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RESUMO 

 

Levedura hidrolisada como fonte de nucleotídeos para leitões recém-desmamados 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de níveis de nucleotídeos nas dietas de 

leitões recém-desmamados sobre o desempenho, a morfometria de órgãos e a histologia do 

epitélio intestinal. Foram utilizados 144 leitões desmamados aos 21 dias de idade e com peso 

médio inicial de 5,80 ± 0,16 kg em um experimento inteiramente ao acaso, com seis tratamentos, 

seis repetições por tratamento e quatro animais por baia (unidade experimental). Os tratamentos 

foram: Am (antimicrobiano) – dieta basal com inclusão de 40 ppm de sulfato de colistina, assim 

como dieta basal com 0, 150, 300, 450 e 600 ppm de nucleotídeos. Ao final do experimento, foi 

abatido um animal de cada baia para coleta das amostras para avaliação da morfometria de órgãos 

e da histologia do epitélio intestinal. No período de 1 a 14 dias de experimentação, houve piora 

linear (P<0,01) das variáveis de desempenho, enquanto que no período total de 34 dias, houve 

redução linear (P=0,03) do peso final dos animais com o aumento dos níveis de nucleotídeos na 

dieta. Os leitões alimentados com a dieta com o antibiótico colistina apresentaram maior (P<0,01) 

comprimento do intestino delgado e menor (P<0,01) relação altura de vilosidade:profundidade de 

cripta (AV:PC) no duodeno do que aqueles que receberam nucleotídeos. Foi observado, também, 

aumento linear (P<0,01) no peso relativo do baço, assim como redução linear (P<0,01) da relação 

AV:PC e redução linear (P<0,01) da profundidade de cripta no duodeno dos animais em função 

da adição de nucleotídeos na dieta. Assim, embora os níveis de até 600 ppm de nucleotídeos em 

dietas complexas de leitões recém-desmamados não tenham proporcionado melhora no 

desempenho, eles acarretaram benefícios à morfometria de órgãos e à histologia do epitélio 

intestinal dos animais. 

 

 

Palavras-chave: Antimicrobianos; Desempenho; Histologia; Intestino; Morfometria; Suínos  
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ABSTRACT 

 

Hidrolyzed yeast as source of nucleotides for weanling pigs 

 

The purpose of this work was to evaluate the effects of dietary nucleotide levels on 

performance, organs morphometry and intestinal histology of weanling pigs. One hundred and 

forty-four pigs weaned at 21 days of age and 5.80 ± .16 kg initial live weight were used a 

completely randomized design experiment with six treatments, six replications per treatment and 

four animals per pen (experimental unit). The treatments were: Am – antimicrobial: basal diet 

with 40 ppm of colistin sulfate and basal diet with 0, 150, 300, 450 and 600 ppm of nucleotides. 

At the end of experimental period, an animal of each pen was slaughtered to evaluate of organs 

morphometry and intestinal epithelium histology. For the 1 to 14 days of experimental period, 

dietary nucleotides depressed linearly (P<.01) performance traits, while for the total experimental 

period of 34 days linear reduction of final live weight (P=.03) was observed with added 

nucleotides. Pigs fed diet with colistin showed greater (P<.01) length of small intestine and lower 

(P<.01) villus height:crypt depth ratio (AV:PC) of duodenum than those fed nucleotides. Also, a 

linear increase (P<.01) of relative weight of spleen, as well as a linear reduction (P<.01) of 

AV:PC and linear reduction (P<.01) of crypt depth of duodenum were observed with added 

dietary nucleotides. Therefore, although added nucleotides up to 600 ppm in complex diet did not 

improve performance, they showed some beneficial effects on organs morphometry and intestinal 

epithelium histology of weanling pigs. 

 

Keywords: Antimicrobial; Histology; Intestine; Morphometry; Performance; Swine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comercialização e o consumo da carne suína no Brasil, em 2008, confirmam 

tendência de fortalecimento da presença do produto na mesa do consumidor brasileiro e 

sinalizam, ainda, expectativa positiva para os próximos anos. Dados da Associação Brasileira da 

Indústria Produtora e Exportadora de Suínos (ABIPECS) revelam que a demanda interna e a 

competitividade da carne suína elevaram-se frente a outras proteínas animais (ABIPECS, 2009). 

Assim, o aumento da produção de industrializados, a oferta de cortes frescos e a queda nos preços 

da carne bovina para os produtores, em virtude da redução de abates nos frigorícos afetados pela 

crise econômica internacional (TSUNECHIRO et al., 2008), foram os principais fatores 

responsáveis pela elevação do consumo da carne suína, atualmente de 13,44 kg/habitante.ano 

(ABIPECS, 2009). Além disso, como a produção de subsistência (extensiva) continuou em 

queda, o crescimento em 2008 pode ser explicado pelo avanço de 1,6% na produção industrial de 

suínos, sobretudo nas integrações e cooperativas (ABIPECS, 2009). Portanto, estes dados 

demonstram que o processo de modernização da produção tecnificada vem aumentando em 

detrimento da produção de subsistência, que por força das exigências de qualidade e segurança 

alimentar perde competitividade e mercado (SILVA, 2000).  

A tecnificação do sistema de produção de suínos tem proporcionado melhora na 

produtividade das porcas, decorrente da redução do período de amamentação para três a quatro 

semanas (COSTA; TSÉ; MIYADA, 2007). A retirada da dieta líquida e altamente digestível 

aliada ao início da ingestão da dieta sólida, ainda de baixa digestibilidade para o leitão, podem 

aumentar o risco da ocorrência de diarréias (VIOLA; VIEIRA, 2003), provocar distúrbios no 

balanço da microbiota intestinal (RAVINDRAN; KORNEGAY, 1993), aumentar o risco de 

mortalidade, além de onerar os custos com medicamentos (VIOLA; VIEIRA, 2003). 

Os antimicrobianos (antibióticos e quimioterápicos), quando utilizados como 

melhoradores de desempenho, podem eliminar ou controlar microrganismos prejudiciais ao 

animal (LOVATTO et al., 2005; PEDROSO et al., 2005). O setor de produção animal tem feito 

uso frequente de vários antimicrobianos em dosagens subclínicas, tornando-se líder mundial na 

utilização desses aditivos (BELLAVER, 2000). Entretanto, seu uso tem sido restringido ou 

banido em diversos países, em virtude da possibilidade do desenvolvimento de resistência 

bacteriana cruzada (PEDROSO et al., 2005; SILVA; TEIXEIRA; FIALHO, 2000) e da 
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emergente exigência dos países importadores de carne em adquirir produtos livres de resíduos de 

antimicrobianos (SILVA, 2000). Com isso, pesquisadores têm se motivado em buscar 

alternativas que minimizem o impacto gerado pela retirada dos antimicrobianos e que, ao mesmo 

tempo, garantam máximo crescimento dos animais sem afetar a qualidade do produto final 

(OETTING et al., 2006). Dentre essas alternativas, merecem destaque as enzimas, probióticos, 

prebióticos, extratos vegetais, ácidos orgânicos e, mais recentemente, os nucleotídeos (STEIN; 

KIL, 2006). 

Os nucleotídeos são componentes intracelulares de baixo peso molecular, integrados 

a numerosos processos metabólicos e essenciais para todas as células (MATEO; PETERS; 

STEIN, 2004). Os benefícios do uso dos nucleotídeos como melhoradores do desempenho de 

suínos podem estar relacionados com o aumento das secreções digestivas (WITTE et al., 1991), 

melhora na digestibilidade e absorção dos nutrientes (BUDIÑO et al., 2004), modificação da 

microbiota intestinal, estímulo ao sistema imune e desenvolvimento, maturação e reparo do trato 

gastrintestinal (UAUY; QUAN; GIL, 1994).  

Entretanto, estudos ainda são necessários para elucidar os modos de ação destes 

aditivos e fornecer, com eficácia e segurança, informações sobre seu uso nas rações animais 

(BRUGALLI, 2003). Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de níveis de 

nucleotídeos nas dietas de leitões recém-desmamados sobre o desempenho, a morfometria de 

órgãos e a histologia do epitélio intestinal. 
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2  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Fisiologia digestiva de leitões recém-desmamados 

 

Nas criações modernas, o desmame é realizado normalmente aos 21 dias de idade  

com o intuito de otimizar a eficiência reprodutiva e produtiva do plantel. Porém, para os leitões, 

este é considerado um dos períodos mais críticos da criação devido a inúmeros fatores 

estressantes que acometem os animais (SOBESTIANSKY et al., 2001). A perda de contato do 

leitão com a porca, a mudança da dieta líquida (leite materno), altamente digestível e rica em 

imunoglobulinas, para a dieta sólida, bem como as alterações ambientais (mudança de 

temperatura e instalações), as tensões sociais (resultantes do reagrupamento dos animais) e as 

dificuldades de adaptação a cochos e bebedouros (FERREIRA et al., 2001; SOBESTIANSKY et 

al., 2001) são exemplos de alguns destes fatores estressantes.  

Os leitões recém-desmamados e com até quatro semanas de idade possuem o trato 

digestório imaturo (MOREIRA et al., 2002), o que leva à digestão insuficiente de carboidratos e 

proteínas (CERA et al., 1988; SOTO, 1999; VEGA; PUCHAL; BUDDINGTON, 1992). Além 

disso, leitões nesta fase de vida apresentam dificuldade em secretar ácido clorídrico (HCl) em 

quantidade suficiente para reduzir o pH estomacal a níveis adequados para o início do processo 

de digestão (UTIYAMA, 2006). Como conseqüência da digestão incompleta da dieta, devido ao 

quimo alimentar inadequadamente acidificado e aos fatores estressantes do desmame, a 

diminuição da capacidade absortiva de nutrientes e a ocorrência de diarréias são comuns, 

comprometendo, assim, o desempenho subseqüente dos animais (HAUPTLI et al., 2005; 

LINDEMANN et al., 1986).  

Diante das ocorrências relatadas anteriormente, observa-se redução da altura dos vilos 

como conseqüência da menor taxa de proliferação celular e/ou aumento na taxa de extrusão 

(MAIORKA; BOLELI; MACARI, 2002) no ápice dos vilos. As vilosidades deixam de apresentar 

formas alongadas, semelhantes a dedos, e passam a apresentar formatos semelhantes a línguas e 

folhas (PLUSKE; HAMPSON; WILLIAMS, 1997). Em resposta a estas alterações morfológicas, 

acelera-se a diferenciação celular, com aumento da profundidade das criptas (ARGENZIO, 

2006).  
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O encurtamento das vilosidades e o aprofundamento das criptas acarretam diminuição 

na secreção de algumas enzimas (isomaltase e maltase, sacarase e lactase) da borda em escova 

dos enterócitos (MILLER et al., 1984). Nessas condições, há maior número de células produzidas 

nas criptas e menor número de células absortivas nos vilos (UTIYAMA, 2006), prejudicando a 

absorção dos nutrientes pelos animais. Assim, a redução na altura das vilosidades do intestino 

delgado, observada logo após o desmame, é, possivelmente, um dos fatores responsáveis pelo 

baixo desempenho e pela maior ocorrência de diarréia que normalmente acomete os animais nos 

primeiros 14 dias pós-desmame (BERTO et al., 1996; LI et al., 1991; PLUSKE; HAMPSON; 

WILLIAMS, 1997; SILVA et al., 2000). 

