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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o ácido butírico encapsulado no 
controle de Salmonella enterica sorovar Enteritidis, desempenho e saúde 
sistêmica de frangos de corte experimentalmente inoculados. Foram utilizados 
576 pintos machos de um dia de idade distribuídos em delineamento 
inteiramente ao acaso com oito tratamentos e seis repetições cada. As aves 
foram inoculadas via oral ao primeiro dia de idade com 0,3 mL de solução 
salina tamponada, contendo aproximadamente 2,0 x 106 UFC/mL de 
Salmonella enterica sorovar Enteritidis. O tratamento 1 (T1) consistiu o grupo 
controle (Placebo); T2 – recebeu o ácido butírico na dose de 0,03%; T3 – 
recebeu o ácido butírico na dose de 0,075%; T4 – recebeu o ácido butírico na 
dose de 0,15%; T5 – grupo inoculado via oral (Controle positivo SE); T6 – 
inoculado via oral tratado com 0,03%; T7 - inoculado via oral tratado com 
0,075%; T8 - inoculado via oral tratado com 0,15%. Aos 22 dias de idade, as 
aves foram re-inoculadas com 0,5 mL de solução salina tamponada, contendo 
concentração superior a 1,0 x 109 UFC/mL de Salmonella. O ácido butírico 
favoreceu o desempenho até os 21 dias. O ácido reduziu a população intestinal 
de E. coli. O pH intestinal não foi influenciado pelo ácido butírico, porém 
Salmonella promoveu redução. Aos 14 dias, a acidificação influenciou o 
crescimento das vilosidades do jejuno e Salmonella provocou redução nas 
vilosidades e maior relação vilo : cripta no duodeno e jejuno. Não foi isolado 
Salmonella dos suabes de cloaca coletados das aves que receberam a dose de 
0,03%. Salmonella reduziu o peso do intestino. A colonização de Salmonella 
nos órgãos aos oito e 28 dias de idade foi reduzida na presença do ácido. Peso 
do fígado foi menor nas aves inoculadas e maior nas aves não inoculadas e 
tratadas com 0,03% aos 15 dias. O baço foi menor nas aves inoculadas que 
receberam a dose de 0,03%, aos oito dias. Salmonella reduziu o peso da bursa 
aos 15 dias. A acidificação da dieta reduziu a depleção linfoide no grupo 
inoculado. Salmonella influenciou a produção de anticorpos contra Doença de 
Newcastle e Salmonella enterica sorovar Enteritidis. A dose de 0,15% 
aumentou a produção de anticorpos contra Doença de Newcastle no grupo 
inoculado e de anticorpos contra Salmonella enterica sorovar Enteritidis no 
grupo não inoculado aos 42 dias. A mortalidade das aves não diferiu entre os 
tratamentos. Conclui-se que, dentre as dosagens pesquisadas, a inclusão de 
0,03% promoveu os melhores resultados no desempenho e efeitos benéficos 
sobre a saúde intestinal e biometria de órgãos. A dose de 0,15% melhorou a 
imunidade humoral das aves. 

Palavras-chave: aves, ácidos orgânicos, anticorpos, melhorador de 

desempenho, salmonelose. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate the encapsulated butyric acid in the control 
of Salmonella enterica serovar Enteritidis, performance and systemic health of 
broiler chickens experimentally inoculated. 576 one-day-old male chicks were 
distributed in a completely randomized design with eight treatments and six 
replications each. The poultries were inoculated orally at one-day-old with 0.3 
ml of phosphate buffered saline, containing approximately 2.0 x 106 CFU/ml of 
Salmonella enterica serovar Enteritidis. Treatment 1 (T1) was the control group 
(Placebo); T2 - received butyric acid at a dose of 0.03%; T3 - received butyric 
acid at a dose of 0.075%; T4 - received the butyric acid at a dose of 0.15%; T5 - 
group inoculated orally (Positive Control SE); T6 - inoculated orally treated with 
0.03%; T7 - inoculated orally treated with 0.075%; T8 - inoculated orally treated 
with 0.15%. At 22 days of age, the chickens were reinfected with 0.5 ml of 
phosphate buffered saline containing concentration greater than 1.0 x 109 
CFU/ml of Salmonella. Butyric acid favored the performance up to 21 days. The 
acid reduced the intestinal population E. coli. The intestinal pH did not differ by 
butyric acid, however Salmonella caused a reduction. At 14 days, the 
acidification effected the growth of the villi of the jejunum and Salmonella 
caused a reduction in the villous and greater relation villi : crypt in the 
duodenum and jejunum. No Salmonella was isolated from cloacal swabs 
collected from poultries that received the dose of 0.03%. Salmonella reduced 
intestinal weight. The colonization of Salmonella in organs at eight and 28 days 
of age was reduced in the presence of acid. Liver weight was smaller in the 
inoculated poultries and larger in the non-inoculated poultries and treated with 
0.03% at 15 days. The spleen was smaller than in inoculated poultries which 
received the dose of 0.03%, at eight days. Salmonella reduced the bursa weight 
at 15 days.Dietary acidification reduced the lymphoid depletion in the inoculated 
group. Salmonella influenced the antibody production against Newcastle 
Disease and Salmonella enterica serovar Enteritidis. The dose of 0.15% 
increased the antibody production against Newcastle Disease in the inoculated 
groups and antibodies against Salmonella enterica serovar Enteritidis in the 
non-inoculated group at 42 days. The mortality of poultries did not differ 
between treatments. We conclude that, among the investigated dosages, the 
inclusion of 0.03% yielded the best results in performance and beneficial effects 
on intestinal health and organ biometrics. The dose of 0.15% improved humor 
immunity of the poultries. 

Keywords: antibodies, enhancing performance, organic acids, poultries, 
salmonellosis. 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

No sistema intensivo utilizado na produção avícola, as aves são 

mantidas confinadas em galpões com ambiência controlada, o que possibilita 

excelentes resultados produtivos, por evitar gasto energético dos animais, além 

de facilitar o manejo. No entanto, esse sistema favorece a instalação, 

permanência e disseminação de agentes patogênicos, com destaque para o 

gênero Salmonella, considerado um dos principais patógenos relacionados em 

surtos de origem alimentar em humanos, além de afetar negativamente o 

desempenho dos animais. 

As enfermidades ocasionadas pelo gênero Salmonella e transmitidas 

por alimentos são consideradas um dos mais graves problemas de saúde 

pública e as aves têm um papel importante como veiculadores nos casos de 

salmonelose humana (WHO, 2002; CARDOSO & CARVALHO, 2006). O 

aumento da incidência dos casos de salmonelose proveniente do consumo de 

alimentos contaminados evidencia que, apesar dos avanços tecnológicos, esse 

problema ocorre mundialmente (CARDOSO & TESSARI, 2008). 

O controle da salmonelose é um desafio para a saúde pública devido 

ao surgimento/ressurgimento de sorovares em diversos países. Os animais 

portadores são fatores epidemiológicos importantes, devido à ausência de 

sintomas e dificuldade técnica em detectá-los antes ou durante a inspeção 

sanitária dos animais (TESSARI et al., 2012). Além disso, a presença dessa 

bactéria pode ocasionar prejuízos financeiros devido à mortalidade, custo com 

medicamentos e medidas de controle, queda na postura de ovos, pintos de 

qualidade inferior (HAFEZ, 2005).  

Os antibióticos têm sido amplamente utilizados como promotores de 

crescimento na produção animal por décadas. A manipulação da microbiota 

intestinal dos animais de produção por meio do uso de antimicrobianos é uma 

importante ferramenta para melhorar o desempenho e conversão alimentar (DA 

COSTA et al., 2011; HUYGHEBAERT et al., 2011). 

Os antibióticos melhoradores de crescimento (AMP) são utilizados 

em dosagens inferiores à Concentração Mínima Inibitória (CMI) que é 

recomendada para o controle dos patógenos (NIEWOLD, 2007). Seu uso 
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prolongado em baixas concentrações pode induzir a resistência bacteriana 

contra os antibióticos (AARESTRUP, 2001; TEUBER, 2001). Em virtude do 

aparecimento de microrganismos resistentes aos antibióticos que são usados 

no tratamento de infecções humanas e animais, a maior preocupação é que 

ocorra indução da resistência cruzada entre as bactérias que infectam os 

animais e as que são patogênicas para os humanos, mesmo que essa 

suposição não tenha sido satisfatoriamente comprovada em estudos científicos 

(ARAÚJO et al., 2007; HUYGHEBAERT et al., 2011).  

