante 

o início da vida, e reduzida a medida que a microbiota intestinal se desenvolve. 

Sabe-se que Salmonella spp.  não pertence a microbiota normal das aves, mas são 

capazes de colonizar o trato digestório destas e permanecerem durante todo o 

período de criação. Normalmente, se localizam preferencialmente nas tonsilas 

cecais, na porção cranial do intestino delgado, proventrículo e moela (REVOLLEDO, 

2005).  
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O objetivo deste estudo foi o de avaliar a aderência de produtos de exclusão 

competitiva e de probiótico sobre as tonsilas cecais de frangos SPF.  

Através da microscopia eletrônica de varredura, verificou-se a ultraestrutura 

de produtos de exclusão competitiva e de probiótico ao epitélio de tonsilas cecais, a 

eficácia destes produtos frente ao desafio com Salmonella Enteritidis, e, comparou-

se o ganho de peso entre os tratamentos propostos para esse experimento. 



 17 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Para uma melhor compreensão do presente trabalho, faremos uma 

apresentação de como ocorre o trato digestório das aves, assim como, as funções 

de cada órgão e a nomenclatura utilizada para sua identificação. 

 

 

2.1 ASPECTOS ANATÔMICOS E FUNCIONAIS DO TRATO DIGESTÓRIO 

 

 

A anatomia do trato digestório das aves diferencia-se dos mamíferos, 

principalmente, pela presença de um Inglúvio (papo) no esôfago e pela existência de 

um estômago muscular (moela). A boca e a faringe não são bem delimitadas nas 

aves. Na maioria das espécies não existe o palato mole e o palato duro comunica-se 

com a cavidade nasal (SISSOM, 1975; FURLAN, 2000). 

As aves não possuem dentes e a sua função é realizada pelo bico córneo e 

pela moela, havendo uma grande variedade de adaptações do bico e da língua. As 

glândulas salivares e papilas gustativas estão presentes em número e localização 

variáveis (FURLAN, 2000). As dimensões do trato digestivo variam 

consideravelmente entre as espécies, dependendo dos hábitos alimentares 

(SOUZA-SOARES; SIEWERDT 2005). 

O esôfago das aves é comparativamente longo e de maior diâmetro. A 

primeira dilatação ventral do esôfago é o inglúvio (papo), que está presente na 

maioria das espécies, com exceção das corujas e das espécies que se alimentam de 

insetos (DUKES, 1996; FURLAN, 2000). Nesta região anatômica, o alimento é 

umedecido e amaciado, mas pouca ou nenhuma digestão é realizada e também são 

encontrados receptores de estiramento que estariam envolvidos nos mecanismos de 

controle da ingestão de alimentos (DUKE, 1996; FURLAN, 2000). 

O estômago glandular ou proventrículo atua primordialmente como órgão de 

secreção, enquanto o estômago muscular é adaptado para a trituração nas espécies 

que ingerem alimentos duros ou para misturar as secreções digestivas com o 

alimento, nas espécies carnívoras (DUKE, 1996), O estômago muscular compõe-se 

de dois pares denominados músculos intermediários e músculos laterais ou de 
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acordo com a nova nomenclatura, pares de músculos grosso e fino, respectivamente 

(FURLAN, 2000). A camada interna da moela apresenta uma submucosa firme com 

revestimento de um complexo de proteína-polissacarídeo resistente e abrasivo, com 

função de proteger a mucosa contra danos provocados pela pressão dos grãos e 

alimentos sobre a superfície quando da contração da moela, bem como, contra o 

efeito corrosivo das enzimas e ácidos que fluem do estômago glandular (FURLAN, 

2000; SOUZA-SOARES e SIEWERDT 2005; ITO et al., 2004). 

O intestino delgado é a porção mais longa do sistema digestório, responsável 

pela digestão final do alimento e absorção de nutrientes (BOLELI et al., 2002). A 

mucosa intestinal apresenta projeções microscópicas denominadas de vilos, que são 

constituídos pôr três tipos de células, funcionalmente distintas: enterócitos, células 

caliciformes e as células enteroendócrinas. 

Os Enterócitos são células que respondem pela digestão final do alimento e 

pelo transporte trans-epitelial de nutrientes a partir do lúmen. Estas células 

apresentam um processo de maturação que ocorre durante o processo de migração 

da cripta (base) para o ápice do vilo. Esta maturação é dependente de síntese de 

proteínas estruturais, as quais são codificadas pelo genoma de células intestinais 

(MAIORKA, 2000; SOUZA-SOARES; SIEWERDT 2005). 

As Células Caliciformes são secretoras de glicoproteínas, que tem a função 

de proteger o epitélio intestinal da ação de enzimas digestivas e efeitos abrasivos da 

digesta. 

As Células Enteroendócrinas são produtoras de hormônios peptídicos 

(gastrina, secretina e colecistoquinina) e monoaminas biogênicas que atuam na 

regulação da digestão, absorção e utilização de nutrientes. 

Quanto maior o número de células, maior o tamanho do vilo e pôr 

conseqüência, maior a área de absorção de nutrientes. Yamauchi & Isshiki (1991) 

mostraram que a densidade de vilos/área era reduzida com o aumento da idade das 

aves. Este resultado evidencia que com o aumento da idade das aves, ocorre 

diminuição do tamanho do vilo (MAIORKA, 2000). 