Algumas pesquisas demonstram que o fornecimento de ração na fase pré-desmame é 

benéfico para prevenir o encurtamento das vilosidades (CERA et al., 1988; NABUURS, 1995; 

PEKAS, 1991). Estimular o consumo de ração nessa fase de criação induz as funções digestivas 

intestinais (secreção de hormônios, secreção de enzimas e proliferação celular) (KELLY; KING, 

2001), o que resulta em melhora da integridade morfológica da parede intestinal e aumento no 

ganho de peso dos animais (BERTO, 1993; KELLY; SMITH; McCRAKEN, 1991; MAKKINK 

et al., 1994). Dessa forma, é necessário incluir ingredientes de alto valor biológico nas dietas de 

leitões na fase pré e pós-desmame, com o propósito de melhorar a digestibilidade e a 

palatabilidade da dieta e, consequentemente, estimular o consumo de ração pelos animais 

(BARBOSA et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2003). Outra estratégia utilizada para diminuir os 

fatores estressantes na fase pós-desmame e, ainda, contribuir para a manutenção das condições 

adequadas do trato gastrintestinal durante essa fase da vida do animal é a inclusão, nas dietas de 

leitões, de aditivos melhoradores de desempenho (LOVATTO et al., 2005; PEDROSO et al., 

2005).  

 

2.2 Aditivos melhoradores de desempenho  

 

Considera-se aditivo toda substância, microrganismos ou produto formulado, 

adicionado intencionalmente à dieta, com ou sem valor nutritivo e que melhore as características 

dos produtos destinados à alimentação animal, melhore o desempenho dos animais sadios, atenda 

às necessidades nutricionais ou tenha efeito anticoccidiano (BRASIL, 2004). De acordo com suas 

funções e propriedades, os aditivos são classificados em cinco categorias: aditivos tecnológicos 
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(adsorvente, aglomerante, antiaglomerante, antioxidante, antiumectante, conservante, 

emulsificante, estabilizante, espessante, gelificante, regulador da acidez e umectante), aditivos 

sensoriais (corante e pigmentante, aromatizante e palatabilizante), aditivos nutricionais 

(vitaminas e provitaminas, oligoelementos, aminoácidos, seus sais e análogos, uréia e seus 

derivados), aditivos zootécnicos (com propriedades funcionais digestivas, equilibradores da flora 

intestinal e melhoradores de desempenho) e anticoccidianos (BRASIL, 2004). 

A produção animal é líder mundial no uso de antimicrobianos (antibióticos e 

quimioterápicos) como aditivos zootécnicos melhoradores de desempenho (BELLAVER, 2000). 

Quando utilizados em baixas dosagens nas rações animais, os antimicrobianos podem atuar por 

diferentes mecanismos como: economia de nutrientes, controle de doenças subclínicas, efeito 

protetor contra a produção de toxinas no trato gastrintestinal e efeito metabólico, permitindo, 

dessa forma, melhorias no desempenho verificadas em diferentes espécies animais (COSTA, 

2009; COMPÊNDIO BRASILEIRO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, 1998; MENTEN, 1995). 

Entretanto, seu uso tem sido restringido ou banido em diversos países, em virtude da 

possibilidade do desenvolvimento de resistência bacteriana cruzada (PEDROSO et al., 2005; 

SILVA et al., 2000) e da emergente exigência dos importadores em obter produtos livres de 

resíduos de antimicrobianos (SILVA, 2000). Com a proibição do uso de antibióticos e 

quimioterápicos melhoradores de desempenho, liderada pela Suécia em 1986, foram registradas 

quedas de produtividade principalmente nas unidades produtoras de leitões (PENZ JUNIOR; 

KOLLER, 2007). A partir de janeiro de 2006, os paíseus europeus, seguindo o exemplo da 

Suécia, também adotaram uma postura rigorosa em relação à restrição no uso desses aditivos 

(BRAZ, 2008; CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA, 2009), com consequências negativas para 

a produção animal. Em sete países da Comunidade Européia, por exemplo, a retirada dos 

antimicrobianos, como melhoradores de desempenho, acarretou em prejuízo de U$ 1,103 bilhão 

somente na cadeia de carne suína (BUTOLO, 1999), o que motiva pesquisadores em buscar 

alternativas para minimizar esse impacto econômico. Assim, nutricionistas têm utilizado em suas 

formulações as leveduras, especialmente como fonte de nucleotídeos, que têm mostrado respostas 

satisfatórias em estudos como substitutos aos antimicrobianos para leitões recém-desmamados 

(STEIN; KIL, 2006).  
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2.3 Considerações gerais sobre a levedura 

 

Muitos produtos e subprodutos agroindustriais são conhecidos como fontes potenciais 

de nutrientes para seres humanos e animais domésticos, sendo chamados de alimentos 

alternativos. Vários pesquisadores têm procurado estudar estes alimentos na tentativa de otimizar  

o uso destes produtos e subprodutos, bem como conhecer suas limitações para as diferentes 

espécies animais. 

O Brasil, sendo o maior produtor mundial de álcool de cana-de-açúcar (ARAÚJO et 

al., 2006), com estimativa de produção de 26,6 bilhões de litros de álcool em 2009 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2009), é um grande produtor de levedura 

seca (Saccharomyces cerevisiae), uma vez que esta é um subproduto da fermentação alcoólica da 

cana-de-açúcar e das indústrias cervejeiras (GAIOTTO, 2005). Considerando a tecnologia de 

processamento e produção, o potencial de produção de levedura pela indústria de etanol, segundo 

Santos (2009), é de aproximadamente 500.000 toneladas anuais. No entanto, atualmente, a 

produção de levedura é de 75.000 toneladas anuais, o que representa aproveitamento de apenas 

15% das leveduras disponíveis para processamento. O lento crescimento na produção de 

leveduras tem sido associado à baixa demanda de mercado e à carência de informações sobre os 

benefícios extra-nutricionais que a levedura pode oferecer. Porém, existe perspectiva de grande 

aumento na produção de leveduras, uma vez que há expectativa da expansão na produção de 

álcool nos próximos anos (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2009) e na 

massificação do uso das leveduras na nutrição animal (SANTOS, 2009). 

Diante deste cenário, podem-se considerar, como alimentos alternativos para os 

suínos, as leveduras recuperadas da produção do álcool, uma vez que são fontes potenciais de 

proteína (com valores médios de 36,75% de proteína bruta, segundo Rostagno et al., 2005), de 

vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, niacina e ácido pantotênico), de alguns minerais 

(cálcio, fósforo, potássio, magnésio e sódio) e de outros possíveis nutrientes (MIYADA, 1987; 

RUTZ et al., 2006), como os prebióticos e os nucleotídeos (BARBALHO, 2009). As leveduras 

são geralmente referidas como excelentes fontes de ergosterol, o precursor da vitamina D2, além 

de apresentar bom balanço de aminoácidos, com elevados níveis de lisina e outros aminoácidos 

essenciais como treonina, leucina e valina (MIYADA, 1987; ZANUTTO et al., 1999). 
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A levedura pode ser obtida a partir da sangria do leite de levedura, do fundo das 

dornas de fermentação e da centrifugação do vinho, produzindo a vinhaça (BUTOLO, 1996 apud 

MOREIRA et al., 2002). Após a obtenção do produto úmido, podem ser empregados dois 

diferentes métodos de secagem: por rolos rotativos e, mais recentemente, pela tecnologia “spray-

drying”. A secagem por rolos rotativos consiste no contato direto do leite de levedura com a 

superfície aquecida do rolo, atingindo temperaturas de até 200° C. No método “spray-drying” o 

leite de levedura é conduzido para uma câmara de secagem que, por alta rotação, atomiza o leite 

em pequenas gotículas e o seca instantaneamente, devido ao fluxo de ar quente (GAIOTTO, 

2005; MOREIRA et al., 2002). Dessa forma, o produto obtido é um pó fino (LAHR et al., 1996 

apud MOREIRA et al., 2002; ZANUTTO et al., 1999). 

Alguns estudos relatam que a secagem por “spray-drying” proporciona um produto de 

melhor qualidade, caracterizando-se por apresentar uniformidade de umidade, granulometria, cor 

e, principalmente, a preservação de seus aminoácidos (ZANUTTO et al., 1999).  O tempo de 

processamento e a temperatura atingida é menor em relação à secagem por rolos rotativos 

(FURUYA et al., 2000; MOREIRA et al., 2002; ZANUTTO et al., 1999), o que pode favorecer a 

preservação de todas as propriedades do produto (ZANUTTO et al., 1999). Entretanto, 

encontram-se na literatura valores consideravelmente variados em relação à digestibilidade da 

proteína e da energia da levedura seca, especialmente em decorrência dos diferentes processos 

para obtenção e secagem do produto (MOREIRA et al., 2002). 

Um dos destaques na utilização da levedura seca é o isolamento de seus principais 

componentes, como as enzimas, proteínas, polissacarídeos, lipídeos e nucleotídeos (GAIOTTO, 

2005), sendo estes últimos subunidades dos ácidos nucléicos (DNA: ácido desoxiribonucléico e 

RNA: ácido ribonucléico). Com concentração de 5 a 12%, presentes, especialmente na forma de 

RNA (RUMSEY et al., 1991), os nucleotídeos podem ter efeito sobre o trato gastrintestinal dos 

leitões recém-desmamados, influenciando positivamente o desempenho e o desenvolvimento da 

microbiota intestinal (UAUY; QUAN; GIL, 1994), além de aumentar a resistência imunológica 

dos animais (CARVER; WALKER, 1995; RUTZ et al., 2006). 

 

2.4 Nucleotídeos  

 

2.4.1 Estrutura química dos nucleotídeos 
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Nucleotídeos são compostos formados por uma base nitrogenada (púrica ou 

pirimídica), uma pentose e um ou mais grupo fosfato (LEHNINGER; NELSON; COX, 1995). A 

pentose pode ser a 2-desoxiribose para o DNA e a ribose para o RNA. As principais bases púricas 

são a adenina (A) e a guanina (G) e as principais bases pirimídicas são a citosina (C), a timina (T) 

e a uracila (U), mostradas na Figura 1.  

 

 

Figura 1 - Fórmula estrutural das bases nitrogenadas (LEHNINGER; 

NELSON; COX, 1995) 

 

 

A síntese do nucleotídeo ocorre em três etapas (Figura 2). Primeiramente, o grupo 

hidroxila do carbono de posição 1 (C1’) é substituído por uma das bases nitrogenadas, sendo 

chamado de nucleosídeo (RIEGEL, 2002). Em seguida, o grupo fosfato, através de uma ligação 

éster, ocupa o carbono de posição 5 (C5’). A repetição de uma ponte de éster fosfato do C5’ de 

um nucleotídeo para o C3’ de outro nucleotídeo forma a cadeia de nucleotídeos (VOLLHARDT; 

SCHORE, 2004). Esse composto é denominado de nucleosídeo 5’-fosfato ou 5-nucleotídeo. 

Outra forma de denominar a estrutura do nucleotídeo é indicar o nome da pentose no prefixo. 5’-

ribonucleotídeo, por exemplo, caracteriza que a pentose utilizada é a ribose, enquanto 5’-
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desoxiribonucleotídeo indica que a pentose utilizada é a desoxiribose (LEHNINGER; NELSON; 

COX, 1995). 