Baseada nesse questionamento, a Comissão Europeia decidiu 

eliminar progressivamente e proibir o uso dos antibióticos promotores de 

crescimento na alimentação dos animais, em janeiro de 2006. O banimento 

desses aditivos teve um impacto marcante na produção animal 

(HUYGHEBAERT et al., 2011; MILLET & MAERTENS, 2011). Em razão dessa 

restrição, nutricionistas e pesquisadores vêm estudando alternativas que 

possam incrementar o desempenho das aves (ADIL et al., 2010).  

Com essa finalidade, os ácidos orgânicos têm sido amplamente 

utilizados pelo setor avícola.  Segundo DIBNER & BUTTIN (2002), os ácidos 

orgânicos são considerados qualquer ácido carboxílico, podendo ser incluídos 

os ácidos graxos e os aminoácidos, que possuem a estrutura geral R-COOH. 

Nem todos esses ácidos possuem atividade microbiana. Os que possuem tal 

atividade são os ácidos de cadeia curta (C1-C7), os monocarboxílicos, tais 

como os ácidos fórmico, acético, propiônico, butírico, ou os ácidos que 

possuem um grupo hidroxila (normalmente no carbono α) como o málico, 

láctico, tartárico, cítrico. São considerados ácidos fracos e são parcialmente 

dissociados. Os ácidos orgânicos que possuem maior atividade microbiana são 

os que têm um pK (pH em que metade do ácido encontra-se na forma 

dissociada) entre 3 e 5. Segundo FORTES et al. (2008), o pK do ácido butírico 

é 4,81. 

Os efeitos tóxicos (diretos e indiretos) dos ácidos orgânicos nas 

bactérias patogênicas ainda não foram claramente elucidados (RICKE, 2003). 

Contudo, MROZ (2005) caracterizou alguns mecanismos de ação: 1) as formas 

não dissociadas do ácido difundem-se através das membranas celulares das 

bactérias, destruindo seu citoplasma ou inibindo seu crescimento; 2) a 
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dissociação do ácido no intestino libera íons H+ que funcionam como uma 

barreira que impede a colonização por bactérias patogênicas; 3) a hidrólise 

gástrica libera íons H+, ativando o pepsinogênio e inibindo o crescimento 

bacteriano (efeito bactericida/bacteriostático); 4) fornecimento de substrato 

energético/modulador para o desenvolvimento da mucosa intestinal, 

melhorando sua capacidade de absorção; 5) fornecimento de precursores para 

a síntese de aminoácidos não essenciais, DNA e lipídios necessários para o 

desenvolvimento intestinal; 6) aumento do fluxo sanguíneo e efeito 

hipocolesterolêmico. 

Para desempenhar sua função antimicrobiana, nem todos os ácidos 

orgânicos necessitam reduzir o pH citoplasmático. Também podem aumentar a 

pressão osmótica e, consequentemente, a pressão na parede celular 

bacteriana, ocasionando sua ruptura (STRATFORD et al., 2009; FASCINA, 

2011). 

Após a sua ingestão, a atividade antimicrobiana do ácido orgânico é 

mais acentuada no trato gastrintestinal (TGI) superior. No inglúvio e 

proventrículo pode diminuir a carga microbiana, sendo particularmente eficaz 

contra Escherichia coli e outros patógenos como Campylobacter e Salmonella. 

A consequente redução de infecções subclínicas pode melhorar a 

digestibilidade, reduzir a demanda de nutrientes pelo tecido linfoide associado 

ao intestino e diminuir a produção de amônia e outros metabólicos microbianos. 

Também podem proporcionar rendimento energético ao animal após sua 

absorção (DIBNER & BUTTIN, 2002; JÓZEFIAK et al., 2004).  

Porém, bactérias ácido-tolerantes conseguem sobreviver aos efeitos 

antimicrobianos dos ácidos orgânicos. Tal como acontece com os antibióticos, 

as bactérias também possuem diferentes níveis de sensibilidade para esses 

ácidos. Em sua forma não dissociada, esses compostos não conseguem 

atravessar a parede celular bacteriana. A única forma de garantir a que 

dissociação ocorra no lúmen intestinal é protegê-los no interior de uma matriz 

que possua a capacidade de atravessar a parte superior do TGI sem se 

desnaturar. Uma vez no intestino, a matriz é degradada por ação de enzimas 

hepáticas e pancreáticas, liberando o ácido orgânico ainda na forma não 

dissociada (GAUTHIER, 2002).  
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A microencapsulação consiste em um processo em que pequenas 

partículas de nutrientes são revestidas ou incorporadas por uma matriz 

homogênea ou heterogênea, formando estruturas denominadas microcápsulas, 

que fornecem uma barreira física entre o composto do núcleo e outros 

componentes do produto.  (ARSHADY, 1993; POSHADRI & KUNA, 2010). 

Segundo SHAHIDI & HAN (1993) essa técnica tem por objetivos: 1) reduzir a 

reatividade do núcleo com fatores ambientais; 2) diminuir a transferência do 

conteúdo do núcleo para o meio; 3) promover uma melhor manipulação do 

produto; 4) controlar o tempo de liberação do material do núcleo; 5) mascarar 

possíveis sabores e odores indesejáveis e 6) promover uma diluição 

homogênea do material encapsulado. 

Segundo os últimos autores, os métodos de microencapsulação 

podem ser físicos (atomização, extrusão estacionária, bocal submerso, 

extrusão centrífuga, bocal vibrante, spray drying, disco rotativo, pan coating, 

suspensão por ar, spray chilling e spray cooling, leito fluidizado, co-cristalização 

e liofilização), químicos (polimerização interfacial, indução molecular e 

polimerização in situ) e físico-químicos (coacervação simples, coacervação 

complexa, lipossomas, lipoesferas/nanopartículas e evaporação do solvente). A 

seleção da melhor técnica dependerá das propriedades físicas e químicas do 

núcleo e do revestimento, tamanho da partícula, mecanismos desejados de 

liberação, objetivo requerido, escala de produção e custo (RÉ, 1998; 

POSHADRI & KUNA, 2010).  

Os ácidos orgânicos são alternativas promissoras ao uso dos 

antibióticos melhoradores de crescimento na produção animal e o emprego da 

forma associada (ácidos livres + ácidos protegidos) parece ser a sua melhor 

forma de utilização. Para tal, são necessários novos estudos para se definir as 

melhores combinações e dosagens dos ácidos (FRANCO, 2009). 

O ácido butírico é obtido por meio da fermentação dos carboidratos 

no rúmen dos poligástricos e cólon de onívoros e pode ter funções nos 

processos moleculares (KIEN et al., 2000). Esse ácido é conhecido por 

influenciar no crescimento das células da mucosa intestinal e melhorar a 

retenção de cálcio e fósforo da dieta (DIBNER & BUTTIN, 2002). De acordo 

com GONG et al. (2002), os maiores grupos de bactérias encontrados no íleo e 
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cólon são os Lactobacillus sp., Enterococcus cecorum e as bactérias 

produtoras de ácido butírico.  

Os pintos de um dia de idade são bastante suscetíveis às infecções 

causadas pelo gênero Salmonella. Salmonella enterica sorovar Enteritidis 

apresenta alta capacidade invasiva e pode ser facilmente encontrada nas 

células da lâmina própria. A doença sistêmica ocorre em três fases distintas e 

em cada uma existe uma interação significativa com o sistema imunológico. A 

primeira fase é a invasão do TGI. O agente consegue difundir-se no interior dos 

macrófagos, progredindo para uma infecção sistêmica. Finalmente, a ave pode 

recuperar-se totalmente, sucumbir à doença ou se tornar um portador 

inaparente, que será dependente da sua resposta imunológica (BERNDT et al., 

2007; CHAPPELL et al., 2009).  

O sistema imune dos animais consome uma quantidade 

insignificante de recursos orgânicos. No entanto, quando está ativado necessita 

de grande demanda de nutrientes, modificando suas exigências nutricionais 

(SAAD, 2009). De acordo com FLORES et al. (2012), manter um status 

sanitário adequado das aves, empregando produtos que reduzam a carga 

microbiana, garantindo a resposta imune em níveis apropriados, o que pode 

melhorar o desempenho das aves e a qualidade dos produtos avícolas.  