Outro fator relevante para a absorção de nutrientes na membrana luminal é a 

quantidade de microvilos existentes nos enterócitos. Os microvilos atuam como um 

amplificador de área para a absorção de nutrientes e são projeções da membrana 

luminal do enterócito. 



 19 

Estruturas secundárias e determinados compostos também exercem papel 

importante no processo de digestão, absorção de nutrientes e proteção do trato 

gastrintestinal (TGI) destes animais, como o glicocálix e o muco (DUKE, 1996). 

Denomina-se Glicocálix os prolongamentos de polissacarídeos presentes na 

superfície do enterócito que penetram no lúmen intestinal. Estas estruturas 

apresentam funções importantes, sendo uma delas, a manutenção da camada 

aquosa próxima à mucosa intestinal em pH neutro, que permite a ação de enzimas 

presentes na membrana. Outra função do glicocálix está associada à presença de 

receptores que são capazes de ligar-se a bactérias patogênicas ou não patogênicas 

(DUKE, 1996). Neste sentido para manter a sanidade da mucosa intestinal (BOLELI 

et al., 2002). 

O Muco é composto de glicoproteína insolúvel em água com função protetora 

relacionada basicamente contra a ação mecânica. Devido a grande aderência à 

superfície, o muco não é totalmente removido, mesmo durante a ação de forças 

mecânicas vigorosas que ocorrem durante a digestão, protegendo o epitélio durante 

a passagem de alimento e com ação lubrificante sobre alimentos sólidos(DUKE, 

1996). 

A camada de muco apresenta papel importante também na proteção contra 

infecções, pois atua como uma barreira protetora que impede o contato direto de 

microorganismos com as células epiteliais. O muco do intestino delgado e ceco 

contém uma rica população de bactérias e protozoários, as quais, ligam-se as 

glicoproteínas e não se aderem à mucosa. Os componentes da mucina funcionam 

como falsos receptores para os microorganismos, fazendo com que os mesmos 

sejam envoltos pela camada de muco, não expressando sua capacidade patogênica. 

A espessura da camada de muco é variável de espécie para espécie. Situações 

como jejum ou alterações de dieta, podem ocasionar redução da camada protetora 

de muco e propiciar a ação de bactérias e protozoários patogênicos, 

conseqüentemente, o desencadeamento de processos patológicos lesivos na 

mucosa (NOY; SKLAN, 1998). 

A existência de algum tipo de agressão à mucosa, aumenta o número de 

células caliciformes nos vilos; aumentando a capacidade secretora e se depletam de 

secreção durante um processo infeccioso no intestino delgado. Esta atividade 

aumentada parece ser conseqüência da ação de enterotoxinas que estimulam a 

atividade secretora de células caliciformes (HERDT, 1993). 
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A viscosidade do conteúdo intestinal também possui papel de extrema 

importância para a manutenção da integridade das células epiteliais do intestino, por 

impedir rupturas na camada de muco. 

Na eclosão, o TGI das aves está anatomicamente completo, mas sua 

capacidade de digestão está imatura, quando comparada à de aves adultas. O TGI 

sofre então um processo de maturação que envolve adaptações morfológicas e 

fisiológicas. O intestino delgado aumenta em peso mais rapidamente que a 

musculatura corporal. Este processo de rápido crescimento em relação ao peso 

corporal é verificado desde o terço final da incubação (MAIORKA et al., 2000), 

alcançando o máximo desenvolvimento relativo do 6˚ ao 8˚ dia em perus e do 4˚ ao 

8˚ dia em frangos (NOY; SKLAN, 1998). Isto fortalece a premissa de que a 

adequada alimentação na primeira semana de idade da ave tem papel relevante no 

desempenho da mesma. 

Localizado na junção dos intestinos grosso e delgado estão os cecos que, nas 

aves, em geral são em número par, ao contrário de mamíferos. Suas dimensões são 

influenciadas pelos hábitos alimentares e não estão presentes em todas as 

espécies. O intestino grosso das aves é relativamente curto e não é bem demarcado 

em reto, cólon e cloaca, como nos mamíferos. O cólon cujo prolongamento 

denomina-se reto é um tubo curto e estreito que se estende da junção íleo-ceco-

colica até a cloaca, separada do cólon por uma constrição formada por músculo 

circular espesso. Assim, a cloaca é um compartimento comum aos aparelhos 

reprodutivos, digestivo e urinário (FURLAN, 2000). 

O trato gastrointestinal é inervado por fibras do sistema parassimpático, e 

pelas fibras do sistema simpático (BAUMELL, 1981).  

As contrações antiperistálticas se originam na cloaca e ocorrem a uma 

freqüência de dez a quatorze contrações por minuto em galinhas e perus (ITO, 

2004). O movimento antiperistáltico cessa imediatamente antes da defecação, 

durante o qual, todo o cólon parece contrair-se simultaneamente. Os bolos fecais do 

ceco na maioria das espécies de aves podem ser distinguidos facilmente por sua cor 

marrom achocolatada e textura homogênea.  

O ritmo diurno na motilidade do ceco acontece com maior freqüência de 

contrações diárias (cerca de uma contração por minuto), ocorre no fim da tarde; a 

freqüência mais baixa (cerca de meia contração por minuto) ocorre logo após o 

desligamento das luzes no aviário. O tempo necessário para que o alimento passe 
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por todo o canal alimentar, geralmente é maior nas espécies herbívoras e menor nas 

carnívoras e frugívoras (SOUZA-SOARES; SIEWERDT 2005).  