 

Figura 2 - Estrutura básica de um nucleotídeo (LEHNINGER; NELSON; 

COX, 1995) 

 

Os nucleotídeos não são considerados essenciais, uma vez que podem ser sintetizados 

pelos animais pela via “de novo”, a partir de seus precursores metabólicos, como a glutamina 

(MAIORKA; BOLELI; MACARI, 2002; YU et al., 2002). Este processo ocorre no citosol do 

hepatócito (MATEO; STEIN, 2004). Porém, a síntese pela via “de novo” tem alto custo 

metabólico, necessitando de grande quantidade de energia na forma de ATP (ROSSI; XAVIER; 

RUTZ, 2007). Além disso, alguns tecidos como o epitélio intestinal, a medula óssea, as células 

hematopoiéticas e o cérebro possuem capacidade limitada de sintetizar nucleotídeos (LELEIKO 

et al., 1983; UAUY; QUAN; GIL, 1994; WESTWOOD, 1999), sendo auxiliados pela via de 

salvamento, que utiliza os nucleotídeos fornecidos na dieta (KULKARNI et al., 1989; 

SANDERSON; HE, 1994; YAMAMOTO et al., 1997).  Essa via promove a reciclagem de bases 

livres e nucleosídeos liberados na hidrólise dos nucleotídeos e ácidos nucléicos, com menor gasto 

de energia (PELÍCIA, 2008).  

Base (purina ou 

pirimidina) 

desoxiribonucleotídeos 

ribonucleotídeos 

Grupo 

fosfato 
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2.4.2. Digestão e absorção dos nucleotídeos dietéticos 

 

Os nucleotídeos da dieta são ingeridos principalmente como nucleoproteínas 

derivadas do núcleo das células. A digestão das nucleoproteínas é iniciada pelas proteases, 

liberando ácidos nucléicos. Estes, por sua vez, sofrem hidrólise parcial no estômago, sendo em 

seguida expostos às nucleases e às fosfoesterases pancreáticas, originando os nucleotídeos e os 

nucleosídeos. Fosfatases alcalinas intestinais e nucleotidases irão clivar o grupo fosfato dos 

nucleotídeos em nucleosídeos e, posteriormente, pela ação das nucleosidases, serão liberadas as 

bases nitrogenadas. A Figura 3 ilustra esse processo, segundo Uauy, Quan e Gil (1994). 

 

 

 

Figura 3 - Digestão de nucleoproteínas e absorção de nucleosídeos 

no trato gastrintestinal (UAUY; QUAN; GIL, 1994) 

 

 

Mais de 90% dos nucleotídeos ingeridos nas dietas são absorvidos, aproximadamente 

5% são incorporados aos ácidos nucléicos no intestino e uma quantidade relativamente pequena é 

armazenada nas células hepáticas (UAUY; QUAN; GIL, 1994). O intestino não somente recupera 

quantidades significativas de bases nitrogenadas e nucleosídeos, como também oxida o excesso 

de purina à ácido úrico (PELÍCIA, 2008) e o excesso de pirimidina à uréia (LEHNINGER; 

NELSON; COX, 1995). Nos mamíferos, exceto primatas, o ácido úrico é ainda catabolizado em 

alantoína pela ação da enzima uricase (MATEO; STEIN, 2004).  
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Em condições fisiológicas, os nucleotídeos têm capacidade limitada para atravessar 

membranas celulares (SANDERSON; HE, 1994). Isto pode ocorrer devido à ausência de um 

sistema de transporte específico dos nucleotídeos ou pela alta carga negativa do grupo fosfato, 

que dificulta a absorção (MATEO; STEIN, 2004). 

 

2.4.3 Importância dos nucleotídeos  

 

Os nuclotídeos são subunidades dos ácidos nucléicos (DNA e RNA), são 

componentes estruturais de várias coenzimas essenciais, tais como FAD, NAD+, NADP+ e 

coenzima A (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2006; RODWELL, 2006) e atuam como 

mensageiros celulares secundários como o AMP cíclico (LEHNINGER; NELSON; COX, 1995). 

Outra função bioquímica importante dos nucleotídeos inclui as numerosas reações de 

transferência de grupos fosfatos, tanto do ATP como de outros nucleotídeos trifosfatos, 

exercendo importante função no tranporte de energia dentro da célula (GARCIA, 2007; UAUY; 

QUAN; GIL, 1994).  

Os nucleotídeos dietéticos apresentam, ainda, capacidade de prevenir os efeitos 

negativos sobre a estrutura do intestino (PELÍCIA, 2008), favorecendo o crescimento de bactérias 

benéficas na microbiota intestinal (UAUY; QUAN; GIL, 1994), além de melhorar a resposta 

imune dos animais, aumentando a resistência contra possíveis patógenos (CARVER; WALKER, 

1995). Os nucleotídeos podem ser considerados nutrientes essenciais ao organismo em algumas 

situações específicas, como rápido crescimento, doenças, consumo limitado de nutrientes e 

distúrbios endógenos (LERNER; SHAMIR, 2000), embora sua ausência na dieta não leve a 

sintomas clássicos de deficiência clínica (GARCIA, 2007). 

 

2.4.3.1 Desenvolvimento e maturação do epitélio intestinal 

 

Os nucleotídeos exercem importante função no desenvolvimento, maturação e reparo 

do trato gastrintestinal (McCAULEY; KONG; HALL, 1998; UAUY; QUAN; GIL, 1994). Além 

de promover aumento na altura das vilosidades intestinais e diminuição na profundidade das 

criptas, a suplementação das dietas de ratos jovens com 0,8% de nucleotídeos propiciou aumento 

no conteúdo de proteína total e de DNA no intestino (UAUY; QUAN; GIL, 1994) e, como 
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consequência, o crescimento e a maturação do epitélio intestinal desses animais (UAUY et al., 

1990).  

O uso de nucleotídeos na dieta de ratos jovens propiciou, ainda, aumento na atividade 

de algumas enzimas do trato gastrintestinal envolvidas no catabolismo das purinas, como 

5’nucleotidase, fosfatase alcalina, adenosina deaminase, purina nucleosidase fosforilase e xantina 

oxidase (WITTE et al., 1991). Em ratos com diarréia induzida pela lactose e em estudos 

realizados com bebês (ESPINOZA et al., 1992), a inclusão de nucleotídeos na dieta resultou em 

recuperação da morfologia intestinal (BUENO et al., 1994), diminuição na incidência de diarréia, 

além de maior atividade específica de enzimas como a maltase, lactase e sucrase da mucosa ao 

longo do trato intestinal (NUÑEZ et al., 1990; UAUY et al., 1990; UAUY; QUAN; GIL, 1994). 

Os benefícios observados durante o desenvolvimento do epitélio intestinal podem ser explicados 

pelo papel que os nucleotídeos exercem na síntese do RNA, contribuindo, assim, para a 

regeneração de novos tecidos após lesões ou quando há alguma deficiência nutricional, 

especialmente de aminoácidos essenciais (MATEO; STEIN, 2004). 

 

2.4.3.2 Benefício à microbiota intestinal 

 

Os nucleotídeos dietéticos modificam o tipo e o crescimento da microbiota intestinal 

(UAUY; QUAN; GIL, 1994), podendo favorecer o desenvolvimento da microbiota com 

predominância de bifidobactérias, também presentes em maior quantidade na microbiota 

intestinal de bebês lactentes (RADECKI; YOKOYAMA, 1991; SILVA, 2000). Bifidobactérias 

têm a capacidade de fermentar açúcar do leite, produzindo como principal produto da 

fermentação o ácido láctico (ZACARCHENCO; MASSAGUER-ROIG, 2004). Desta forma, 

promove a diminuição do pH e, assim, previne a proliferação de bactérias patogênicas como 

Escherichia colli, Clostridium e Salmonella (UAUY; QUAN; GIL, 1994). Além disso, 

bifidobactérias inibem o desenvolvimento de enterobactérias responsáveis por aumentar a 

incidência de diarréias (BRAUN, 1981).  

A suplementação de nucleosídeos na dieta de leitões recém-desmamados pode 

influenciar positivamente a microbiota gastrintestinal, uma vez que a contagem fecal de 

Clostridium perfringens (bactéria patogênica) foi menor aos sete dias pós-demame, enquanto a 
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contagem fecal de Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium spp. (bactérias benéficas) foi 

maior aos 14 dias pós-desmame (MATEO; DAVE; STEIN, 2004).  

 

2.4.3.3 Nucleotídeos e imunidade 

 

Os fetos suínos estão muito bem protegidos da estimulação antigênica externa, em 

função da característica epitélio-corial da placenta materna, na qual seis camadas de tecidos 

separam a circulação materna da fetal. Essa barreira física de proteção, no entanto, impede a 

transferência de imunoglobulinas da mãe para os fetos via placenta. Assim, o leitão nasce 

essencialmente livre de anticorpos circulantes, sendo extremamente dependente da aquisição de 

imunidade passiva transferida pela mãe, via colostro (BRAMBELL, 1958 apud ESTEVES; 

MACHADO NETO; MIYADA, 1996). 

Na espécie suína, foram descritas quatro classes de imunoglobulinas - IgM, IgG, IgA 

e IgE - sendo as três primeiras mais conhecidas e importantes (FERREIRA; SOUSA, 2009). 

Altas concentrações de imunoglobulinas (IgG, IgM e IgA) são encontradas nas primeiras 

amostras de colostro de porcas após o parto. A participação relativa dessas imunoglobulinas cai 

rapidamente com o transcorrer da lactação e a IgG predominante no início (76% do total) passa 

para cerca de 11% aos 21 dias de lactação (KLOBASA; WERHAHN; BUTLER, 1987). 

A imunidade adquirida pelo leitão recém-nascido dá-se pela ingestão de 

imunoglobulinas colostrais (anticorpos), alcançando o máximo entre 24 e 36 horas após o parto, 

sendo diminuída de forma acentuada em seguida, uma vez que a parede intestinal dos leitões 

torna-se rapidamente impermeável às imunoglobulinas (ESTEVES; MACHADO NETO; 

MIYADA, 1996). Por esta razão, o leitão apresenta, em torno da terceira ou quarta semana de 

vida, um período de imunidade sistêmica baixa, antes do restabelecimento de níveis normais que 

ocorrerá em função da produção endógena de anticorpos (ESTEVES; MACHADO NETO; 

MIYADA, 1996). Assim, para atender a essa fase crítica, a suplementação de nucleotídeos na 

dieta tem sido associada à resposta favorável na imunidade humoral e celular (MATEO; STEIN, 

2004), porém o exato mecanismo de ação não tem sido elucidado (CARVER; WALKER, 2005). 

A combinação de glutamina com nucleotídeos tem propiciado maior concentração de 

IgG no soro sanguíneo de leitões, porém sem alterações na concentração de IgA (YU et al., 

2002). Resultados semelhantes foram encontrados por Oliver et al. (2003) ao suplementar com 
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nucleotídeos as dietas de bezerros desafiados com lipopolissacarídeo (LPS), um agente 

antigênico. Adicionalmente, leitões desafiados com “keyhole hemocyanin lapa” (KLH), um 

antígeno, apresentaram aumento na produção de linfócitos quando alimentados com dietas 

suplementadas com nucleotídeos (ZOMBORSKY-KOVACS et al., 1998). 