Com a crescente circulação de Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis no plantel avícola brasileiro e mundial, e sendo esse patógeno 

comumente implicado em surtos de doenças em humanos pelo consumo de 

carne de frango, esse estudo teve como propósito avaliar o ácido butírico 

protegido como um melhorador de desempenho, assim como verificar seus 

efeitos sobre o TGI e sistema imunológico de aves inoculadas com Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis.  
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OBJETIVO 

Investigar a melhor dose-resposta do ácido butírico protegido 

adicionado à dieta no controle de Salmonella enterica sorovar Enteritidis, no 

desempenho e saúde sistêmica de frangos de corte experimentalmente 

inoculados.  
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CAPÍTULO 2 – EFEITOS DO ÁCIDO BUTÍRICO PROTEGIDO ADICIONADO 

À DIETA SOBRE O DESEMPENHO E SAÚDE INTESTINAL DE FRANGOS 

DE CORTE INOCULADOS EXPERIMENTALMENTE COM Salmonella 

enterica SOROVAR ENTERITIDIS  

RESUMO: Objetivou-se com este estudo investigar a melhor dose-resposta do 

ácido butírico encapsulado sobre a saúde intestinal e desempenho de frangos 
de corte experimentalmente inoculados com Salmonella enterica sorovar 
Enteritidis. Foram utilizados 576 pintos machos de um dia de idade distribuídos 
em delineamento inteiramente ao acaso com oito tratamentos e seis repetições 
cada. As aves foram inoculadas via oral ao primeiro dia de idade com 0,3 mL 
de solução salina tamponada, contendo aproximadamente 2,0 x 106 UFC/mL 
de Salmonella enterica sorovar Enteritidis. O tratamento 1 (T1) consistiu o 
grupo controle (Placebo); T2 – recebeu o ácido butírico na dose de 0,03%; T3 – 
recebeu o ácido butírico na dose de 0,075%; T4 – recebeu o ácido butírico na 
dose de 0,15%; T5 – grupo inoculado via oral (Controle positivo SE); T6 – 
inoculado via oral tratado com 0,03%; T7 - inoculado via oral tratado com 
0,075%; T8 - inoculado via oral tratado com 0,15%. Aos 22 dias de idade, as 
aves foram reinoculadas com 0,5 mL de solução salina tamponada, contendo 
concentração superior a 1,0 x 109 UFC/mL de Salmonella. Observou-se que a 
inclusão do ácido favoreceu o desempenho das aves até os 21 dias de idade. A 
suplementação com o ácido também promoveu maior redução da população 
intestinal de E. coli. A presença de Salmonella reduziu o pH intestinal aos 14 
dias de idade. Aos 14 dias, o ácido butírico influenciou o crescimento das 
vilosidades do jejuno. Salmonella provocou redução nas vilosidades e na 
relação vilo : cripta no duodeno e jejuno nesta mesma idade. Não foi isolado 
Salmonella dos suabes de cloaca coletados das aves que receberam a dose de 
0,03%. O peso intestinal foi superior nos animais não inoculados. Conclui-se 
que, dentre as dosagens pesquisadas, a inclusão de 0,3 kg/t promoveu os 
melhores resultados no desempenho e saúde intestinal de frangos de corte 
inoculados com Salmonella enterica sorovar Enteritidis. 

 

Palavras-chave: ácidos orgânicos, aves, melhorador de crescimento, 
microbiota, salmonelose. 
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CHAPTER 2 - EFFECTS OF PROTECTED BUTYRIC ACID ADDED TO DIET 
ON INTESTINAL HEALTH AND PERFORMANCE OF BROILER CHICKENS 
EXPERIMENTALLY INOCULATED WITH Salmonella Enterica SEROVAR 
ENTERITIDIS 

ABSTRACT: The objective of this study is to investigate the best of butyric acid 
encapsulated dose-response on intestinal health and performance of broiler 
chickens experimentally inoculated with Salmonella enterica serovar Enteritidis. 
576 one-day-old male chicks were distributed in a completely randomized 
design with eight treatments and six replications each. The birds were 
inoculated orally at one-day-old with 0.3 ml of phosphate buffered saline, 
containing approximately 2.0 x 106 CFU/ml of Salmonella enterica serovar 
Enteritidis. Treatment 1 (T1) was the control group (Placebo); T2 - received 
butyric acid at a dose of 0.03%; T3 - received butyric acid at a dose of 0.075%; 
T4 - received the butyric acid at a dose of 0.15%; T5 - group inoculated orally 
(Controle positive SE); T6 - inoculated orally treated with 0.03%; T7 - inoculated 
orally treated with 0.075%; T8 - inoculated orally treated with 0.15%. At 22 days 
of age, the chickens were reinfected with 0.5 ml of phosphate buffered saline 
containing concentration greater than 1.0 x 109 CFU/ml of Salmonella. It was 
observed that the addition of acid favored the performance of the birds until 21 
days of age. The supplementation with acid also caused further reduction of the 
intestinal population E. coli. The presence of Salmonella decreased Ph 
intestinal pH at 14 days. At 14 days, the butyric acid influenced the growth of 
the villi of the jejunum. Salmonella caused a reduction in the villous and relation 
villi : crypt in the duodenum and jejunum in the same age. No Salmonella was 
isolated from cloacal swabs collected from birds that received a dose of 0.03%. 
Intestinal weight was higher in non-inoculated animals. We conclude that, 
among the investigated dosages, the addition of 0.03% yielded the best results 
on the performance and intestinal health of broiler chickens inoculated with 
Salmonella enterica serovar Enteritidis. 

 

Keywords: birds, growth enhancer, organic acids, salmonellosis, microbiota. 
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INTRODUÇÃO 

O uso dos antibióticos melhoradores de desempenho (AMP) por 

mais de quatro décadas contribuiu para o desenvolvimento da pecuária 

mundial. O emprego dessas drogas fornece proteção contra doenças 

provocadas pela criação em sistema intensivo, permitindo uma maior taxa de 

lotação (EDQVIST & PEDERSEN, 2002). Contudo, com a crescente 

preocupação com o potencial desenvolvimento de resistência bacteriana aos 

antibióticos, a Comissão Europeia, utilizando-se o “princípio de preocupação”, 

decidiu proibir a inclusão dos AMP na dieta dos animais destinados à 

exportação para mercado europeu (Regulamento CE N°. 1831/2003) 

(HUYGHEBAERT, 2011).  

Importantes países exportadores de produtos avícolas, como o 

Brasil, foram pressionados a adequarem-se às novas exigências dos mercados 

internacionais. Consequentemente, intensificou-se a busca por alternativas 

para compensar as possíveis reduções na produtividade animal, em virtude das 

restrições sobre o uso dos AMP. A adição de ácidos orgânicos à água de 

bebida ou à dieta tem demonstrado resultados promissores, afetando a 

microbiota do intestino e reduzindo a quantidade de bactérias patogênicas, e 

consequentemente, beneficiando o desempenho dos animais, pela melhoria da 

saúde intestinal (MACHADO et al., 2007; NAVA et al., 2009; BERGE & 

WIERUP, 2012). 

Os ácidos orgânicos são ácidos graxos voláteis  capazes de eliminar 

microrganismos patogênicos sem destruir a microbiota intestinal benéfica. 

Apesar do seu caráter ácido, esses compostos não são considerados 

acidificantes, pois a quantidade empregada no controle de bactérias é muito 

pequena e seu mecanismo de ação não envolve a redução do pH intestinal e 

sim, uma alteração do pH do citoplasma bacteriano.  Aqueles associados com 

a atividade antimicrobiana são os ácidos graxos de cadeia curta 

monocarboxílicos (ácidos fórmico, acético, propiônico e butírico) ou 

carboxilados com o grupo hidroxila (ácidos lático, málico, tartárico e cítrico) 

(HINTON & LINTON, 1998; RICKE, 2003; PICKLER, 2012). 
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O ácido butírico é obtido por meio da fermentação dos carboidratos 

no rúmen dos poligástricos e cólon de onívoros. É conhecido por influenciar no 

crescimento das células da mucosa intestinal e, consequentemente, pode ser 

importante para prevenção e regeneração de lesões epiteliais (KIEN et al., 

2000; DIBNER & BUTTIN, 2002; TIMBERMONT et al., 2010). 