A velocidade da passagem pode ser influenciada pela resistência, pela 

consistência, e pelo conteúdo de água dos alimentos, além da quantidade 

consumida. Aparentemente, a idade da ave também pode influenciar a velocidade 

da passagem, já que o alimento passa pelo trato digestivo das aves jovens mais 

rápido do que nas adultas. Duas horas e meia após a ingestão de um contraste de 

óxido de cromo pela galinha, este pode ser detectado nas excretas e a maior parte 

pode ser recuperada em aproximadamente vinte e quatro horas. A excreção cecal 

do marcador pode, entretanto, ser detectada dois a três dias após a ingestão do 

mesmo (BOLELI, 2002). 

Apenas cerca de 10% da maioria das dietas ingeridas pelos galiformes recebe 

ação cecal. Apesar disso, acredita-se que várias funções importantes ocorram no 

ceco; a mais notável delas sendo a digestão microbiana da celulose.  

A absorção de água dos conteúdos cecais parece ser a principal função do 

ceco. A síntese microbiana de vitaminas também ocorre no ceco, mas as vitaminas 

aparentemente não são absorvidas pelo hospedeiro. Sintomas de deficiências 

vitamínicas, entretanto, não foram menos severas nas aves criadas 

convencionalmente, indicando que elas obtiveram pouco benefício das vitaminas 

sintetizadas por seus microorganismos cecais (MAIORKA, 2000; SOUZA-SOARES; 

SIEWERDT 2005).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi elaborado no Centro Experimental de Patologia Aviária do 

Departamento de Ornitopatologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

(FMVZ) da Universidade de São Paulo – USP. 

 

 

3.1 AVES 

 

 

Para este estudo foram utilizados 50 pintinhos SPF (Specific Patogenic Free), 

machos, com um dia de idade provenientes do Biotério de aves SPF do Laboratório 

Biovet S. A. 

As aves foram recebidas com um dia de idade e alojadas, aleatoriamente, em 

gaiolas de 90cm x 120cm, no Centro Experimental de Patologia Aviária da FMVZ-

USP, em São Paulo. As gaiolas foram previamente analisadas quanto à presença de 

Salmonella spp. 

As aves foram aquecidas com temperatura variando entre 30 - 34 oC e 

alimentadas com ração comercial sem aditivos medicamentosos, sem 

anticoccidianos (Apêndice 1), com água “ad-libidum” durante o período experimental.  

Os tratamentos foram distribuídos da seguinte forma: 

Tratamento 1 (T1) - recebeu diretamente no inglúvio, solução salina 0,85% 

estéril com o auxilio de uma sonda esofágica.. 

Tratamento 2 (T2) - recebeu o produto de exclusão competitiva Aviguard e 

após doze horas foram desafiados com Salmonela Enteritidis, com o auxilio de uma 

sonda oral, diretamente no inglúvio, (Aviguard + Salmonela Enteritidis).  

Tratamento 3 (T3)- recebeu o produto de exclusão competitiva Broilact e após 

doze horas foram desafiados com Salmonela Enteritidis com o auxilio de uma sonda 

oral, diretamente no inglúvio (Broilact + Salmonela Enteritidis). 
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Tratamento 4 (T4) - recebeu o probiótico Biotop  e após doze horas foram 

desafiados com Salmonela Enteritidis com o auxilio de uma sonda oral, diretamente 

no inglúvio (Biotop + Salmonela Enteritidis). 

Tratamento 5 (T5) - este grupo apenas recebeu o desafio com Salmonela 

Enteriditis após 12 horas do alojamento, com o auxilio de uma sonda oral, 

diretamente no inglúvio. Os grupos experimentais estudados serão apresentados na 

forma de quadro, com suas devidas denominações, para que sejam melhor 

caracterizados. 

TRATAMENTOS DENOMINAÇÕES 

Tratamento 1 (T1) Controle Negativo (CN) 

Tratamento 2 (T2) Aviguard (AV) + S. Enteritidis 

Tratamento 3 (T3) Broilact (Broi) + S. Enteritidis 

Tratamento 4 (T4) Biotop (Bio) + S. Enteritidis 

Tratamento 5 (T5) S. Enteriditis Controle Positivo (CP). 

Quadro 1 – Divisão dos grupos de tratamentos e suas denominações. 

Os animais tiveram suas informações escrituradas em protocolo de 

identificação individual por gaiola e por tratamento. 

As aves foram sacrificadas por deslocamento atlanto occipital, a cada 24 

horas, após a administração dos produtos de exclusão competitiva e do desafio com 

S. Enteritidis, em um período de dez dias.   

Os produtos de exclusão competitiva e o probiótico foram administrados 

conforme as indicações dos fabricantes.  
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3.2 INFECÇÃO EXPERIMENTAL 

 

 

Para a realização deste experimento as aves receberam os produtos de 

exclusão competitiva e após 24 horas foram desafiadas com S Enteriditis.  

 

 

3.2.1 Desafio 

 

 

As aves receberam 0,2 mL de S. Enteriditis, na concentração de 106 UFC 

(unidade formadora de colônia)/mL com a exceção do grupo controle que recebeu 

solução salina 0,85% estéril.  

As aves foram sacrificadas com deslocamento atlanto occipital, a cada 24 

horas após a administração dos produtos de exclusão competitiva e do desafio com 

S. Enteriditis. 

 

 

3.2.2 Colheita de Material 

 

 

As tonsilas cecais ou os cecos do grupo 5 (S. Enteritidis) foram removidas 

com pinça e tesoura estéril e com o auxilio de um bisturi foi feita uma incisão dorsal 

nas tonsilas ou nos cecos, para que as mesmas pudessem ser acondicionadas 

adequadamente em solução de Karnovsky modificada, contendo 2% de 

paraformaldeido e 2,5% de glutaraldeído em 0,2 M de cacodilato de sódio,  pH 7,4. 