 

2.4.4 Nucleotídeos na alimentação animal 

 

Em dietas iniciais de suínos desmamados, a concentração de alguns nucleotídeos é 

bastante baixa quando comparada com a concentração do leite de porcas, sendo benéfica a sua 

suplementação (HAUPTLI et al., 2005; RUTZ et al., 2006). Leitões recém-desmamados, 

alimentados com dieta rica em nucleotídeos, apresentaram tendência de maior ganho de peso, 

maior consumo de ração, melhor eficiência alimentar e menor incidência de diarréia (YU et al., 

2002). A combinação de 1,0% de glutamina com 0,1% de nucleotídeos promoveu melhora no 

sistema imune de leitões recém-desmamados, além de aumento na altura das vilosidades 

intestinais (YU et al., 2002). Em adição, leitões entre 22 e 45 dias de idade alimentados com 5% 

de levedura desidratada, como fonte de nucleotídeos, apresentaram, numericamente, melhora de 

5,43% no ganho de peso e 7,7% na conversão alimentar quando comparados aos animais que 

receberam a dieta basal (ARAÚJO et al., 2006). 

Estudos desenvolvidos com frangos de corte demonstraram benefício ao desempenho 

produtivo dos animais com a inclusão de 2,0% de extrato de leveduras (0,2% de nucleotídeos) 

(RUTZ et al., 2006). Quando adicionados às dietas, os nucleotídeos podem favorecer a digestão e 

a absorção dos nutrientes, por ampliar a área de superfície absortiva (RUTZ et al., 2006). 



 35 

2.5 Material e métodos 

 

2.5.1 Instalações experimentais e animais 

 

O experimento foi conduzido na creche experimental do Setor de Suinocultura do 

Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da 

Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), Piracicaba, SP, com duração de 34 dias. A sala de 

creche possui 20 baias metálicas suspensas, dispostas em quatro faixas de cinco baias. Cada baia 

possui uma área de 1,80 m
2
 (1,20 x 1,50 m), sendo provida de comedouros automáticos, 

bebedouro tipo chupeta e aquecimento complementar com lâmpadas infra-vermelhas de 250 W. 

A área abaixo do bebedouro é constituída de piso metálico vazado e o restante é de concreto 

compacto, correspondente à área adjacente ao comedouro. 

Foram utilizados 144 leitões da Genética Agroceres, adquiridos de uma granja 

comercial localizada no município de Capivari, SP. Os animais tinham idade média inicial de 21 

dias e peso médio inicial de 5,80 ± 0,16 kg.  

 

2.5.2 Levedura hidrolisada 

 

A levedura hidrolisada é um produto comercial (Tabela 1), obtido pela hidrólise da 

levedura Saccharomyces cerevisiae com enzimas endógenas e exógenas. Esse processo, cujo 

fluxograma é mostrado na Figura 4, permite a liberação de nucleotídeos e nucleosídeos contidos 

no núcleo das células de levedura.  
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Tabela 1 -  Características da levedura hidrolisada  

Fonte: Dados fornecidos pelo Laboratório Covance 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Fluxograma de produção da levedra hidrolisada 

(ICC Industrial Comércio Exportação e Importação 

Ltda, 2008) 

 

 

Características Níveis de garantia 

Aspecto visual Pó claro e fino 

Ácidos nucléicos totais (%) 4,0 a 5,0 

Nucleotídeos/nucleosídeos livres (%) 3,0 a 3,5 

Umidade (%) 6,0 

Proteína bruta (%) 40,0 

Extrato etéreo (%) 2,7 

Fibra bruta (%) 1,4 

Energia bruta (kcal/kg) 4.283,0 
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2.5.3 Tratamentos e dietas basais 

 

Foram testados seis tratamentos, sendo eles: 

- Antimicrobiano (Am) - dieta basal com inclusão de 40 ppm de sulfato de colistina; 

- Controle (0) - dieta basal composta por milho e farelo de soja; 

- 150 - dieta basal com inclusão de 150 ppm de nucleotídeos; 

- 300 - dieta basal com inclusão de 300 ppm de nucleotídeos; 

- 450 - dieta basal com inclusão de 450 ppm de nucleotídeos; 

- 600 - dieta basal com inclusão de 600 ppm de nucleotídeos. 

Durante o experimento, foram utilizadas duas dietas basais, sendo a pré-inicial 

fornecida do 1º ao 14º dia e a inicial do 14º ao 34º dia de experimentação. Os níveis de exigências 

nutricionais foram aqueles recomendados por Rostagno et al. (2005). As composições percentuais 

das dietas pré-iniciais e iniciais e os valores nutricionais calculados podem ser encontrados nas 

Tabelas 2 e 3.  
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Tabela 2 – Composição percentual e valores nutricionais calculados das dietas pré-iniciais 

 
 

Níveis de nucleotídeos (ppm)
 

Ingrediente Am 0 150 300 450 600 

Milho 49,80 49,80 48,95 48,94 48,92 48,90 

Farelo de soja (46%) 26,00 26,00 24,91 23,88 22,85 21,82 

Produto lácteo (71,5% de lactose)
1 

12,18 12,18 11,39 10,77 10,16 9,54 

Produto lácteo (40,5% de lactose)
2 

5,65 5,65 7,86 8,98 10,10 11,23 

Açúcar 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

L-Lisina.HCl (78%) 0,80 0,80 0,74 0,76 0,77 0,79 

DL-Metionina (99%) 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 

L-Treonina (98,5%) 0,35 0,35 0,30 0,30 0,31 0,32 

L-Triptofano (98%) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 

Calcário 0,71 0,71 0,66 0,65 0,64 0,63 

Fosfato bicálcico 1,73 1,73 1,91 1,94 1,97 1,99 

Caulim  - 0,004 -  -  -  -  

Antimicrobiano
3 

0,004  - -  -  -  -  

Levedura hidrolisada   - -  0,50 1,00 1,50 2,00 

Cloreto de colina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Sal 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Suplemento mineral
4 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Suplemento vitamínico
5 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

       

Valores calculados:       

   Energia metabolizável (kcal/kg) 3325 3325 3352 3356 3360 3365 

   Proteína bruta (%) 19,42 19,42 19,31 19,23 19,14 19,05 

   Cálcio (%) 0,88 0,88 0,92 0,93 0,93 0,93 

   Fósforo (%) 0,70 0,70 0,73 0,73 0,73 0,74 

   Lactose (%) 11,00 11,00 11,32 11,34 11,35 11,37 

   Lisina digestível (%) 1,55 1,55 1,51 1,51 1,50 1,50 

   Metionina digestível (%) 0,43 0,43 0,41 0,41 0,41 0,41 

   Treonina digestível (%) 0,96 0,96 0,90 0,90 0,89 0,89 

   Triptofano digestível (%) 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 
1
Produto comercial: Prius L71. 

2
Produto comercial: Start pró-20. 

3
Produto comercial: Sulfato de colistina (66,7%). 

4
Quantidades por kg de ração: manganês, 60 mg; zinco, 150 mg; ferro, 100 mg; cobre, 10 mg; iodo, 1,2 mg. 

5
Quantidades por kg de ração: vit. A, 11.500 UI; vit. D3, 5.850 UI; vit. E, 45 UI; vit. K3, 3 mg; tiamina, 1,8 mg; 

riboflavina, 5,1 mg; piridoxina, 3,5 mg; vit. B12, 24 mcg; ácido fólico, 0,82 mg; ácido pantotênico, 18 mg; niacina, 

37,5 mg; biotina, 0,14 mg; selênio, 0,35 mg; etoxiquin, 0,042 mg. 

 

Nota: Sinal convencional utilizado:  

          - dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
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Tabela 3 – Composição percentual e valores nutricionais calculados das dietas iniciais 

 
 

Níveis de nucleotídeos (ppm)
 

Ingrediente Am 0 150 300 450 600 

Milho 63,00 63,00 61,60 62,32 61,51 61,49 

Farelo de soja (46%) 26,00 26,00 26,00 25,00 24,82 23,80 

Produto lácteo (71,5% de lactose)
1 

5,25 5,25 4,09 4,45 3,84 3,23 

Produto lácteo (40,5% de lactose)
2 

0,61 0,61 2,95 2,31 3,41 4,52 

Açúcar 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

L-Lisina.HCl (78%) 0,30 0,30 0,17 0,21 0,20 0,22 

DL-Metionina (99%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

L-Treonina (98,5%) 0,10 0,10 0,00 0,02 0,02 0,02 

Calcário 0,37 0,37 0,61 0,62 0,62 0,60 

Fosfato bicálcico 1,80 1,80 1,52 1,51 1,52 1,55 

Caulim - 0,004 - - - - 

Antimicrobiano
3 

0,004 - - - - - 

Levedura hidrolisada - - 0,50 1,00 1,50 2,00 

Cloreto de colina 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Sal 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Suplemento mineral
4 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Suplemento vitamínico
5 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

       

Valores calculados:       

   Energia metabolizável (kcal/kg) 3230 3230 3266 3237 3242 3246 

   Proteína bruta (%) 18,00 18,00 18,24 18,00 18,21 18,12 

   Cálcio (%) 0,70 0,70 0,73 0,73 0,73 0,74 

   Fósforo (%) 0,66 0,66 0,61 0,61 0,61 0,61 

   Lactose (%) 4,00 4,00 4,12 4,11 4,13 4,14 

   Lisina digestível (%) 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 

   Metionina digestível (%) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

   Treonina digestível (%) 0,69 0,69 0,60 0,60 0,60 0,60 

   Triptofano digestível (%) 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 
1
Produto comercial: Prius L71. 

2
Produto comercial: Start pró-20. 

3
Produto comercial: Sulfato de colistina (66,7%). 

4
Quantidades por kg de ração: manganês, 60 mg; zinco, 150 mg; ferro, 100 mg; cobre, 10 mg; iodo, 1,2 mg. 

5
Quantidades por kg de ração: vit. A, 11.500 UI; vit. D3, 5.850 UI; vit. E, 45 UI; vit. K3, 3 mg; tiamina, 1,8 mg; 

riboflavina, 5,1 mg; piridoxina, 3,5 mg; vit. B12, 24 mcg; ácido fólico, 0,82 mg; ácido pantotênico, 18 mg; niacina, 

37,5 mg; biotina, 0,14 mg; selênio, 0,35 mg; etoxiquin, 0,042 mg. 

 

Nota: Sinal convencional utilizado:  

          - dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.   
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2.5.4 Experimento 

 

Foram utilizados 144 leitões da Genética Agroceres, com peso médio inicial e final 

de, respectivamente, 5,80 ± 0,16 e 17,19 ± 1,32 kg. Como a creche experimental possui 20 baias, 

os animais foram divididos em dois grupos no tempo, com 72 animais em cada grupo. Cada baia 

foi composta por quatro animais (dois machos castrados e duas fêmeas), representando a unidade 

experimental. Os animais receberam ração e água à vontade durante todo o período experimental, 

que foi de 34 dias.  

 

2.5.4.1 Desempenho 

 

Para a determinação das variáveis de desempenho (consumo diário de ração, ganho 

diário de peso e conversão alimentar) foram realizadas pesagens dos animais ao 1º, 14º e 34º 

dias. Ao final de cada fase, foram feitas as quantificações das rações fornecidas e desperdiçadas. 