Produtos contendo ácidos orgânicos em microcápsulas de matrizes 

minerais foram desenvolvidos, permitindo que ocorra uma lenta liberação dos 

ácidos orgânicos durante sua passagem pelo trato gastrintestinal (TGI). Sem 

esse revestimento, os ácidos orgânicos se dissociam antes de alcançar os 

segmentos do intestino, onde está a bactéria que deverá ser combatida (VAN 

IMMERSEEL et al., 2004a; BASSAN  et al., 2008).  

A salmonelose em aves jovens pode ocasionar a excreção do 

patógeno nas fezes e a indução do estado portador inaparente. As aves 

portadoras tornam-se reservatórios de Salmonella, eliminando a bactéria nas 

fezes por longos períodos, contaminando aviários e abatedouros, além de 

ocasionar importantes perdas no desempenho (VAN IMMERSEEL et al. 2004b; 

ROCHA, 2008; OKAMOTO, 2005). Além disso, Salmonella enterica é 

reconhecido com um importante causador de doenças de origem alimentar 

bacteriana em humanos.  Dentre as salmonelas paratíficas, sorovar Enteritidis 

merece destaque, sobretudo por ser uma das mais patogênicas para o homem. 

A infecção geralmente acontece pelo consumo de carne e ovos contaminados 

(PICKLER, 2011; HUR et al., 2012).  

O controle da salmonelose é dificultado por sua complexidade 

epidemiológica, pelo fato de que esse patógeno está amplamente difundido na 

natureza e apresentar sorotipos capazes de infectar um grande número de 

hospedeiros não específicos (BORSOI, 2009; CHAMBERS & GONG, 2011).  

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos 

das microcápsulas de ácido butírico sobre o desempenho e saúde intestinal, 

considerando a quantificação de Escherichia coli e Salmonella, integridade e 

pH intestinal de frangos inoculados experimentalmente com Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis, via inglúvio. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido no Núcleo Experimental de Doenças 

de Aves e Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina 

Veterinária, Setor de Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O protocolo experimental utilizado nesse estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA – UFG sob o n° 070/12. 

 

 

Delineamento experimental 

 

No experimento foram utilizados 576 pintos de corte, de um dia de 

idade, machos da linhagem Cobb, os quais foram distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado em oito tratamentos com seis repetições cada e 

alojados em grupos de 12 aves por unidade experimental, em esquema fatorial 

4x2 (doses do ácido butírico encapsulado x inoculação com Salmonella). As 

aves foram pesadas e alojadas conforme o delineamento abaixo: 

 

QUADRO 1 - Delineamento experimental detalhando os oito tratamentos. 

Tratamentos Salmonella enterica sorovar Enteritidis Ácido Butírico 

T1  Não - Solução salina a 0,85% Não 

T2  Não - Solução salina a 0,85% 0,075% 

T3 Não - Solução salina a 0,85% 0,15% 

T4 Não - Solução salina a 0,85% 0,03% 

T5 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio Não 

T6 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio 0,03% 

T7 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio 0,075% 

T8 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio 0,15% 

 

As aves inoculadas e não inoculadas foram mantidas em 

alojamentos separados, em baterias de aço galvanizado com quatro andares, 
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equipadas com comedouros e bebedouros do tipo lineares e bandejas para 

retirada de excretas, mantendo-se a mesma ambiência entre os alojamentos. 

As baterias foram aquecidas com lâmpadas incandescentes (uma por andar) 

de 60W até os 14 dias de idade. 

 

Preparação do inóculo e inoculação das aves 

 

O inóculo foi elaborado com Salmonella enterica sorovar Enteritidis 

isolada de amostras provenientes de frangos de corte concedidas pelo 

Laboratório de Bacteriologia, da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás e tipificada pelo Laboratório FIOCRUZ-RJ. 

A cepa foi repicada em ágar verde brilhante e posteriormente 

mantida em temperatura de incubação de 37°C por 24 horas. Em seguida, as 

células foram suspensas em solução salina tamponada a 0,85%, armazenada 

a 4°C. A concentração de 2,0 x 106 UFC/mL (1ª inoculação) e > 1,0 x 109 

UFC/mL (2ª inoculação) foi ajustada com auxílio da escala Mac Farland e 

confirmada por plaqueamento das diluições seriadas em ágar MacConkey, com 

posterior incubação a 37°C e contagem das Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC) de Salmonella enterica sorovar Enteritidis (FÉRNANDEZ et al., 2001). 

Foram realizadas duas inoculações com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis: com um dia de idade, antes do alojamento, e aos 22 dias. As aves 

receberam 0,3 mL de solução salina tamponada a 0,85%, contendo 

aproximadamente 2,0 x 106 UFC/mL de na primeira inoculação e 1,0 x 109 

UFC/mL na segunda.  

 

 

Status sanitário das aves 

 

Os pintos de um dia de idade utilizados no experimento foram 

adquiridos de um incubatório comercial que realiza a vacinação das matrizes 

contra Salmonella enterica sorovar Enteritidis, conforme Certificado Sanitário 

021/12/SP. 
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Programa alimentar 

 

O programa alimentar foi constituído por quatro rações 

experimentais diferentes: pré-inicial, inicial, crescimento e final, formuladas de 

acordo com a composição dos alimentos e exigências nutricionais propostas 

por ROSTAGNO (2011).  

 

TABELA 1 - Composição percentual das rações experimentais fornecidas às 
aves durante o período experimental (1 - 42 dias de idade). 

Ingredientes 1 Pré-inicial 

(1-7 dias) 

Inicial 

(8-21 dias) 

Crescimento 

(22-35 dias) 

Final  

(36-42dias) 

Milho grão 60,0 64,1 72,5 77,3 

Farelo de soja (45%) 33,3 26,5 17,5 13,6 

Óleo de soja 1,50 - - - 

Farinha de carne e ossos 

(45%) 
- 4,50 4,50 3,50 

Farinha de vísceras - 1,52 1,50 1,50 

Gordura de ave - 1,05 1,00 1,00 

Calcário 0,81 0,45 0,31 0,38 

Fosfato bicálcico 1,95 - - - 

Sal comum 0,45 0,34 0,32 0,33 

L-treonina 0,36 0,16 0,73 0,69 

L-lisina HCL 0,49 0,43 0,59 0,64 

DL-metionina 0,41 0,33 0,36 0,35 

Premix vitamínico* 0,10 0,10 0,10 0,10 

Premix mineral** 0,05 0,05 0,05 0,05 

Inerte (amido) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nutrientes Atendimento 

Energia metabolizável 

(kcal/kg) 
2.960 3.050 3.150 3.200 

Proteína bruta 22,40 21,20 19,80 18,40 

Cálcio (%) 0,92 0,841 0,75  

Fósforo disponível (%) 0,47 0,40 0,38 0,66 

Sódio (%) 0,22 0,21 0,20 0,19 

Lisina (%) 1,34 1,21 0,82 1,06 

Metionina + cistina***(%) 0,96 0,87 0,82 0,77 

Metionina***(%) 0,68 0,60 0,59 0,5605 
* Suplemento vitamínico (níveis de garantia por kg do produto): vit. A, 1.680.000 UI; vit.D 3, 400.000 UI; vit. E, 3500 mg; 
vit. K, 360 mg; vit. B1, 436,50 mg; vit. B2, 1.200 mg; vit. B6, 624 mg; vit. B12, 2.400mcg; ác. Fólico, 200 mg; ác. 
pantotênico, 3.120 mg; niacina, 8.400 mg; biotina, 10.000 mcg.  

** Suplemento mineral (níveis de garantia por kg do produto): zinco, 17.500 ppm; ferro, 12.500 ppm; cobre, 2.000 ppm; 
iodo, 187,50 ppm; selênio, 75 ppm. 
*** Digestível 

Concentração mínima de butirato de cálcio nas microcápsulas: 45%. 
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A ração pré-inicial foi a base de milho moído e farelo de soja; e as 

demais, que além dos dois citados anteriormente, também continham 

ingredientes de origem animal (farinha de carne e ossos, farinha de vísceras e 

gordura de aves). O butirato de cálcio (ácido butírico) foi adicionado à ração em 

substituição ao inerte (amido) em diferentes dosagens. De acordo com o 

fabricante o produto testado é composto por microcápsulas contendo butirato 

de cálcio, óleo de palma e aromatizantes. 