 

 

3.2.3 Preparo de Material para a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

As tonsilas cecais ou os cecos do grupo 5 (S. Enteritidis) foram pós-fixadas 

em tetróxido de ósmio 1% durante 1 hora em temperatura ambiente, seguida de três 

lavagens com tampão fosfato 0,1 M, pH 7.4, (WATANABE, 2007). 
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Em seguida, os tecidos foram tratados em ácido tânico 1% em solução 

aquosa por uma hora. Prosseguiu-se então com desidratação em etanol em série 

crescente de concentração, duas vezes por 10 minutos em etanol 50%; 70% e 90%, 

e quatro vezes por 10 minutos em etanol 100%. 

Após estes procedimentos, os fragmentos foram transferidos para cestas 

permeáveis individualizadas e identificadas, as quais foram mergulhadas em etanol 

100% e submetidas à câmara do aparelho de secagem pelo método de ponto crítico 

e efetuada a substituição total do etanol por dióxido de carbono (CO2) (MOREIRA, 

2001; PELICANO, 2003). 

O procedimento seguinte foi colocar as amostras de tecidos cecais com as 

suas vilosidades voltadas para cima sobre um suporte de alumínio para varredura, 

aderidos com cola. Após a fixação das amostras, os mesmos foram submetidos ao 

metalizador para a deposição de uma fina camada de ouro, sobre as preparações, 

visando prover boa condutividade de carga elétrica nos fragmentos intestinais.  

 

 

3.2.4 Desempenho das aves 

 

 

As aves foram pesadas assim que chegaram ao Centro Experimental de 

Patologia Aviária da FMVZ-USP, foram divididas de acordo com os grupos de 

tratamento. Ao longo do experimento, as aves foram pesadas nos três primeiros dias 

e entre seis (06) e 12 dias de idade. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 

O material processado para a Microscopia Eletrônica de Varredura foi 

fotomicrografado em vários aumentos, para a visualização de detalhes do tecido 

epitelial e a ultraestrutura de bactérias à parede do intestino.  

Verificaram-se, quarenta e oito horas após o inicio do tratamento que a tonsila 

cecal do grupo T2 (tratado com Aviguard e desafiado com S. Enteritidis) apresentava 

bactérias aderidas às vilosidades e entre os vilos, existindo a presença de muco. A 

figura 1 mostra estes resultados, em um aumento de 300X. Neste tempo estudado, o 

tecido encontrava-se sem lesão epitelial, a figura 2, em um aumento de 300X, 

apresenta estes resultados, assim como, as células caliciformes e a presença de 

muco entre os vilos.  

Após 72 horas do tratamento T2 (tratado com Aviguard e desafiado com S. 

Enteritidis), as tonsilas cecais apresentavam uma menor quantidade de microbiota 

intestinal sobre os vilos, porém o epitélio se apresentava preservado entre os vilos e 

sobre o tecido. A figura 3, em um aumento de 300X, apresenta estes resultados. Na 

mesma amostra, em um aumento de 1 300X, observou-se a integridade do epitélio e 

a aderência de bactérias entre os vilos e na porção proximal da camada basal do 

epitélio. Assim como, o epitélio com pouca quantidade de muco entre os vilos e no 

ápice da célula, a figura 4 apresenta estes resultados. A figura 5, em um aumento de 

5 000X, mostra uma pequena quantidade de muco aderida aos vilos, sem nenhum 

tipo de lesão no tecido. 

Verificou-se após 8 dias do tratamento T2 (tratado com Aviguard e desafiado 

com S. Enteritidis) que as tonsilas cecais apresentavam os vilos com uma maior 

aderência bacteriana. O tecido epitelial encontrava-se íntegro, assim como, as células 

caliciformes. Estes resultados encontram-se na figura 6. Na mesma amostra, em um 

aumento de 3 000X (figura 7), foi possível se observar a aderência de diferentes 

bactérias entre os vilos, as criptas e ao longo do epitélio. Este resultado se tornou 

evidente quando se analisou a amostra em um aumento de 10 000 vezes, onde se 
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encontrou grande diversidade de bactérias presentes entre os vilos e no epitélio da 

tonsila cecal. Estes resultados encontram-se na figura 8. 

Ao analisar as tonsilas cecais do grupo T2 (tratado com Aviguard e desafiado 

com S. Enteritidis) após 10 dias do tratamento foi possível encontrar a aderência de 

bactérias da microbiota intestinal sobre os vilos, com uma fina camada de muco nas 

vilosidades e uma região sugestiva de criptas de células M, a figura 9 mostra estes 

resultados. A mesma amostra, em um aumento de 20 000X, permitiu que aderência de 

bactérias do produto de exclusão competitiva pudesse ser observada sobre os vilos e 

uma fina camada de muco com bactérias aderidas. Possibilitou também verificar a 

diferença de morfologia entre as células epiteliais e a célula M, na cripta da tonsila 

cecal. A figura 10 mostra estes resultados. 