 

2.5.4.2 Morfometria de órgãos 

 

Ao final do experimento foi abatido um animal por unidade experimental, totalizando 

36 animais, para avaliar a morfometria de órgãos. O animal escolhido foi aquele com o peso vivo 

mais próximo do peso médio dos animais de cada tratamento, independente do sexo. Foi 

realizado jejum sólido de 14 horas para diminuir a quantidade de alimento nos órgãos do trato 

gastrintestinal.  

Após o sacrifício, foi aberta a cavidade abdominal por incisão longitudinal, retirados 

e pesados os órgãos digestórios (estômago vazio, pâncreas, fígado e intestino delgado vazio) e o 

baço. Também foi feita a medição do comprimento do intestino delgado e, de posse dos dados, 

calcularam-se o peso relativo dos órgãos, o comprimento relativo do intestino delgado e a relação 

peso:comprimento do intestino delgado, considerando o peso vivo dos animais ao 34º
 
dia de 

experimentação. 
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2.5.4.3 Histologia do epitélio intestinal 

 

Para a coleta das amostras referentes à histologia do epitélio intestinal foram 

utilizados os mesmos animais abatidos para a análise de morfometria de órgãos. 

 

2.5.4.3.1 Microscopia óptica 

 

Imediatamente após o abate, segmentos de cerca de 3 cm de comprimento do 

duodeno (retirados a 15 cm do esfíncter estomacal) e do jejuno (retirados a 1,5 m da junção do 

íleo com o intestino grosso) foram lavados com solução salina (0,9%) e fixados em solução de 

formol (10,0%) tamponado. Posteriormente, as amostras adequadamente identificadas foram 

transportadas para o Laboratório de Matriz Extracelular do Departamento de Morfologia do 

Instituto de Biociências da UNESP, Campus de Botucatu, SP.  

As amostras permaneceram 24 horas em solução de formol (10,0%) tamponado e 

foram lavadas em água corrente por mais 24 horas. Em seguida, foram transferidas para álcool 

70%, desidratadas em uma série crescente de álcool etílico e xilol e incluídas em Paraplast. Com 

o uso de um micrótomo foram obtidos cortes de 6 µm de espessura, os quais foram submetidos à 

coloração por hematoxilina e eosina.  

As lâminas coradas foram utilizadas para as análises de altura de vilosidade e 

profundidade de cripta do duodeno e do jejuno, de acordo com a metodologia descrita por Jin et 

al. (1994). As análises foram realizadas no mesmo laboratório, utilizando um microscópio óptico 

com aumento de 10 vezes acoplado a um sistema analisador de imagens (Leica QWIN Plus) e a 

um computador. Foram medidas, em média, 12 vilosidades e suas respectivas criptas. 

 

2.5.4.3.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Simultaneamente à retirada de amostras para análise de microscopia óptica, foram 

retiradas amostras de 0,25
 
cm

2
 (0,50 x 0,50 cm) do duodeno e do jejuno para análise em 

microscopia eletrônica de varredura. No momento da coleta, as amostras foram lavadas com 

solução salina (0,9%), mergulhadas em solução fixadora de Karnovisk por duas horas, cortadas e 

armazenadas em definitivo na mesma solução. Posteriormente, foram transportadas ao 
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NAP/MEPA - Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica Aplicada a Agricultura, na 

ESALQ/USP.  

No laboratório, as amostras foram armazenadas em solução tampão fosfato (0,1 M), 

pós-fixadas em tetróxido de ósmio 1% (OsO4) por duas horas, lavadas em água destilada por três 

vezes e desidratadas em série crescente de acetona (30, 50, 70, 90 e 100%) por três vezes cada. 

Após a desidratação, as amostras foram levadas para o aparelho de ponto crítico (Balzers CPD 

500) para a substituição da acetona por CO2 e a completa secagem. Os espécimes obtidos foram 

montados em suportes de alumínio (stubs) e cobertos com ouro no metalizador (Balzers SCD 

050) para a observação em microscópio eletrônico de varredura (ZEIS DSM 940). As imagens 

foram registradas digitalmente e as mais representativas gravadas no Software Photopaint 9 do 

pacote Corel Draw, sendo selecionadas as melhores imagens de cada amostra para análise visual 

das vilosidades. A partir dessas imagens, foi calculada a densidade de vilosidades para cada 

animal, cuja área era de 975.000 µm².  

 

2.5.5 Delineamento experimental e análise dos dados 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, com seis 

tratamentos e seis repetições e quatro animais por unidade experimental (baia) para as variáveis 

de desempenho, morfometria e histologia do epitélio intestinal.  

  Os dados obtidos foram analisados considerando-se dois grupos de animais no tempo 

devido à heterogeneidade de variâncias entre os grupos. Os graus de liberdade do fator nível 

foram decompostos em seus componentes individuais (linear, quadrático e cúbico), através dos 

polinômios ortogonais. Além disso, foram testados três contrastes de importância prática pelo 

PROC MIXED do SAS (STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM, 2001). 
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2.6 Resultados e Discussão 

 

2.6.1 Desempenho 

 

As médias de peso vivo inicial (PI), peso vivo aos 14 dias (P14), consumo diário de 

ração (CDR), ganho diário de peso (GDP) e conversão alimentar (CA) dos animais no período de 

1 a 14 dias de experimentação encontram-se na Tabela 4. Os Apêndices A, B, C e D apresentam 

as médias por unidade experimental do PI, P14, peso aos 34 dias (P34), CDR, GDP e CA, para 

todos os períodos experimentais.  

 

Tabela 4 – Médias de peso vivo inicial (PI), peso vivo aos 14 dias (P14), consumo diário de ração 

(CDR), ganho diário de peso (GDP) e conversão alimentar (CA) para o período de 1 a 

14 dias de experimentação 

Variáveis 
 Níveis de nucleotídeos (ppm) 

 
Contrastes²  CV³ 

(%) Am 0 150 300 450 600 C1 C2 C3  

PI (kg) 5,93 5,93 5,92 5,82 5,99 5,90  .. .. ..  .. 

P14 (kg)¹ 7,57 7,58 7,82 6,94 7,34 7,02  NS <0,01 <0,01  6,71 

CDR (kg)¹ 0,225 0,223 0,253 0,209 0,213 0,202  NS NS NS  13,3

1 GDP (kg)¹ 0,118 0,122 0,135 0,080 0,096 0,079  NS <0,01 <0,01  32,5

5 CA¹ 1,35 1,45 1,68 2,15 1,95 1,89  NS <0,01 <0,01  20,0

4 
1
Efeito linear significativo (P<0,01) 

2
Contraste: C1 = 0 x Am; C2 = 0 x média de 150, 300, 450 e 600 ppm de nucleotídeos; C3 = Am x média de 150, 300, 

450 e 600 ppm de nucleotídeos 
3
Coeficiente de variação 

NS = não significativo (P>0,05) 
 
Nota: Sinal convencional utilizado: 

         .. Não se aplica dado numérico. 

 

 

   Para o período experimental de 1 a 14 dias, foi observada piora linear (P<0,01) para o 

P14, o CDR, o GDP e a CA com a inclusão dos nucleotídeos na dieta, conforme ilustram as 

Figuras 5, 6, 7 e 8. 
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Figura 5 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre o peso dos leitões aos 14 dias de 

experimentação 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre o consumo diário de ração dos leitões 

de 1 a 14 dias de experimentação 

y = -0,0011x + 7,662 

R² = 0,47 

P<0,01 

 

 

y = -0,00005x + 0,2364 

R² = 0,42 

P<0,01  
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Figura 7 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre o ganho diário de peso dos leitões de 1 

a 14 dias de experimentação 

 

 

 
 

Figura 8 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre a conversão alimentar dos leitões de 1 

a 14 dias de experimentação 

 

    

y = 0,0008x + 1,594 

R² = 0,46 

P<0,01 

 

y = -0,00008x + 0,1274 

R² = 0,61 

P<0,01  
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Aos 14 dias de experimentação, um dos fatores que afetou negativamente o P14 e o 

GDP dos leitões alimentados com dietas suplementadas com nucleotídeos foi, possivelmente, a 

redução no CDR desses animais. A menor ingestão de ração pelos animais normalmente acarreta 

menor ganho de peso e, consequentemente, menor peso vivo (COSTA, 2004; LANDELL 

FILHO et al., 1994; MIYADA; LAVORENTI; PACKER, 1988, 1992; MOREIRA et al., 1998). 

É importante ressaltar que, em trabalhos anteriores utilizando níveis bem superiores de até 

17,5% (MOREIRA et al., 1998) e de até 30% (MIYADA; LAVORENTI; PACKER, 1992; 

MIYADA et al., 1997) de levedura na dieta de suínos, a diminuição no CDR dos animais foi 

atribuída à menor palatabilidade da dieta, particularmente quando acima de 10%, além de 

provocar pulverulência à ração e consistência pegajosa na boca dos animais. Entretanto, outros 

fatores podem contribuir para o baixo consumo de ração pelos leitões nos primeiros dias pós-

desmame, como o estresse ocasionado pela separação da mãe, a formação de novos lotes de 

animais e as mudanças na alimentação, que passa a ser constituída de alimento sólido, seco e 

pouco palatável quando comparado com o leito materno (BARBOSA et al., 2007; BERTOL; 

LUDKE; MORES, 2000; TEIXEIRA et al., 2003).  

Com relação à piora na conversão alimentar, embora alguns autores (BERTO, 1985; 

COSTA, 2004; MOREIRA et al., 1998, 2002; NUNES, 1988; SANTOS et al., 1988; 

TIBBETTS, 2002; VEUM; BOWMAN; 1973) apontem como consequência do pior valor 

nutritivo da dieta, não há qualquer evidência de que os nucleotídeos possam ter causado este 

efeito, uma vez que os níveis utilizados foram muito baixos (até 2,0% de levedura hidrolisada). 

Por outro lado, até mesmo benefícios da levedura na conversão alimentar têm sido relatados 

(ARAÚJO et al., 2006; BARBALHO, 2009; PELÍCIA, 2008), demonstrando, possivelmente, 

que diferentes processos de obtenção e secagem podem afetar a qualidade da levedura 

(MOREIRA et al., 2002) e dos seus produtos. 

Apesar da piora nas variáveis de desempenho dos leitões, constatou-se que o nível de 

150 ppm de nucleotídeos proporcionou, no período de 1 a 14 dias, aumento relativo de 3,17% no 

P14, de 13,45% no CDR e de 10,66% no GDP em relação ao tratamento controle. Foi 

observado, ainda, aumento de 3,30% no P14, de 12,40% no CDR e de 14,41% no GDP dos 

leitões, comparados ao tratamento antimicrobiano (Am), sugerindo que baixas inclusões de 

nucleotídeos podem ser uma alternativa aos antimicrobianos melhoradores de desempenho em 

dietas de leitões recém-desmamados (STEIN; KIL, 2006). Outros estudos demonstram efeito 
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positivo da inclusão dos nucleotídeos sobre o desempenho de leitões (YU et al., 2002) e de 

frangos de corte (BARBALHO, 2009; RUTZ et al., 2006). Esses resultados diferem, no entanto, 

daqueles relatados por Araújo et al. (2006), Garcia (2007) e Moreira (1984), que não 

observaram efeito positivo no desempenho de suínos alimentados com nucleotídeos. Pelícia 

(2008), ao incluir níveis de 0,04, 0,05, 0,06 e 0,07% de nucleotídeos em dietas de frangos de 

corte, também não observou diferença entre os tratamentos sobre o desempenho dos animais aos 

7, 21 e 42 dias de idade. Resultado semelhante foi encontrado por Zavarize et al. (2007), em que 

frangos de corte que receberam dieta suplementada com 0,5% de nucleotídeos apresentaram 

desempenho similar aos animais que receberam a dieta controle.  