Durante todo o período experimental, as aves receberam 

alimentação e água ad libitum. 

 

 

Desempenho 

 

As pesagens das aves, assim como das rações, aconteceram 

semanalmente até os 42 dias de idade para cálculo de consumo de ração, 

ganho de peso e conversão alimentar. As aves mortas foram identificadas e 

pesadas para o ajuste do consumo de ração e conversão alimentar, bem como 

necropsiadas e as alterações macroscópicas detectadas. 

        Para análise do desempenho das aves foi observado o seguinte: 

 Peso Médio (PM): obtido dividindo-se o peso total das aves de cada parcela, 

pelo número total de aves da parcela, PM=PF/NMA; 

 Ganho de Peso (GP): calculado pela diferença entre o peso final e o peso 

inicial das aves somado ao peso da ave morta e dividindo pelo número médio 

de aves, GP= [(PF-PI) + Peso da ave morta]/NMA; 

 Consumo de ração (CR): calculado pela razão entre o consumo de ração 

total (fornecido – sobra) e o número total de aves; 

 Conversão alimentar (CA): calculada pela razão: CR/PM;  

 Mortalidade corrigida: Para análise estatística o valor em percentagem de 

mortalidade será transformado em Arc seno ((%Mort. /100)+0,05)0,5. 
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Histomorfometria intestinal 

 

Uma ave por parcela, no total de seis aves por tratamento, aos 14 e 

42 dias de idade, foram eutanasiadas e os intestinos foram coletados.   Os 

fragmentos do duodeno (retirados na flexura do pâncreas) e do jejuno 

(retirados antes do divertículo de Meckel) foram abertos longitudinalmente, e as 

extremidades fixadas com grampo em pedaço de isopor. Cada peça foi 

acondicionada em frascos, previamente identificados, contendo formol 

tamponado a 10% para confecção de lâminas histológicas. Após serem 

corados pela hematoxilina eosina (HE), foram submetidos à análise de 

histomorfometria com medição de altura de vilosidade e profundidade de cripta 

utilizando o programa Image J 1.45.  

A altura do vilo foi determinada utilizando o ápice do vilo até a base 

da junção do vilo com a cripta e a profundidade da cripta foi definida com a 

profundidade da invaginação da cripta com os vilos adjacentes. Foram 

realizadas trinta leituras por lâmina para altura do vilo e trinta leituras em 

sequência para profundidade das criptas por fragmento de cada tecido, sempre 

da direita para a esquerda do corte, totalizando 180 leituras por tratamento. As 

imagens foram digitalizadas em microscópio óptico, marca Leica, modelo DM 

4000 B acoplado a um microcomputador. 

 

 

Avaliação intestinal 

 

Nos dias oito, 15, 29 e 43, as aves foram submetidas a jejum 

alimentar de quatro horas antes do início da necropsia para eliminação de 

conteúdo do trato gastrintestinal. Uma ave por parcela foi necropsiada, sendo o 

peso do intestino delgado anotado, realizando-se o cálculo relativo ao peso da 

ave, de acordo com GRIEVES (1991). 

Aos oito, 20, 27 e 42 dias de idade das aves, foram coletados 

suabes de cloaca para enumeração e isolamento de E. coli e Salmonella, 

realizada de acordo com a técnica de BRASIL (2003) com modificações. 

Suabes de cloaca coletados foram transferidos para tubos de ensaio contendo 
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10 mL de caldo selenito-cistina (CS), constituindo a diluição 100. Diluições 

seriadas sucessivas foram feitas até 10-10, empregando solução salina 

esterilizada peptonada a 0,1%. Em seguida, foram realizados plaqueamentos 

seriados em duplicata, de 0,1mL de diferentes diluições em ágar Xylose-

Lysine-Tergitol 4 (XLT4) e ágar eosina azul de metileno (EMB), os quais foram 

incubados a 37°C por 24 h. A leitura foi realizada selecionando e contando as 

unidades formadoras de colônias (UFC) com características morfológicas de 

Salmonella e Escherichia coli.  

Os tubos de ensaio contendo CS também foram incubados a 37°C 

por 24 h e, caso os meios de cultura não evidenciassem crescimento sugestivo 

de Salmonella e E. coli, alíquotas do CS eram transferidas para meios 

seletivos, incubados  a 37°C por 24 h e registrados como <10-1. De três a cinco 

UFC por placas foram transferidas para tubos contendo tríplice açúcar ferro 

(TSI), que posteriormente foram incubados a 37°C por 24 h. 

Os tubos de ensaio com TSI que apresentassem crescimento 

sugestivo para Salmonella e E. coli foram submetidos ao teste da urease, 

produção de indol, vermelho de metila, motilidade, teste do malonato e lisina 

descarboxilase. Aqueles que apresentassem reações bioquímicas compatíveis 

com Salmonella foram submetidos ao teste sorológico com soro polivalente 

anti-O de Salmonella. Amostras positivas à sorologia foram encaminhadas à 

Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) para confirmação do sorovar isolado. 

 

 

Análise Estatística 

 

 Os dados quantitativos de desempenho animal, histomorfometria,  

pH e biometria foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas com o teste de Tukey a 5%. Quando foi constatada interação 

entre os fatores, realizou-se os desdobramentos pelo teste de Tukey a 5%.  Os 

dados de contagem de enterobactérias foram avaliados pelo teste de Kruskal-

Wallis a 5%. O isolamento de Salmonella em suabes de cloaca foi avaliado por 

teste descritivo, onde foram consideradas apenas as frequências encontradas 
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nas variáveis. Foi utilizado o programa estatístico SAS (Statistical Analysis 

System), 8ª versão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Todos os dados das variáveis analisadas foram submetidos ao teste 

de regressão, onde o modelo não teve ajuste significativo. Desse modo, 

procedeu-se a análise de variância e as médias foram comparadas com o teste 

de Tukey a 5%. 

Como pode ser observado na Tabela 2, a inoculação das aves 

influenciou negativamente (P<0,05) o ganho de peso e a consumo de ração no 

período de um a 14 dias de idade.  

 

TABELA 2 – Peso médio (PM), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) de frangos inoculados com Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis e tratados com ácido butírico (AB) no 

período de 1 a 14 dias de idade 

Doses AB 
1 - 14 dias de idade 

PM (g) GP (g) CR (g) CA (g/g) 

Placebo 462,78 417,80 536,26 1,29b 

0,03% 460,43 415,49 542,49 1,30b 

0,075% 459,36 414,47 541,26 1,31ab 

0,15% 456,56 411,59 550,08 1,36a 

P > F 0,777 0,785 0,164 0,012 

Salmonella 

Sem 475,90a 430,92a 564,12a 1,31 

Com 443,66b 398,75b 523,96b 1,32 

P > F <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,731 

Doses AB X Salmonella 

P > F 0,535 0,524 0,148 0,748 

CV (%) 3,20 3,55 2,78 4,09 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas utilizando teste de Tukey a 

5%. 

 

Os resultados indicaram que a inoculação com Salmonella enterica 

sorovar Enteritidis afetou negativamente o desempenho das aves, reduzindo o 

peso médio, ganho de peso e consumo de ração aos 14 dias de idade. 

Provavelmente, esses resultados observados nos animais inoculados podem 

ter sido ocasionados por lesões na mucosa intestinal causados pelo patógeno. 

Esse achado encontra respaldo em BORSOI (2009) que afirmou que injúrias na 

mucosa intestinal, provocadas por agentes patogênicos, reduzem a absorção 
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dos nutrientes, além de aumentar o custo energético com a renovação celular. 

Além disso, a energia gasta nesse processo poderia ter sido empregada na 

síntese de novos tecidos do organismo, como por exemplo, do sistema 

muscular. 

As aves suplementadas com a menor (0,03%) e maior (0,15%) dose 

do ácido independentemente da inoculação com Salmonella, proporcionaram 

melhores resultados de conversão alimentar e foram semelhantes ao grupo 

placebo.  Segundo VIOLA & VIEIRA (2007), a melhora na conversão alimentar 

na ausência de variações no ganho de peso, como obtido nesse estudo, 

evidenciam a melhoria na utilização dos nutrientes a partir de uma mesma 

quantidade de alimento consumido. No entanto, os autores relatam que não 

podem ser desconsiderados outros possíveis benefícios como a ativação de 

enzimas intestinais e a nutrição celular intestinal. Pressupõe-se que tenha 

ocorrido uma redução no desafio microbiológico pela atividade antimicrobiana 

dos acidificantes. 