 

 
Figura 1- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 48 horas do tratamento (T2) – Aviguard+Salmonella 

Enteritidis. A seta mostra a presença de bactérias aderidas a vilosidades, aumento de 300x, 
com barra de 100 µm 
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Figura 2- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 48 horas do tratamento (T2) – Aviguard+Salmonella

Enteritidis. A seta mostra o epitélio sem lesão.  Observam-se também as células caliciformes e a 

presença de muco entre os vilos. Aumento de 1300 vezes, com barra de 20 µm 
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Figura 3- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 72 horas do tratamento (T2) – Aviguard+Salmonella 

Enteritidis. Presença de uma menor quantidade de microbiota intestinal sobre os vilos, com 

o epitélio preservado entre os vilos e sobre o tecido. Aumento de 300 vezes, com barra de 

100 µm 
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Figura 4- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 72 horas do tratamento (T2) – Aviguard+Salmonella 

Enteritidis. Presença de epitélio íntegro, A seta mostra a aderência de bactérias entre os 

vilos, na porção proximal da camada basal do epitélio. Tecido com pouca quantidade de 

muco entre os vilos e no ápice da célula. Aumento de 1300 vezes, com barra de 30 µm 
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Figura 5- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 72 horas do tratamento (T2) – Aviguard+Salmonella 

Enteritidis. Epitélio íntegro. A seta mostra uma pequena quantidade de muco aderida aos 

vilos. Aumento de 5000 vezes, com barra de 10 µm 
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Figura 6- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 8 dias (192 horas) do tratamento (T2) – 

Aviguard+Salmonella Enteritidis. O epitélio apresenta uma maior aderência bacteriana 

entre os vilos. A seta mostra o tecido epitelial e as células caliciformes sem lesão. 

Aumento de 700 vezes, com barra de 30 µm 
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Figura 7- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 8 dias (192 horas) do tratamento (T2) – 

Aviguard+Salmonella Enteritidis. Presença de diversidade bacteriana entre os vilos, as 

criptas e ao longo do epitélio. Aumento de 3000 vezes, com barra de 10 µm 
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Figura 8- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 8 dias (192 horas) do tratamento (T2) – 

Aviguard+Salmonella Enteritidis. Grande diversidade bacteriana presente entre os vilos e 

no epitélio da tonsila cecal. Aumento de 10 000 vezes, com barra de 3 µm 
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Figura 9- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 10 dias do tratamento (T2) – Aviguard+Salmonella 

Enteritidis. Aderência de bactérias da microbiota intestinal sobre os vilos, com uma fina 

camada de muco nas vilosidades. A seta indica a região sugestiva de criptas de células M. 

Aumento de 10 000 vezes, com barra de 3 µm 
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Figura 10- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 10 dias do tratamento (T2) – Aviguard+Salmonella 

Enteritidis. Aderência de bactérias do produto de exclusão competitiva sobre os vilos e 

uma fina camada de muco com bactérias aderidas. A seta indica a diferença de 

morfologia entre as células epiteliais e a célula M, na cripta da tonsila cecal. Aumento de 

20 000 vezes, com barra de 3 µm 
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As tonsilas cecais de aves do grupo T3 (tratado com o produto de exclusão 

competitiva Broilact e desafiadas com S. Enteritidis) mostraram após 48 horas do 

tratamento, integridade do tecido epitelial, cripta com muco na sua extremidade e 

aderência de bactérias. A figura 11 apresenta estes resultados. Neste grupo de 

aves, observou-se após 72 horas, uma pequena quantidade de muco e aderência de 

bactérias da microbiota sobre os vilos. Estes resultados encontram-se na figura 12. 

 Verificou-se seis (06) dias após o tratamento, que as tonsilas cecais de aves 

do grupo 3 apresentavam integridade do tecido epitelial e presença de muco entre 

os vilos e criptas. A figura 13 mostra estes resultados.  

Após oito (08) dias do tratamento, as tonsilas cecais de aves do grupo 3 

(tratado com o produto de exclusão competitiva Broilact e desafiadas com S. 

Enteritidis) mostravam a presença de muco sobre uma superfície epitelial maior 

quando comparada com os demais produtos de exclusão competitiva estudados, 

observou-se pequenas áreas do tecido epitelial sem a aderência de bactérias da 

microbiota intestinal. Estes resultados encontram-se na figura 14. A mesma amostra, 

em um aumento de 3000X, apresentou o tecido epitelial íntegro, a presença de 

muco e uma diversidade de bactérias entre os vilos. A figura 15 apresenta estes 

resultados. 

As tonsilas cecais de aves que receberam o tratamento 3, após 10 dias deste, 

mostraram a presença de muco e aderência de bactérias ao tecido epitelial, a figura 

16 mostra estes resultados. Esta amostra, em um aumento de  

3 000X mostrou a presença de muco com aderência de bactérias, estes resultados 

encontram-se na figura 17. O aumento de 10.000X, na mesma amostra possibilitou a 

observação de uma diversidade da microbiota intestinal, existindo ma presença de 

cocos e bastonetes, e de muco aderido ao tecido epitelial da tonsila cecal. A figura 

18 apresenta estes resultados. 
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Figura 11- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 48 horas do tratamento (T3) – Broilact+Salmonella 

Enteritidis. Tecido epitelial íntegro. Presença de cripta com muco na sua extremidade e 

aderência de bactérias. Aumento de 10 000 vezes, com barra de 3 µm 
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Figura 12- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 72 horas do tratamento (T3) – Broilact+Salmonella 