   Para o período total de 1 a 34 dias de experimentação, as médias de PI, P34, CDR, 

GDP e CA dos leitões são apresentadas na Tabela 5, enquanto os Apêndices A a D mostram as 

médias dos dados de desempenho dos animais de cada unidade experimental. 

 

Tabela 5 – Médias de peso vivo inicial (PI), peso vivo aos 34 dias (P34), consumo diário de ração 

(CDR), ganho diário de peso (GDP) e conversão alimentar (CA) para o período de 1 a 

34 dias de experimentação 

Variáveis 
 Níveis de nucleotídeos (ppm)  Contrastes² CV³ 

(%) Am 0 150 300 450 600  C1 C2 C3 

PI (kg) 5,93 5,93 5,92 5,82 5,99 5,90  .. .. .. .. 

P34 (kg)¹ 17,97 18,09 18,50 16,85 17,56 17,26  NS NS NS 8,04 

CDR (kg) 0,564 0,575 0,566 0,508 0,551 0,515  NS NS NS 17,79 

GDP (kg) 0,331 0,359 0,360 0,316 0,334 0,328  NS NS NS 12,16 

CA 1,58 1,61 1,74 1,68 1,78 1,70  NS NS NS 16,95 
1
Efeito linear significativo (P=0,03) 

2
Contraste: C1 = 0 x Am; C2 = 0 x média de 150, 300, 450 e 600 ppm de nucleotídeos; C3 = Am x média de 150, 300, 

450 e 600 ppm de nucleotídeos
 

3
Coeficiente de variação 

NS = não significativo (P>0,05) 
 
Nota: Sinal convencional utilizado: 

         .. Não se aplica dado numérico.   

 

 

Houve redução linear (P=0,03) do P34 com a inclusão dos níveis de nucleotídeos nas 

dietas dos animais (Figura 9). No entanto, foi observada, embora não significativa (P>0,05), 

melhora de 2,26% e de 3,0% no P34 com a inclusão de 150 ppm de nucleotídeos na dieta , 

quando comparado ao tratamento controle e ao tratamento Am, respectivamente. Esses 

resultados podem indicar o efeito benéfico do uso de nucleotídeos em níveis próximos a 150 

ppm sobre o desempenho de leitões, conforme dados apresentados nas Tabelas 4 e 5.  
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As demais variáveis de desempenho (CDR, GDP e CA), no período de 1 a 34 dias de 

experimentação, não foram influenciadas (P>0,05) pelos tratamentos. Esses dados corroboram 

com os dados de outros autores, quando incluíram até 15% de levedura seca em dietas de leitões 

(ARAÚJO et al., 2006) ou suínos em crescimento e terminação (MOREIRA; LAVORENTI, 

1986) ou, ainda, quando incluíram,  para suínos na fase de crescimento até 25% de levedura seca 

(MOREIRA; MURAKAMI; SCAPINELLO, 1993).  

Quando comparados os tratamentos 0 e Am, não foi encontrada diferença (P>0,05) 

para as variáveis de desempenho. De acordo com Costa (2009) e Menten (1995), em condições 

que favoreçam o desempenho dos leitões do tratamento controle, como as dietas complexas, o 

baixo desafio sanitário, o manejo e o ambiente adequados, dificilmente um aditivo propicia 

efeitos benéficos e, às vezes, pode até prejudicar o desempenho dos leitões. 

 

 

 
 

Figura 9 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre o peso dos leitões aos 34 dias de 

experimentação 

y = -0,0017x + 18,172 

R² = 0,39 

P = 0,03 
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2.6.2 Morfometria de órgãos 

 

A Tabela 6 apresenta as médias dos pesos relativos (porcentagem do peso vivo) dos 

órgãos digestórios (estômago, pâncreas, fígado e intestino delgado) e não digestórios (baço), assim 

como do comprimento do intestino delgado (comp. ID), do comprimento relativo (CR) e da 

relação peso:comprimento do intestino delgado (P:C), em função dos tratamentos. Os Apêndices E 

e F apresentam os pesos absolutos dos órgãos e os pesos dos animais aos 34 dias de 

experimentação por unidade experimental.  

 

Tabela 6 – Médias do peso vivo aos 34 dias (P34), dos pesos relativos (porcentagem do peso vivo) 

dos órgãos digestórios e não digestórios, do comprimento do intestino delgado (comp. 

ID), do comprimento relativo (CR) e da relação peso:comprimento do intestino delgado 

(P:C), em função dos tratamentos 

Variáveis 
 Níveis de nucleotídeos (ppm) Contrastes² CV³ 

(%) Am 0 150 300 450 600 C1 C2 C3 

P34 (kg) 17,97 18,09 18,50 16,85 17,56 17,26 NS NS NS 8,04 

Estômago (%) 0,67 0,66 0,68 0,71 0,75 0,63 NS NS NS 13,38 

Pâncreas (%) 0,16 0,18 0,19 0,18 0,14 0,16 NS NS NS 27,82 

Fígado (%) 2,50 2,43 2,48 2,73 2,87 2,65 NS NS NS 10,96 

ID (%) 4,90 4,31 4,30 4,80 4,94 4,50 NS NS NS 13,03 

Baço (%)¹ 0,20 0,17 0,21 0,22 0,28 0,24 NS <0,01 NS 20,99 

Comp. ID (m) 17,45 16,08 16,62 15,97 16,16 16,04 <0,01 NS <0,01 6,65 

CR (m/kg PV)  0,987 0,939 0,952 0,927 0,937 0,957 NS NS NS 8,34 

P:C (kg/m) 0,050 0,048 0,047 0,050 0,053 0,049 NS NS NS 10,54 
1
Efeito linear significativo (P=0,005) 

2
Contraste: C1 = 0 x Am; C2 = 0 x média de 150, 300, 450 e 600 ppm de nucleotídeos; C3 = Am x média de 150, 300, 

450 e 600 ppm de nucleotídeos 
3
Coeficiente de variação 

NS = não significativo (P>0,05) 
 
Nota: Sinal convencional utilizado: 

         .. Não se aplica dado numérico. 

 

 

Foi observado aumento linear (P=0,005) do peso relativo do baço em função dos 

níveis de nucleotídeos nas dietas (Figura 10). Esses dados diferem daqueles obtidos por Garcia 

(2007), cujo peso relativo do baço não foi afetado pela inclusão de até 0,8% de nucleotídeos na 

dieta de leitões. O aumento do peso relativo do baço pode ser associado ao possível estímulo à 

imunidade dos leitões recém-desmamados, quando alimentados com nucleotídeos. Carver 

(1994), estudando a adição de nucleotídeos em dietas de ratos recém-desmamados, observou, 

nas células do baço, maior ativação dos macrófagos e maior produção de interleucina-2, proteína 
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que induz a maturação de linfócitos B e linfócitos T, que auxiliam no sistema imune do animal. 

Embora o mecanismo de ação dos nucleotídeos dietéticos sobre a imunidade do animal não 

esteja bem esclarecido, tem sido sugerido que eles podem propiciar aumento no peso do baço, 

órgão responsável pela produção de leucócitos e, consequentemente, pela maior produção de 

anticorpos (CARVER, 1994).  

 

 

 
 

Figura 10 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre o peso relativo do baço dos leitões 

 

 

   Há relatos de que a inclusão de nucleotídeos nas dietas de leitões pode propiciar 

maior peso relativo do fígado destes animais (CARVER, 1994; GARCIA, 2007), uma vez que 

os nucleotídeos e os nucleosídeos podem promover o crescimento e a regeneração dos 

hepatócitos, além de desempenhar importante papel na síntese de glicogênio (CARVER, 1994; 

GRIMBLE, 1994). Porém, no presente experimento, não foi observada diferença no peso 

relativo do fígado dos leitões (P>0,05) com a adição de nucleotídeos na dieta dos animais.  

   Os animais alimentados com o tratamento antimicrobiano (Am) apresentaram maior 

(P<0,01) comprimento do intestino delgado comparados aos animais dos demais tratamentos, 

sem afetar (P>0,05) o peso dos órgãos e o desempenho dos leitões. Em trabalhos anteriores, a 

adição de antibióticos na dieta de frangos (RIZZO, 2008) e suínos (COSTA; TSÉ; MIYADA, 

y = 0,0001x + 0,198 

R² = 0,64 

P = 0,005 
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2007) acarretou em menor comprimento e menor peso relativo do intestino delgado desses 

animais. Os autores atribuem esses resultados aos benefícios ocasionados aos animais com a 

inclusão dos antibióticos nas dietas, como: a redução de inflamações devido ao controle de 

patógenos aderidos ao epitélio intestinal e, consequentemente, a redução na espessura da parede 

intestinal, bem como o aumento na eficiência de absorção dos nutrientes, favorecendo, assim, o 

desempenho dos animais. Gomes, J. et al. (2007), comparando a morfologia dos órgãos de 

suínos de diferentes linhagens, relataram que maiores pesos dos órgãos digestórios, não 

digestórios e maior comprimento do intestino delgado podem afetar negativamente a eficiência 

alimentar, uma vez que o animal utiliza, para a sua manutenção, a energia que seria destinada à 

produção.  

   Para os pesos relativos dos demais órgãos estudados, não foi encontrada diferença 

(P>0,05) entre os tratamentos, o que corrobora com outros trabalhos realizados anteriormente 

(JIN et al., 1994; PELÍCIA, 2008). Segundo Rao e McCracken (1992), os pesos dos órgãos 

variam com o consumo de energia e/ou proteína, sugerindo que, sendo similar o consumo de 

ração pelos animais, os pesos dos órgãos, possivelmente, não serão influenciados pelos 

tratamentos. Além disso, não foi observada, neste trabalho, qualquer irritação da mucosa 

intestinal ou, ainda, alguma infecção ou injúria, que pudesse influenciar o peso dos órgãos 

desses animais. 