Os dados de desempenho das aves durante o período de um a 21 

dias estão registrados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Peso médio (PM), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) de frangos inoculados com Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis e tratados com ácido butírico (AB) no 

período de 1 a 21 dias de idade 

Doses AB 
1 - 21 dias de idade 

PM (g) GP (g) CR (g) CA (g/g) 

Placebo 911,76b 866,76b 1414,40 1,63 

0,03% 955,50a 910,56a 1448,20 1,59 

0,075% 912,95b 868,06b 1435,50 1,65 

0,15% 923,00b 878,03b 1426,40 1,63 

P > F 0,040 0,040 0,203 0,167 

Salmonella 

Sem 929,85 884,86 1458,87a 1,65a 

Com 922,19 887,28 1402,91b 1,60b 

P > F 0,436 0,440 <0,0001 0,028 

Doses AB X Salmonella 

P > F 0,089 0,089 0,105 0,152 

CV (%) 4,5 4,73 2,93 4,04 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas utilizando teste de Tukey a 

5%. 
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Observa-se que, nesse período, as aves que receberam a menor 

dose do ácido (0,03%), obtiveram melhores médias para peso médio e ganho 

de peso que os demais tratamentos (P<0,05), independente da inoculação. A 

resposta positiva obtida com acidificação da dieta explica-se pelo potencial 

controle sobre população microbiana, eliminando bactérias que competem por 

nutrientes e, por conseguinte, melhorando o crescimento e eficiência alimentar 

das aves. Também há evidências os ácidos orgânicos podem aumentar a 

secreção pancreática, melhorando a digestibilidade da dieta (PATERNEN, 

2001; OSTERMAN, 2005). Além disso, VAN IMMERSEEL et al. (2006) 

afirmaram que o ácido butírico em baixas doses pode regular negativamente a 

expressão de genes relacionados com a capacidade de invasão de bactérias 

do gênero Salmonella. 

O grupo que recebeu inóculo obteve resultado inferior para consumo 

de ração (P<0,05) que justifica-se pelo fato de que as aves, quando infectadas 

com Salmonella, podem apresentar algum grau de anorexia (ANDREATTI 

FILHO, 2007). A conversão alimentar nas aves inoculadas foi melhor que a 

apresentada pelo controle negativo. Tal resultado pode ser explicado devido ao 

ganho compensatório, já que animais infectados durante a fase inicial de 

criação reduzem a ingestão de alimentos. De acordo com YU & ROBINSON 

(1992), o ganho compensatório é resultante da redução das exigências de 

mantença do animal durante o período de realimentação. Resultados 

semelhantes foram encontrados por JIA et al. (2009) que verificaram que as 

aves inoculadas com Clostridium perfringens obtiveram ganho de peso superior 

àquelas não inoculadas. 

Verifica-se na Tabela 4, que período de um aos 42 dias de idade, 

não houve nenhuma influência do ácido butírico sobre as variáveis analisadas 

(P>0,05). Entretanto, mesmo não interferindo no desempenho quando 

considerado todo o período de criação, a presença de Salmonella nas aves 

determina uma importante fonte de infecção para toda cadeia produtiva, pois 

quando não morrem, recuperam-se e tornam-se portadoras assintomáticas, 

transmitindo o patógeno tanto horizontalmente quanto verticalmente durante 

períodos estressantes (BERCHIERI JÚNIOR & FREITAS NETO, 2009). 
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TABELA 4 – Peso médio (PM), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) de frangos inoculados com Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis e tratados com ácido butírico (AB) no 

período de 1 a 42 dias de idade. 

Doses AB 
1 - 42 dias de idade 

PM (g) GP (g) CR (g) CA (g/g) 

Placebo 2112,55 2067,60 4212,10 2,07 

0,03% 2114,41 2069,50 4230,40 2,04 

0,075% 2109,40 2064,50 4203,60 2,02 

0,15% 2082,88 2037,90 4153,50 2,04 

P > F 0,798 0,798 0,758 0,429 

Salmonella 

Sem 2113,92 2068,90 4214,10 2,03 

Com 2097,24 2052,30 4187,70 2,05 

P > F 0,559 0,562 0,673 0,183 

Doses AB X Salmonella 

P > F 0,738 0,736 0,635 0,903 

CV (%) 4,11 4,19 4,47 2,85 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas utilizando teste de Tukey a 

5%. 

 

 Os resultados positivos sobre o desempenho dos frangos por meio 

da acidificação da dieta com ácido butírico foram constatados por outros 

autores. LESSON et al. (2005) observaram que a inclusão de 0,2% do ácido 

mantém o desempenho de aves vacinadas e desafiadas com oocistos de 

coccídias. Nos estudos de SALAZAR et al. (2008) e ADIL et al., (2010), os 

autores averiguaram que o ácido butírico desprotegido administrado na ração 

beneficiou o desempenho das aves.  

Também observa-se na Tabela 4 que os animais do grupo 

inoculado, ao final do período de criação, conseguiram equiparar seu 

desempenho àquele obtido pelo grupo não inoculado. Esse achado se deve ao 

fato de que as aves são mais suscetíveis à infecção por Salmonella quando 

jovens. Após esse período, a quantidade desse microrganismo é reduzida, à 

medida que ocorre o desenvolvimento da microbiota intestinal normal e do 

sistema imune (OKAMOTO, 2009). Associado a isso, após grandes perdas de 

áreas da mucosa intestinal por microrganismos patogênicos, o epitélio 

danificado torna-se hiperplásico, com maior altura de vilo e profundidade de 
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cripta, aumentando sua capacidade de absorção de nutrientes (DOWLING, 

1992; FURLAN et al., 2004). 

Verifica-se também, na Tabela 4, que durante todo o período 

experimental, o consumo de ração das aves suplementadas com o ácido foi 

semelhante ao grupo placebo. Esse dado indica que a inclusão do ácido 

butírico não comprometeu a ingestão de ração. 

Paralelamente ao estudo das variáveis de desempenho, foram 

coletados suabes de cloaca para averiguar os efeitos da acidificação sobre a 

microbiota intestinal das aves. Na Tabela 5 estão expressos os valores médios 

das contagens de UFC aos 26 e 42 dias de idade. 

 

TABELA 5 – Valores médios da contagem de Unidades Formadoras de 

colônias (UFC) expressas em log de Escherichia coli em 

suabes de cloaca de frangos de corte aos 26 e 42 dias de 

idade. 

Tratamentos 
Escherichia coli (UFC/0,1mL) log 

26 dias 42 dias 

Placebo 3,872bc 3,765cd 

Contr. AB1 3,227e 4,287cd 

Contr. AB2 3,504de 4,768ab 

Contr. AB3 3,620cd 3,398d 

Contr. positivo SE 5,129a 5,112a 

SE + AB1 3,700bcd 4,031cd 

SE + AB2 3,597cde 4,368bc 

SE + AB3 4,371ab 4,140c 

P > valor X2 0,0101 0,0113 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Kruskal-Wallis a 5%. 

SE: Salmonella enterica sorovar Enteritidis; AB: ácido butírico encapsulado; AB1: 0,03%; AB2: 0,075%; AB3: 0,15%.  

 

 Salmonella não foi detectada nenhum dos tratamentos e idades 

analisados. Esse resultado é semelhante ao encontrado por PICKLER (2011), 

que afirmou que a dose do desafio inoculada nas aves e a interação entre 

hospedeiro, parasita e ambiente pode reduzir a excreção do microrganismo.  

Nota-se que aos 26 dias de idade, as aves do controle positivo, 

assim como as aves inoculadas e tratadas com ácido butírico na maior 

dosagem (0,15%) obtiveram maiores contagens de UFC, indicando que esse 
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nível do ácido quando acrescentado à dieta não afetou a população de E. coli. 

Dentre os tratamentos, observa-se que os animais não inoculados que 

receberam a menor dose do produto (0,03%) registraram as menores médias 

de contagem de UFC para esta bactéria. 