Enteritidis. Pequena quantidade de muco e aderência de bactérias da microbiota sobre 

os vilos, Aumento de 300X, com barra de 100 µm 
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Figura 13: Fotomicrografia de tonsila cecal, após seis (06) dias do tratamento 3 – Broilact+Salmonella 

Enteritidis. Integridade do tecido epitelial e muco entre os vilos e criptas. Aumento de 

700X, com barra de 30 µm. 
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Figura 14- Fotomicrografia de tonsila cecal, após oito (08) dias do tratamento 3 – Broilact+Salmonella 

Enteritidis. Pequenas áreas do tecido epitelial sem a aderência de bactérias da microbiota 

intestinal. Presença de muco sobre a superfície epitelial. Aumento de 700X, com barra de 

30 µm. 
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Figura 15: Fotomicrografia de tonsila cecal, após oito (08) dias do tratamento 3 – Broilact+Salmonella 

Enteritidis. É possível se observar no lado direito da figura o tecido epitelial íntegro e, à 

esquerda da figura, uma diversidade de bactérias e de muco entre o tecido epitelial. 

Aumento de 3 000X, com barra de 10 µm. 
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Figura 16- Fotomicrografia de tonsila cecal, após dez (10) dias do tratamento 3 – Broilact+Salmonella 

Enteritidis. É possível se observar muco e aderência de bactérias. A seta aponta uma 

descamação do tecido epitelial. Aumento de 700X, com barra de 30 µm. 
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Figura 17- Fotomicrografia de tonsila cecal, após dez (10) dias do tratamento 3 – Broilact+Salmonella Enteritidis. 

Epitélio íntegro, com muco e aderência de bactérias. Aumento de 3 000X, com barra de 10 µm. 
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Figura 18- Fotomicrografia de tonsila cecal, após dez (10) dias do tratamento 3 – Broilact+Salmonella 

Enteritidis. Presença de bactérias da microbiota intestinal, existindo cocos e bastonetes, e 

muco aderido ao tecido epitelial da tonsila cecal. Aumento de 10 000X, com barra de 3 

µm. 
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As tonsilas cecais da ave do grupo 4 (tratado com o probiótico Biotop e 

desafiadas com S. Enteritidis) mostravam, após 24 horas do tratamento, as 

vilosidades sem aderência de muco e desprovidas de bactérias da microbiota 

intestinal. Estes resultados encontram-se na figura 19. Em um aumento de 700X, a 

amostra apresentou integridade do tecido epitelial e a aderência de muco aos vilos, 

a figura 20 mostra estes resultados.  

Verificou-se que após 72 horas do tratamento 4, as tonsilas cecais 

apresentavam as vilosidades com uma quantidade maior de muco sobre as 

vilosidades do tecido epitelial e presença bacteriana quando comparada a ave que 

recebeu o tratamento por 24 horas, e que existia integridade do tecido epitelial. 

Estes resultados encontram-se na figura 21. 

 Após (08) dias do tratamento 4, apenas o ápice dos vilos se encontrava com 

o epitélio exposto, pois existia muco e diversidade de bactérias da microbiota 

intestinal recobrindo as vilosidades. Observou-se também a presença de tecido de 

descamação entre o muco. A figura 22 apresenta estes resultados.  

As tonsilas cecais da ave do grupo 4, após 10 dias do tratamento, 

apresentaram  algumas células caliciformes com muco e também este entre os vilos 

da tonsila cecal. Estes resultados encontram-se na figura 23. A mesma amostra, em 

um aumento de 10 000X, mostra a presença de muco aderido ao tecido epitelial. A 

figura 24 mostra este resultado.  
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Figura 19- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 24 horas do tratamento 4 – Biotop+Salmonella 

Enteritidis. A figura mostra as vilosidades sem aderência de muco e desprovidas de 

bactérias da microbiota intestinal. Aumento de 100X, com barra de 100 µm. 
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Figura 20- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 24 horas do tratamento 4 – Biotop+Salmonella 

Enteritidis. A figura mostra a integridade do epitélio. As setas indicam a aderência de 

muco aos vilos. Aumento de 700X, com barra de 30 µm. 
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Figura 21- Fotomicrografia de tonsila cecal, após 72 horas do tratamento 4 – Biotop+Salmonella 

Enteritidis. A figura apresenta a presença de células epiteliais íntegras. A seta indica uma 

vilosidade com muco. Aumento de 300X, com barra de 100 µm. 
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Figura 22- Fotomicrografia de tonsila cecal, após oito (08) dias do tratamento 4 – Biotop+Salmonella 

Enteritidis. Na figura, observa-se o ápice dos vilos, grande quantidade de muco e 

presença de bactérias da microbiota intestinal. A seta aponta para o tecido de 

descamação entre o muco. Aumento de 700X, com barra de 30 µm. 
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Figura 23- Fotomicrografia de tonsila cecal, após dez (10) dias do tratamento 4 – Biotop+Salmonella 

Enteritidis. A figura mostra a presença de muco entre os vilos da tonsila cecal. As setas 

apontam células caliciformes com muco. Aumento de 700X, com barra de 30 µm. 
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Figura 24- Fotomicrografia de tonsila cecal, após dez (10) dias do tratamento 4 – Biotop+Salmonella 

Enteritidis. A figura apresenta a presença de muco aderido ao tecido epitelial. Aumento 

de 10 000X, com barra de 3 µm. 
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 O ceco de ave do grupo 5, ou seja, que recebeu como tratamento S. 