     

2.6.3 Histologia do epitélio intestinal 

 

   A Tabela 7 apresenta as médias de altura das vilosidades (AV), da profundidade das 

criptas (PC), da relação altura de vilosidade:profundidade de cripta (AV:PC) e da densidade de 

vilosidades (DV) do duodeno e do jejuno dos leitões, em função dos tratamentos. Os valores 

médios das unidades experimentais estão apresentados nos apêndices G e H. As Figuras 13 e 14 

apresentam, respectivamente, eletronmicrografias de varredura do duodeno e do jejuno dos 

leitões, em função dos tratamentos. 
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Tabela 7 – Médias dos valores de altura das vilosidades (AV), da profundidade das criptas (PC), 

da relação altura de vilosidade:profundidade de cripta (AV:PC) e da densidade de 

vilosidades intestinais (DV) do duodeno e do jejuno, em função dos tratamentos 

Variáveis 
 Níveis de nucleotídeos (ppm) Contrastes² CV³ 

(%) Am 0 150 300 450 600 C1 C2 C3 

Duodeno:           

   AV (µm) 500,70 517,44 562,92 568,67 519,53 548,81 NS NS NS 18,50 

   PC (µm)¹ 

 
257,60 245,14 257,32 230,86 212,18 204,89 NS NS NS 17,04 

   AV:PC¹ 1,90 2,23 2,23 2,65 2,45 2,84 NS NS <0,01 18,29 

   DV
4 

32,29 30,31 31,46 25,50 29,17 36,46 NS NS NS 26,29 

           

Jejuno:           

   AV (µm) 

p 

601,69 561,44 573,18 627,68 554,92 597,89 NS NS NS 16,24 

   PC (µm) 

AV/PC 

271,04 215,85 263,59 268,54 249,65 259,04 NS NS NS 16,29 

   AV:PC 2,20 2,53 2,11 2,34 2,18 2,27 NS NS NS 19,17 

   DV
4
 32,50 27,60 31,46 29,48 30,73 36,04 NS NS NS 24,98 

1
Efeito linear significativo (P<0,01) 

2
Contraste: C1 = 0 x Am; C2 = 0 x média de 150, 300, 450 e 600 ppm de nucleotídeos; C3 = Am x média de 150, 300, 

450 e 600 ppm de nucleotídeos
 

3
Coeficiente de variação 

4
DV - densidade de vilosidades = número de vilosidades/975.000 µm² 

NS = não significativo (P>0,05) 
 
 
 

Houve redução linear (P<0,01) da PC e aumento linear (P<0,01) da relação AV:PC, 

no duodeno dos leitões, com a inclusão dos nucleotídeos na dieta, conforme é mostrado nas 

Figuras 11 e 12, respectivamente.  
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Figura 11 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre a profundidade de cripta no duodeno 

dos leitões 

 

 

 

 

Figura 12 – Efeito dos níveis de nucleotídeos na dieta sobre a relação altura de 

vilosidade:profundidade de cripta no duodeno dos leitões 

y = 0,001x + 2,192 

R² = 0,73 

P<0,01 

 

y = -0,0838x + 255,21 

R² = 0,82 

P<0,01 
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A redução linear da PC no duodeno dos leitões que receberam nucleotídeos nas dietas 

pode ser um indicativo da menor taxa de proliferação das células da cripta. Na verdade, isto pode 

ter ocorrido em função da menor taxa de renovação das células maduras do epitélio intestinal, 

fato que estaria favorecendo a digestão e absorção de nutrientes (SMITH, 1984 citado por CERA 

et al., 1988). Esses resultados estão de acordo com outros trabalhos realizados com ratos jovens 

(UAUY et al., 1990) e suínos (YU al, 2002). Por outro lado, Bueno et al. (1994) encontraram 

maior PC no duodeno de ratos recém-desmamados, alimentados com nucleotídeos, quando 

induzidos à diarréia crônica. Os nucleotídeos, neste caso, não conseguiram promover benefícios à 

morfologia intestinal destes animais. 

Os valores de AV no duodeno dos leitões, por sua vez, foram similares entre os 

tratamentos (P>0,05). Com a inclusão dos nucleotídeos nas dietas, pode ter havido menor perda 

de células na região apical dos vilos (PLUSKE; HAMPSON; WILLIAMS, 1997), ou seja, menor 

“turnover” das células epiteliais, mantendo adequada a produção de enzimas e consequente 

digestão e absorção dos nutrientes (CERA et al., 1988).   

O aumento linear da relação AV:PC no duodeno dos leitões, que receberam os 

nucleotídeos na dieta, pode ser, possivelmente, explicado pela justificativa apresentada por Tucci 

(2003), ou seja, a menor taxa de reposição celular proporciona maiores valores na relação 

AV:PC, uma evidência da integridade dos vilos e enterócitos maduros e funcionais. Outros 

autores afirmam que a maior relação AV:PC está relacionada ao aumento na capacidade de 

digestão e absorção dos nutrientes da dieta, refletindo em melhor desempenho (COSTA, 2009; 

MARIBO, 2003; RUTZ et al., 2006; TIBBETS, 2002). No presente estudo, entretanto, a inclusão 

dos nucleotídeos nas dietas, embora tenha melhorado as variáveis morfológicas (AV:PC e PC) no 

duodeno dos animais, não propiciou melhora no desempenho dos leitões.  

Para as variáveis AV, PC e AV:PC, no jejuno dos leitões, não foram detectadas 

diferenças (P>0,05) entre os tratamentos. Esses resultados estão de acordo com os de Abreu et al. 

(2007) e Garcia (2007) e diferem, por outro lado, daqueles de Bueno et al. (1994), que 

encontraram maior relação AV:PC no jejuno de ratos recém-desmamados, alimentados com 

dietas suplementadas com  nucleotídeos. 

A densidade das vilosidades intestinais (DV), tanto do duodeno como do jejuno dos 

animais, não foi influenciada (P>0,05) pelos tratamentos. De acordo com Boleli, Maiorka e 

Macari (2002), a capacidade de absorção dos nutrientes é proporcional à densidade e ao tamanho 
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das vilosidades intestinais. No entanto, outros autores, ao suplementarem a dieta de leitões com 

aditivos como ácido fumárico e suas combinações (GOMES, F. et al., 2007), probióticos 

(BUDIÑO, 2004) e mananoligossacarídeos (TUCCI, 2003), relataram que os animais obtiveram 

desempenho superior aos animais do grupo controle, sem que os tratamentos influenciassem a 

densidade dos vilos.  

As Figuras 13 e 14 apresentam, respectivamente, eletronmicrografias de varredura do 

duodeno e do jejuno dos leitões, em função dos tratamentos. Observou-se que as vilosidades do 

duodeno dos animais, que receberam os tratamentos Am, 0, 450 e 600 ppm de nucleotídeos, 

apresentaram-se alongadas, com formato de dedo e com poucas deformidades, sendo 

classificadas como normais. As vilosidades dos leitões dos tratamentos 150 e 450 ppm de 

nucleotídeos apresentaram-se ligeiramente achatadas. No entanto, ao avaliar a altura e a 

densidade das vilosidades intestinais dos animais destes dois tratamentos (150 e 450 ppm), 

verificou-se que elas foram similares ou até mesmo superiores àquelas dos leitões dos demais 

tratamentos. Isto pode ser um indicativo de que a análise visual das vilosidades achatadas pode 

ter sido consequência de fatores outros (manipulação excessiva ou problemas na fixação), que 

não os tratamentos, durante o preparo das amostras. No jejuno dos leitões, os vilos apresentaram-

se lameliformes, com aspecto folheáceo, típico do segmento, semelhantes àqueles relatados nos 

estudos realizados por Bueno et al. (1994) e Gomes, F. et al. (2007).  

.  
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Figura 13 – Eletronmicrografia de varredura do duodeno dos leitões dos 

tratamentos Am, 0, 150, 300, 450 e 600 ppm de nucleotídeos 

Am 0 
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450 600 

100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 
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Figura 14 – Eletronmicrografia de varredura do jejuno dos leitões dos 

tratamentos Am, 0, 150, 300, 450 e 600 ppm de nucleotídeos 

Am 0 
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100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 
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3 CONCLUSÕES 

 

Os nucleotídeos, até o nível de 600 ppm, promoveram benefícios à morfometria de 

órgãos e à histologia do epitélio intestinal de leitões recém-desmamados, alimentados com dietas 

complexas. 

Embora tenha havido piora linear sobre as variáveis de desempenho aos 14 dias de 

experimentação e redução no peso vivo aos 34 dias de experimentação, constatou-se que o nível 

de 150 ppm de nucleotídeos proporcionou ganho de peso similar ou até mesmo superior aos 

animais que foram alimentados com as dietas controle e antimicrobiano, sendo, por este motivo, 

um potencial aditivo para leitões na fase pós-desmame. Além disso, é importante ressaltar que o 

efeito melhorador do antimicrobiano não foi evidenciado, possivelmente, pelas condições 

adequadas de manejo, sanidade e nutrição, as quais os animais foram submetidos.  
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APÊNDICE A – Peso (kg) dos animais ao 1º, 14º e 34º dia do período experimental, 

considerando a média da unidade experimental 

Dias de 

experimento 
Repetição Am¹ 

Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

1º dia 

1 5,99 5,99 5,99 5,94 5,93 5,92 

2 5,93 5,96 5,88 5,64 5,96 5,97 

3 5,94 5,91 6,00 5,91 6,16 5,87 

4 5,74 5,75 5,73 5,73 5,71 5,67 

5 5,68 5,41 5,37 5,64 5,71 5,70 

6 5,71 5,74 5,71 5,72 5,75 5,71 

Média 5,83 5,79 5,78 5,76 5,87 5,81 

        

14º dia 

1 5,99* 7,56 7,60 6,85 7,31 6,83 

2 7,65 7,66 7,91 6,71 7,46 7,12 

3 7,37 7,51 7,99 7,24 7,26 7,02 

4 8,14 8,00 8,93 6,92 7,27 7,28 

5 7,70 7,12 6,79 7,06 6,96 7,46 

6 8,33 7,94 7,30 7,27 7,73 7,35 

Média 7,84 7,63 7,75 7,01 7,33 7,18 

        

34º dia 

1 17,76 17,38 17,77 16,86 16,62 16,65 

2 18,22 18,65 18,99 16,30 17,91 18,12 

3 18,12 18,35 19,55 18,00 18,71 17,54 

4 18,41 19,16 18,14 15,02 15,85 14,13 

5 16,42 16,18 13,93 14,83 14,70 17,79 

6 17,70 18,13 17,21 15,95 17,91 15,93 

 Média 17,77 17,97 17,60 16,16 16,95 16,70 
*valor desconsiderado no cálculo das médias. 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 
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APÊNDICE B – Consumo diário de ração por leitão (kg) nos períodos de 1 a 14 dias e de 1 a 34 

dias, considerando a média da unidade experimental 

Dias de 

experimento 
Repetição Am¹ 

Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

1 a 14  

1 0,139* 0,221 0,249 0,221 0,208 0,173 

2 0,231 0,238 0,242 0,209 0,229 0,228 

3 0,221 0,226 0,289 0,198 0,199 0,193 

4 0,209 0,216 0,291 0,193 0,214 0,206 

5 0,183 0,190 0,188 0,213 0,193 0,216 

6 0,273 0,209 0,209 0,213 0,240 0,234 

Média 0,224 0,217 0,245 0,208 0,214 0,208 

        

1 a 34 

1 0,620 0,790 0,544 0,756 0,492 0,499 

2 0,589 0,605 0,602 0,737 0,603 0,587 

3 0,820 0,387 0,635 0,570 0,570 0,545 

4 0,534 0,602 0,673 0,464 0,567 0,447 

5 0,497 0,548 0,464 0,429 0,446 0,561 

6 0,586 0,563 0,543 0,514 0,636 0,519 

 Média 0,608 0,582 0,577 0,578 0,552 0,526 
*valor desconsiderado no cálculo das médias. 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 
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APÊNDICE C – Ganho diário de peso por leitão (kg) nos períodos de 1 a 14 dias e de 1 a 34 

dias, considerando a média da unidade experimental 

Dias de 

experimento 
Repetição Am¹ 

Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

1 a 14  

1 0,001* 0,124 0,115 0,065 0,099 0,065 

2 0,123 0,122 0,145 0,076 0,107 0,083 

3 0,102 0,114 0,142 0,095 0,079 0,082 

4 0,171 0,161 0,228 0,085 0,112 0,115 

5 0,145 0,122 0,101 0,102 0,090 0,126 

6 0,188 0,157 0,114 0,111 0,142 0,117 

Média 0,146 0,133 0,141 0,089 0,105 0,098 

        