Aos 42 dias, verifica-se que a quantificação de E. coli nos 

tratamentos onde foi acrescentado o nível intermediário de ácido butírico 

(0,075%)  à dieta, tanto para os animais inoculados quanto para os não 

inoculados, obteve contagem de UFC semelhante ao grupo controle positivo. A 

menor dosagem (0,03%) no grupo de aves inoculadas reduziu o número de 

UFC de E. coli, resultado semelhante ao grupo placebo. O valor da contagem 

aos 42 dias indica que o nível intermediário do ácido (0,075%) nas aves não 

inoculadas teve resultado equivalente ao grupo do controle positivo. Observa-

se que a maior dose do ácido (0,15%) quando fornecida às aves não 

inoculadas, promove maiores reduções na população de enterobactérias que 

os demais tratamentos.  

O efeito do ácido butírico encapsulado sobre a população intestinal 

de E. coli das aves está demonstrado na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 – Enumeração de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de 

Escherichia coli em suabes de cloaca aos 26 e 42 dias de idade 
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Um dos principais efeitos favoráveis da inclusão de ácidos orgânicos 

nas dietas está associado com a seleção da microbiota benéfica nos primeiros 

das de vida das aves. A microbiota intestinal saudável contribui na proteção do 

hospedeiro por meio da exclusão competitiva, a qual evita o estabelecimento 

de patógenos entéricos (PAZ, 2006; ROCHA, 2008). Como pode ser 

visualizado na Figura 1, o ácido butírico, de modo geral, conseguiu reduzir a 

população de E. coli nos dois períodos estudados, embora o efeito do ácido 

tenha sido mais evidente aos 26 dias de idade. 

Nesse estudo, observou-se que o ácido butírico foi eficaz na redução 

no número de E. coli nas duas idades avaliadas, como pode ser observado na 

Figura 1. Resultados semelhantes foram registrados por outros pesquisadores 

avaliando o efeito dos ácidos orgânicos em microrganismos entéricos. VAN 

DER WIELEN et al. (2000) constaram que concentrações crescentes de 

diferentes ácidos orgânicos causou diminuição gradual na taxa de crescimento 

de enterobactérias in vitro. GUNAL et al. (2006) verificaram que os ácidos 

orgânicos desprotegidos reduziram a contagem de bactérias Gram negativas 

em frangos de corte saudáveis, aos 21 e 42 dias de idade.  SAMANTA et al. 

(2010) também observaram que uma mistura de ácidos orgânicos revestidos 

diminuíram a quantidade de E. coli e Clostridium no intestino das aves.  

A inclusão dos ácidos orgânicos à dieta ou na água de bebida têm 

demonstrado resultados promissores na redução de bactérias patogênicas no 

trato gastrintestinal, reduzindo particularmente as espécies ácido-intolerantes, 

como E. coli, Salmonella e Campylobacter (DIBNER & BUTTIN, 2002; NAVA et 

al., 2009). No estudo de GARRIDO et al. (2004), os autores verificaram que as 

aves expostas á água de bebida contendo ácidos orgânicos reduziram a sua 

população bacteriana intestinal, principalmente no íleo, sem consequências 

negativas para saúde ou desempenho do animal. 

Nas Tabelas 7 e 8, encontram-se descritos os valores médios da 

altura dos vilos e profundidade de cripta e relação vilo : cripta do duodeno e 

jejuno, aos 14 e 42 dias de idade, respectivamente. 
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TABELA 7 – Alturas médias dos vilos (AV), profundidade de criptas (PC) e 

relação vilo:cripta do duodeno e jejuno de frangos de 14 dias de 

idade inoculados com Salmonella enterica sorovar Enteritidis e 

tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

14 dias de idade 

Doses AB 
Duodeno 

AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 1104,82 199,92 5,52 

0,03% 1112,57 225,20 4,94 

0,075% 1104,03 212,63 5,19 

0,15% 1031,74 221,67 4,65 

P > F 0,402 0,737 0,158 

Salmonella           

Sem  1176,12a 209,65 5,60a 

Com 1013,92b 221,95 4,56b 

P > F 0,002 0,227 0,0007 

Doses AB X Salmonella 

P > F 0,231 0,842 0,055 

CV (%) 12,66 15,36 16,88 

Doses AB Jejuno 

Placebo 734,62ab 172,15 4,26 

0,03% 822,99a 181,32 4,53 

0,075% 740,21ab 171,12 4,32 

0,15% 692,71b 160,19 4,32 

P > F 0,017 0,159 0,942 

Salmonella             

Sem 790,96a 171,71 4,60a 

Com 711,74b 170,30 4,17b 

P > F 0,008 0,860 0,044 

Doses AB X Salmonella         

P > F 0,484 0,397 0,635 

CV (%) 11,18 12,49 17,17 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Como pode ser observado na Tabela 7, aos 14 dias de idade a 

presença da Salmonella diminuiu a altura de vilosidade e a relação vilo : cripta, 

tanto no duodeno quanto no jejuno das aves. De acordo com NABBURS (1995) 

o desejável é que as vilosidades intestinais sejam altas e a que criptas 

intestinais se mantenham rasas, resultando em uma relação vilo : cripta alta. 
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Uma maior relação vilo : cripta determina um maior número de enterócitos e, 

consequentemente, melhor eficiência digestiva. Entretanto, um menor valor 

desta relação pode indicar a presença de vilosidades destruídas e maior 

proliferação celular nas criptas, resultantes da tentativa de restaurar o epitélio 

intestinal. Desafios microbiológicos e componentes antigênicos na dieta das 

aves podem diminuir a relação vilo : cripta (VIOLA & VIEIRA, 2007; SANTOS, 

2010). O menor comprimento das vilosidades do duodeno afetou 

negativamente o desempenho das aves, como pode ser comprovado nesse 

estudo, conforme demonstrado Tabela 2. 

No jejuno, a suplementação com o ácido na menor dosagem 

(0,03%) resultou em efeitos benéficos sobre a altura das vilosidades, 

independente da presença da Salmonella. Uma vez que o ácido butírico é 

também uma fonte de energia, existe a possibilidade de que tenha ocorrido um 

efeito trófico na mucosa do intestino delgado, o que pode ser corroborado por 

FURLAN et al. (2004), que afirmaram que o agente trófico é capaz de estimular 

o desenvolvimento da mucosa intestinal ao desencadear  processos mitóticos 

da região cripta-vilo e, portanto, aumentar o número de células e tamanho da 

vilosidade. Além disso, CZERWIŃSKI et al. (2012) confirmam que o butirato de 

sódio microencapsulado pode afetar positivamente o crescimento da mucosa 

intestinal e estabilizar a microbiota do trato gastrointestinal de frangos jovens, 

como foi observado nesse estudo (Tabela 5). 
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TABELA 8 – Alturas médias dos vilos (AV), profundidade de criptas (PC) e 

relação vilo:cripta do duodeno e jejuno de frangos de 42 dias de 

idade inoculados com Salmonella enterica sorovar Enteritidis e 

tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

42 dias de idade 

Doses AB 
Duodeno 

AV (µm) PC (µm) Vilo : Cripta 

Placebo 1272,56 243,48 5,22 

0,03% 1264,06 228,62 5,52 

0,075% 1395,99 205,57 6,79 

0,15% 1287,15 213,42 6,03 

P > F 0,519 0,054 0,095 

Salmonella       

Sem 1259,93 221,16 5,85 

Com 1352,69 224,91 6,01 

P > F 0,136 0,599 0,183 

Doses AB X Salmonella 

P > F 0,382 0,208 0,128 

CV (%) 15,94 15,44 15,33 

Doses AB Jejuno 

Placebo 926,79 162,39 5,70 

0,03% 742,72 148,59 4,99 

0,075% 946,73 160,37 5,90 

0,15% 837,64 157,61 5,31 

P > F 0,051 0,794 0,110 

Salmonella       

Sem 839,88 145,90 5,75 

Com 904,34 170,61 5,30 

P > F 0,225 0,016 0,676 

Doses AB X Salmonella 

P > F 0,657 0,720 0,355 

C.V. (%) 19,16 19,70 17,39 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Observa-se que aos 42 dias de idade não houve diferença 

significativa (P>0,05) na altura de vilosidade, profundidade de cripta e relação 

vilo : cripta dos segmentos intestinais analisados. Isto sugere que o epitélio 

intestinal conseguiu se regenerar, e também uma maior altura de vilosidade 

não está diretamente relacionada com uma maior absorção de nutrientes, já 

que o acúmulo de células de defesa na submucosa pode alterar a morfologia 
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das vilosidades. O aumento da proliferação de células da cripta acarreta o 

surgimento de enterócitos imaturos, que possuem limitada capacidade 

enzimática e absortiva (VAN DIJK et al., 2002; SAAD, 2009). Os dados desse 

estudo sugerem que esse efeito não aconteceu, já que aos 42 dias de idade, 

as aves inoculadas obtiveram desempenho similar às aves não inoculadas. 