Enteritidis, mostrou, após 24 horas do tratamento, os colares do ceco e que existia  

uma pequena porção do tecido com aderência conforme indicação.  Figura 26: 

Fotomicrografia do tratamento (T5) controle positivo com aumento de 1300 vezes, 

observamos que existem, ao longo do tecido, erupções sem presença de muco e 

desprovidos de microbiota sobre os vilos. Também é possível notar nas células 

caliciformes, uma pequena liberação de muco, como se observa pela seta. Figura 

27: Fotomicrografia do tratamento (T5), com aumento de 10.000 vezes; observamos 

a célula caliciforme com uma pequena aderência de bactérias e em seu contorno, a 

formação de fissuras no tecido, sugerindo lesões provocadas por salmonella ao 

tecido, observados na seta. 

48 horas Figura 28: Fotomicrografia do tratamento (T5), com aumento de 300 vezes; 

observamos que não existe praticamente nenhum tipo de aderência sobre os vilos 

apesar do tecido se encontrar íntegro, sem lesões sobre o tecido. 

 

As tonsilas cecais de aves do grupo 5, ou seja, que recebeu como tratamento 

S. Enteritidis, foram analisadas e os resultados encontrados foram semelhantes aos 

do ceco. Assim, como as fotomicrografias do ceco mostraram-se mais nítidas do que 

as das tonsilas cecais estas foram apresentadas como figuras. 

 O ceco de ave do grupo 5, após 24 horas do tratamento, mostrou os colares 

do ceco com pequenas superfícies do tecido epitelial com aderência bacteriana, a 

figura 25 mostra estes resultados. Em um aumento de 1 300X, o ceco desta ave 

apresentou ao longo do tecido, erupções sem presença de muco e pequenas 

superfícies de tecido epitelial com bactérias da microbiota intestinal aderidas. 

Também foi possível notar nas células caliciformes, uma pequena liberação de 

muco. Estes resultados encontram-se na figura 26. O aumento de  

10 000X , na mesma amostra, permitiu a observação de células caliciformes com 

uma pequena aderência de bactérias em seu ápice e em seu contorno e que ocorria 

a formação de fissuras no tecido. A figura 27 apresenta estes resultados.  

Verificou-se que o ceco da ave do grupo 5, após 48 horas do tratamento, 

mostravam a integridade do tecido epitelial, ausência de secreção de muco e 

apenas pequenos pontos de aderência bacteriana sobre os vilos. Estes resultados 

encontram-se na figura 28.  
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Figura 25- Fotomicrografia de ceco, após 24 horas do tratamento 5 – Salmonella Enteritidis. A figura 

apresenta os colares do ceco com pequenas superfícies do tecido epitelial com aderência 

bacteriana. A seta indica uma superfície do tecido epitelial com bactérias aderidas. 

Aumento de 300X, com barra de 100 µm 
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Figura 26- Fotomicrografia de ceco, após 24 horas do tratamento 5 – Salmonella Enteritidis. A figura 

mostra ao longo do tecido, erupções sem presença de muco e pequenas superfícies de 

tecido epitelial com bactérias da microbiota intestinal aderidas. A seta aponta para célula 

caliciforme com uma pequena liberação de muco. Aumento de 1 300X, com barra de 30 

µm 
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Figura 27- Fotomicrografia de ceco, após 24 horas do tratamento 5 – Salmonella Enteritidis. A figura 

mostra células caliciformes com uma pequena aderência de bactérias no ápice e em seu 

contorno. A seta indica a formação de fissuras no tecido. Aumento de 10 000X, com barra 

de 3 µm 
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Figura 28- Fotomicrografia de ceco, após 48 horas do tratamento 5 – Salmonella Enteritidis. A figura 

mostra a integridade do tecido epitelial praticamente desprovido de aderência bacteriana 

sobre os vilos, com ausência de secreção de muco. Aumento de 300X, com barra de 100 

µm 

 

4.2 Desempenho das aves 

 

 As aves foram pesadas assim que chegaram ao Centro Experimental de 

Patologia Aviária da FMVZ-USP e cada ave pesou, em média, 45 g. Ocorreu diferença de 

ganho de peso entre os tratamentos. O grupo 2 (T2), que recebeu o produto de exclusão 

competitiva comercial Aviguard+S. Enteritidis, apresentou um ganho de peso médio de 213 

g em 12 dias de idade. O ganho de peso médio, do grupo 4 (T4), que recebeu o probiótico 

comercial Biotop+S. Enteritidis, foi de 210 g. O grupo 3 (T3), que recebeu o produto de 

exclusão competitiva comercial Broilact+S. Enteritidis, apresentou uma média de peso de 

197 gramas. O grupo 5 (T5), ou seja, aves que receberam S. Enteritidis, apresentou ganho 

de peso médio de 176 gramas. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 2 e no 

gráfico 1. 
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Tabela 2 – Ganho de peso das aves ao longo do experimento, de acordo com os 
dias de pesagem e do tratamento recebido. 

 

Peso em Gramas  

Tratamento 1* 2 3 

 

6 7 8 9 10 11 12 

T2 45 75,1 82 129 179 123 269 313 341 410 

T3 45 66,6 95 144 204 170 202 262 338 406 

T4 45 75,2 100, 156 192 165 224 209 305 346 

T5 45 66,8 94,6 151 182 175 148 256 221  287 
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5 DISCUSSÃO 

 

O efeito protetor da microbiota intestinal é fundamental para a saúde do 

hospedeiro, pois esta pode estimular a imunidade local (KITAGAWA, 2003), 

contribuir com a nutrição e com a patogenia de enfermidades intestinais (EDENS, 

2003).  