1 a 34 

1 0,256 0,340 0,346 0,321 0,314 0,316 

2 0,361 0,373 0,385 0,314 0,351 0,359 

3 0,358 0,366 0,399 0,355 0,369 0,343 

4 0,373 0,394 0,372 0,273 0,298 0,249 

5 0,316 0,317 0,252 0,270 0,265 0,356 

6 0,353 0,365 0,338 0,301 0,358 0,301 

 Média 0,336 0,359 0,349 0,306 0,326 0,321 
*valor desconsiderado no cálculo das médias. 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 
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APÊNDICE D – Conversão alimentar nos períodos de 1 a 14 dias e de 1 a 34 dias, considerando 

a média da unidade experimental 

Dias de 

experimento 
Repetição Am¹ 

Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

1 a 14  

1 194,50* 1,78 2,17 3,42 2,11 2,64 

2 1,89 1,96 1,67 2,73 2,14 2,76 

3 2,17 1,98 2,03 2,09 2,53 2,34 

4 1,22 1,34 1,27 2,28 1,92 1,79 

5 1,26 1,56 1,86 2,09 2,15 1,72 

6 1,45 1,33 1,84 1,92 1,70 2,00 

Média 1,60 1,66 1,81 2,42 2,09 2,21 

        

1 a 34 

1 2,42 2,32 1,57 2,36 1,56 1,58 

2 1,63 1,62 1,56 2,35 1,72 1,64 

3 2,29 1,06 1,59 1,60 1,54 1,59 

4 1,43 1,53 1,81 1,70 1,90 1,80 

5 1,57 1,73 1,84 1,59 1,69 1,58 

6 1,66 1,55 1,61 1,71 1,78 1,73 

 Média 1,83 1,63 1,66 1,88 1,70 1,65 
*valor desconsiderado no cálculo das médias. 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 
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APÊNDICE E – Peso absoluto (g) do estômago vazio, pâncreas, fígado, baço e peso dos animais 

abatidos ao final do experimento (kg) 

Órgãos Repetição Am¹ 
Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

Estômago 

vazio (g) 

1 135,00 108,00 133,00 130,00 135,00 120,00 

2 140,00 105,00 130,00 120,00 185,00 120,00 

3 145,00 155,00 135,00 105,00 130,00 115,00 

4 115,00 120,00 110,00 120,00 115,00 120,00 

5 110,00 120,00 145,00 135,00 120,00 90,00 

6 115,00 115,00 115,00 105,00 140,00 105,00 

Média 126,67 120,50 128,00 119,17 137,50 111,67 

        

Pâncreas 

(g) 

1 34,00 40,00 33,00 35,00 30,00 30,00 

2 30,00 25,00 25,00 35,00 60,00 30,00 

3 35,00 35,00 35,00 35,00 30,00 30,00 

4 30,00 25,00 25,00 20,00 20,00 20,00 

5 25,00 40,00 40,00 30,00 15,00 35,00 

6 25,00 30,00 40,00 35,00 20,00 25,00 

 Média 29,83 32,50 33,00 31,67 29,17 28,33 

        

Fígado 

(g) 

1 452,00 436,00 489,00 460,00 520,00 425,00 

2 500,00 405,00 455,00 435,00 660,00 470,00 

3 415,00 470,00 445,00 430,00 455,00 495,00 

4 440,00 480,00 485,00 455,00 460,00 460,00 

5 420,00 380,00 445,00 390,00 455,00 425,00 

6 470,00 470,00 435,00 595,00 470,00 465,00 

 Média 449,50 440,17 459,00 460,83 503,33 456,67 

        

Baço 

(g) 

1 50,00 26,00 39,00 25,00 60,00 40,00 

2 25,00 25,00 40,00 25,00 50,00 40,00 

3 40,00 30,00 35,00 45,00 50,00 40,00 

4 35,00 45,00 50,00 40,00 40,00 40,00 

5 30,00 30,00 30,00 40,00 35,00 45,00 

6 35,00 35,00 45,00 55,00 55,00 45,00 

 Média 35,83 31,83 39,83 38,33 48,33 41,67 

        

Peso aos 

34 dias 

(kg) 

1 17,76 17,38 17,77 16,86 16,62 16,65 

2 18,22 18,65 18,99 16,30 17,91 18,12 

3 18,12 18,35 19,55 18,00 18,71 17,54 

4 18,41 19,16 18,14 15,02 15,85 14,13 

5 16,42 16,18 13,93 14,83 14,70 17,79 

6 17,70 18,13 17,21 15,95 17,91 15,93 

 Média 17,77 17,97 17,60 16,16 16,95 16,70 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 
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APÊNDICE F – Peso absoluto (g), comprimento (m) e a relação peso:comprimento do intestino 

delgado dos animais abatidos ao final do experimento 

Órgãos Repetição Am¹ 
Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

Intestino 

delgado 

(g) 

1 710,00 675,00 814,00 755,00 780,00 715,00 

2 825,00 635,00 695,00 630,00 995,00 835,00 

3 660,00 970,00 695,00 870,00 690,00 770,00 

4 935,00 775,00 645,00 830,00 810,00 805,00 

5 840,00 760,00 940,00 820,00 895,00 765,00 

6 995,00 820,00 855,00 825,00 940,00 765,00 

 Média 827,50 772,50 774,00 788,33 851,67 775,83 

        

Comp. 

ID (m) 

1 17,92 17,10 16,56 17,71 15,66 15,80 

2 17,49 16,22 16,66 17,65 16,94 16,82 

3 14,14 18,43 15,76 15,02 14,94 14,62 

4 18,77 15,40 16,61 15,24 15,50 15,41 

5 16,17 15,25 17,05 15,84 16,55 16,73 

6 18,15 16,67 16,45 16,18 16,68 16,22 

Média 17,11 16,51 16,51 16,27 16,04 15,93 

        

Rel. 

P:C (g/m) 

1 40,00 39,00 49,00 43,00 50,00 45,00 

2 47,00 39,00 42,00 42,00 59,00 50,00 

3 47,00 53,00 44,00 49,00 46,00 53,00 

4 50,00 50,00 39,00 54,00 52,00 52,00 

5 52,00 50,00 55,00 52,00 54,00 46,00 

6 55,00 49,00 52,00 51,00 56,00 47,00 

 Média 48,50 46,67 46,83 48,50 52,83 48,83 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 
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APÊNDICE G – Valores de altura de vilosidade (AV, µm), profundidade de cripta (PC, µm), 

relação altura de vilosidade:profundidade de cripta (AV:PC) e densidade de 

vilosidades intestinais (DV) do duodeno dos animais abatidos ao final do 

experimento 

Órgãos Repetição Am¹ 
Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

AV 

duodeno 

1 468,94 419,22 497,80 650,19 531,15 529,99 

2 615,55 561,05 409,24 454,72 415,38 397,53 

3 407,96 438,80 598,90 503,91 546,27 521,89 

4 636,26 737,42 609,56 613,55 523,11 511,32 

5 431,09 504,68 604,69 610,42 546,17 622,28 

6 447,89 492,17 724,14 614,80 579,16 781,86 

Média 501,28 525,56 574,05 574,60 523,54 560,81 

        

PC 

duodeno 

1 257,95 278,11 260,54 267,70 208,79 211,71 

2 293,20 273,76 220,55 231,82 177,73 236,94 

3 190,61 199,40 242,79 229,31 235,86 171,46 

4 333,41 295,14 210,13 193,04 210,54 176,05 

5 223,51 206,39 356,35 187,08 207,62 214,45 

6 276,42 202,94 299,37 241,72 245,99 213,54 

 Média 262,52 242,62 264,96 225,11 214,42 204,02 

        

AV:PC 

duodeno 

1 1,82 1,51 1,91 2,43 2,54 2,50 

2 2,01 2,05 1,85 1,96 2,34 1,68 

3 2,14 2,20 2,47 2,20 2,32 3,04 

4 1,91 2,50 2,90 3,18 2,49 2,90 

5 1,93 2,44 1,70 3,26 2,63 2,90 

6 1,63 2,42 2,42 2,54 2,35 3,66 

 Média 1,91 2,19 2,21 2,60 2,44 2,78 

        

DV 

duodeno 

1 28,75 25,00 36,25 30,00 30,00 25,00 

2 18,75 18,75 28,75 33,75 27,50 22,50 

3 23,75 45,00 22,50 26,25 33,75 41,25 

4 33,75 29,38 33,75 22,50 18,75 37,50 

5 40,00 28,75 33,75 21,25 30,00 45,00 

6 48,75 35,00 33,75 18,75 35,00 47,50 

 Média 32,29 30,31 31,46 25,50 29,17 36,46 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 
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APÊNDICE H – Valores de altura de vilosidade (AV, µm), profundidade de cripta (PC, µm), 

relação altura de vilosidade:profundidade de cripta (AV:PC) e densidade de 

vilosidades intestinais (DV) do jejuno dos animais abatidos ao final do 

experimento 

Órgãos Repetição Am¹ 
Níveis de nucleotídeos 

0 150 300 450 600 

AV  

jejuno 

1 519,62 505,08 552,24 564,01 571,66 553,70 

2 647,29 556,31 531,64 524,80 541,88 493,86 

3 697,28 650,06 723,86 804,60 433,93 528,14 

4 741,51 411,79 537,81 611,26 541,94 686,32 

5 468,28 682,69 511,90 710,31 624,52 608,99 

6 533,36 ... 577,46 550,58 621,13 726,63 

Média 601,22 561,19 572,48 627,59 555,84 599,61 

        

PC  

jejuno 

1 282,85 233,32 274,25 227,07 276,66 222,67 

2 239,53 211,54 209,22 320,71 284,75 288,78 

3 316,72 257,69 413,05 281,36 210,44 310,37 

4 301,60 228,57 252,00 294,47 228,47 307,71 

5 240,25 188,82 240,85 263,71 238,16 216,71 

6 264,50 ... 270,42 241,31 276,37 241,08 

 Média 274,24 223,99 276,63 271,44 252,47 264,55 

        

AV:PC 

jejuno 

1 1,84 2,16 2,01 2,48 2,07 2,49 

2 2,70 2,63 2,54 1,64 1,90 1,71 

3 2,20 2,52 1,75 2,86 2,07 1,70 

4 2,46 1,80 2,13 2,08 2,37 2,23 

5 1,95 3,61 2,12 2,69 2,62 2,81 

6 2,02 ... 2,13 2,28 2,25 3,01 

 Média 2,19 2,54 2,11 2,34 2,21 2,32 

        

DV 

 jejuno 

1 27,50 26,25 31,25 32,50 27,50 25,00 

2 30,00 21,88 43,75 43,75 29,38 48,75 

3 35,00 32,50 30,00 26,25 35,00 31,25 

4 27,50 20,00 25,00 16,88 25,00 35,00 

5 52,50 33,75 26,25 35,00 32,50 35,00 

6 22,50 31,25 32,50 22,50 35,00 41,25 

 Média 32,50 27,60 31,46 29,48 30,73 36,04 
1
Am = dieta basal com inclusão de 40 ppm de antimicrobiano melhorador de desempenho (Sulfato de colistina - 

66,7%). 

 
Nota: Sinal convencional utilizado:  

          ... dado numérico não disponível. 

 