O seu desenvolvimento depende do contato com o ambiente (PELICANO, 

2003). Os resultados encontrados demonstraram que a colonização do epitélio de 

tonsilas cecais ocorreu mais rapidamente com os produtos de exclusão competitiva 

Aviguard e Broilact do que do com o probiótico Biotop, pois em 48 horas foi possível 

se observar uma grande adesão bacteriana no epitélio com o Aviguard (figura 1) ou 

com o Broilact em 72 horas (figura 12) do que com o Biotop em 72 horas (figura 21). 

A colonização bacteriana depende da interação física com o epitélio. Este resultado 

pode ser conseqüência das características dos produtos utilizados, uma vez que, 

produtos de exclusão competitiva se caracterizam por apresentar em sua 

composição culturas indefinidas de bactérias, ou seja, inúmeros gêneros bacterianos 

(PIVNICK et al., 1981) que irão se estabelecer sobre o epitélio pela interação com 

este de maneira diferente (APAJALAHTI et al., 2004). E, os probióticos se 

caracterizam por serem culturas bacterianas definidas (STAVRIC et al., 1985), dessa 

forma, estes poucos gêneros bacterianos poderiam competir pelo mesmo sítio de 

ligação à célula epitelial.   

No entanto, verificou-se que após dez dias do tratamento com os produtos de 

exclusão competitiva ou probiótico ocorreu a aderência de bactérias de forma similar 

entre estes produtos. Barnes et al. (1972) compararam três produtos de exclusão 

competitiva e demonstraram que existia menor quantidade de muco e bactérias 

aderidas após um período de 10 dias. 

O estudo morfológico comparativo de células caliciformes revelou que nas 

aves tratadas com produtos de exclusão competitiva ou probiótico e infectadas com 

Salmonella Enteritidis houve a estimulação destas células pelas bactérias presentes 

nestes produtos, pois ocorreu a secreção de muco. As células caliciformes das 

tonsilas cecais de aves do grupo 1 ou controle negativo e de aves do grupo 5 ou 

controle positivo, não mostraram secreção de muco ou apresentaram em 

quantidades menores quando comparadas aos demais grupos. Kitagaya, et al. 

(2003) relataram uma redução na quantidade de muco nos vilos nos tratamentos 
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com os produtos de exclusão competitiva após quarenta e oito horas do tratamento, 

observaram também uma quantidade menor de aderência bacteriana aos vilos. Os 

resultados encontrados neste experimento mostraram uma grande diversidade de 

bactérias aderidas aos vilos (figura 8). 

 As aves do grupo 5, infectadas com Salmonella Enteritidis mostraram, em 24 

horas do tratamento, fissuras no tecido (figura 27), sendo estas sugestivas de lesões 

provocadas por Salmonella spp. ao tecido epitelial.  Uma característica importante 

na infecção por Salmonella spp, é a ingestão por via oral, onde a bactéria precisa 

atravessar a barreira epitelial do intestino para iniciar a doença. A invasão de 

Salmonella spp. pode ocorrer através de microvilosidades ou do complexo de 

junções intercelulares, existindo degenerações destes e a formação de um vacúolo 

contendo a bactéria (Salmonella containing vacuole – SCV) (Takeuchi, 1967). Este 

fenômeno induzido por Salmonella spp. é reversível e de curta duração, células 

infectadas são capazes de retornar a sua arquitetura normal após a internalização 

bacteriana (Takeuchi, 1967). Os resultados encontrados sugerem que ocorreu a 

invasão de células epiteliais de tonsilas cecais (figura 27) e que estas retornaram a 

sua morfologia normal, pois em 48 horas da infecção o epitélio do ceco de ave do 

grupo 5 não apresentava alterações (figura 28).    

Os resultados encontrados neste estudo confirmam os dados da literatura 

com respeito a eficácia de produtos de exclusão competitiva ou probiótico na 

proteção do epitélio intestinal a Salmonella spp. Embora os produtos estudados 

tenham apresentado um comportamento diferente com relação a sua interação ao 

epitélio de tonsilas cecais. 
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6 CONCLUSÃO 

 

• As bactérias presentes nos produtos de exclusão competitiva e no probiótico 

estudado foram capazes de se aderir ao epitélio de tonsilas cecais. 

 

• Houve a estimulação de células caliciformes pelos produtos de produtos de 

exclusão competitiva e do probiótico estudado, pois se observou a presença 

de muco no epitélio de tonsilas cecais. 

 
• As aves que receberam o produto de exclusão competitiva Aviguard 

apresentaram um maior ganho de peso, ao longo do experimento, quando 

comparado aos demais produtos estudados. 

 
• Salmonella Enteritidis provocou lesões no epitélio de ceco.  
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APENDICE A 

 

Apêndice A: Composição da ração inicial utilizada na alimentação das aves durante 

o experimento. 

 

Formula Ração Inicial: 

Ingredientes % 

Milho 61400 

Farelo de Soja 45,5% 34200 

Fosfato Bicálcio 24/18 2000 

Calcário fino 0750 

Óleo de soja 0,700 

Sal comum 0,400 

Dl Metionina 99% 0,185 

Lisina 0,105 
Cloreto de colina 60% 0,098 
Premix frango de corte 0,120 

  
Garantia  
Proteína min 20,0 
Em mínimo 2850,0 

  

Níveis Nutricional Informado pelo Fabricante.  

 