Aos 14 dias de idade foram mensurados os valores de pH dos 

segmentos intestinais, conforme apresentado na Tabela 6. 

 

TABELA 6 – Valores de pH dos segmentos intestinais de frangos de corte 

inoculados com Salmonella enterica sorovar Enteritidis e 

tratados com ácido butírico encapsulado aos 14 dias de idade.  

Doses 

AB 

pH 

Duodeno Jejuno Íleo Ceco Cólon 

Placebo 6,34 6,31 6,34 6,36 5,94 

0,03% 6,00 6,19 6,28 6,16 6,08 

0,075% 6,09 6,04 6,25 6,12 5,18 

0,15% 6,06 6,15 6,25 6,25 5,66 

P > F 0,076 0,243 0,365 0,537 0,648 

Salmonella 

Sem 6,35a 6,32a 6,43a 6,45a 6,01 

Com 5,87b 6,01b 6,12b 5,97b 5,43 

P > F <0,0001 0,010 0,005 0,0001 0,510 

Doses AB x Salmonella 

P > F 0,926 0,369 0,297 0,057 0,252 

CV (%) 4,39 7,4200 6,56 5,33 23,30 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas utilizando teste de Tukey a 

5%. 

 

Observa-se que aos 14 dias de idade o pH das porções intestinais 

avaliadas foi menor (P<0,05) no grupo das aves que foram inoculadas. Esta 

resposta pode ser em decorrência de uma maior fermentação intestinal 

causada pela Salmonella enterica sorovar Enteritidis, o que corrobora com 

HUANG et al. (2006), que  a fermentação de microrganismos no trato 

gastrintestinal com a produção de ácidos graxos voláteis promove a diminuição 

do pH.  

Os níveis de ácido incluídos à dieta não influenciaram (P>0,05) o pH 

intestinal. Esse achado condiz com mecanismo de ação dos ácidos orgânicos, 

que não envolve a redução do pH intestinal e sim uma alteração do pH do 
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citoplasma bacteriano (HINTON & LINTON, 1998).  Esses resultados 

concordam com DENLI et al. (2003) e ADBEL-FATTAH et al. (2008), que não 

observaram alterações significativas no pH intestinal de aves suplementadas 

com ácidos orgânicos. 

 As frequências de isolamento de Salmonella sp. em suabes  de 

cloaca das aves aos oito, 20 e 26 dias de idade encontram-se na Tabela 10. 

 

TABELA 9 – Isolamento de Salmonella sp. em suabes cloacais de frangos de 

corte tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

Tratamentos 8 dias 20 dias 26 dias 

Placebo -  - -  

Contr. AB1 -  -  -  

Contr. AB2 -  - -  

Contr. AB3 -  - -  

Contr. positivo SE + + -  

SE + AB1 -  - -  

SE + AB2 -  + -  

SE + AB3 -  -  + 
AB: ácido butírico encapsulado; SE: Salmonella enterica sorovar Enteritidis. 

AB1: 0,03%; AB2: 0,075%; AB3: 0,15%. 

 

Observa-se na Tabela 9 que não foi isolada Salmonella dos grupos 

placebo, controle negativo com as doses do ácido e SE + AB1. Nos demais 

tratamentos, foi possível recuperar a bactéria do controle positivo aos oito e 20 

dias de idade.  Aos 26 dias, a bactéria foi isolada no tratamento que recebeu a 

dose intermediária (0,075%).  

Aos oito dias de idade, isolou-se a bactéria somente no grupo 

controle positivo. Esse dado sugere que o ácido conseguiu controlar a 

excreção de Salmonella nesta idade. Também SUNKARA et al. (2011) 

verificaram que a adição de 0,1% de ácido butírico desprotegido à dieta reduziu 

a excreção de Salmonella enterica sorovar Enteritidis nas aves inoculadas.  

A presença de imunidade materna contra o agente pesquisado 

também pode ter interferido na recuperação de Salmonella nos suabes cloacais 

aos oito dias. Esta afirmação encontra relevância em BABU et al. (2004) que 

verificaram que aves vacinadas contra Salmonella enterica sorovar Enteritidis 

apresentaram menor excreção fecal da bactéria que as aves não vacinadas. 
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No grupo inoculado que recebeu a dose intermediária (0,075%) do 

ácido, conseguiu-se isolar a Salmonella aos 20 dias. O mesmo aconteceu com 

o grupo inoculado e tratado com a dose maior (0,15%) aos 26 dias de idade. 

No presente estudo, a recuperação de Salmonella foi pequena em 

todos os tratamento e idades pesquisadas, já que o agente foi isolado em 

somente uma amostra das seis que foram coletadas por tratamento. De acordo 

com ANDRADE et al. (2007) a detecção da Salmonella pela técnica utilizada é 

difícil uma vez que esse gênero possui a capacidade de ser excretado 

intermitentemente e em pequenas quantidades pelas fezes. Além disso, a 

gradual instalação de uma microbiota intestinal torna a ave menos suscetível à 

Salmonella. O desenvolvimento do sistema imunológico também contribui para 

aumentar a resistência do animal (BERCHIERI JÚNIOR & FREITAS NETO, 

2009).  

 

TABELA 10 – Peso relativo do intestino aos oito, 15, 29 e 43 dias de idade de 

frangos de corte inoculados com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis e tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

Doses AB 
Peso intestino 

8 dias 15 dias 29 dias 43 dias 

Placebo 7,67 5,32 3,79 2,85 

0,03% 7,81 5,07 3,53 2,85 

0,075% 8,13 4,91 3,72 2,86 

0,15% 8,08 5,22 3,58 2,84 

P > F 0,514 0,218 0,395 0,999 

Salmonella 

Sem 7,83 4,99 3,94a 2,72 

Com 7,99 5,26 3,37b 2,98 

P > F 0,688 0,076 0,0001 0,083 

Doses AB x Salmonella 

P > F 0,068 0,163 0,103 0,792 

CV (%) 9,64 9,28 12,84 17,86 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Pode ser observado que, aos 29 dias de idade, o peso do intestino 

sofreu influência (P<0,05) da presença da Salmonella, apresentando-se mais 

pesado nas aves que não inoculadas. Esse resultado concorda com o 

observado por CHAVES (2007), que afirmou que o consumo de ração reduzido 
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nas aves infectadas pode ocasionar um menor desenvolvimento e peso do 

órgão pela ausência do alimento. 
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CONCLUSÃO 

O nível de inclusão de 0,03% de ácido butírico encapsulado, 

independente da inoculação com Salmonella enterica sorovar Enteritidis, 

favoreceu o desempenho e saúde intestinal dos frangos. 
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CAPÍTULO 3 – EFEITOS DE MICROCÁPSULAS DE ÁCIDO BUTÍRICO NA 

SAÚDE SISTÊMICA DE FRANGOS DE CORTE EXPERIMENTALMENTE 

INOCULADOS COM Salmonella enterica SOROVAR ENTERITIDIS 

RESUMO: O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos sistêmicos da 

adição de três doses de ácido butírico encapsulado na dieta de frangos de 

corte inoculados experimentalmente com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis. Foram utilizados 576 pintos machos de um dia de idade distribuídos 

em delineamento inteiramente ao acaso com oito tratamentos e seis repetições 

cada. As aves foram inoculadas via oral ao primeiro dia de idade com 0,3 mL 

de solução salina tamponada, contendo aproximadamente 2,0 x 106 UFC/mL 

de Salmonella enterica sorovar Enteritidis. O tratamento 1 (T1) consistiu o 

grupo controle (Placebo); T2 – recebeu o ácido butírico na dose de 0,03%; T3 – 

recebeu o ácido butírico na dose de 0,075%; T4 – recebeu o ácido butírico na 

dose de 0,15%; T5 – grupo inoculado via oral (Controle positivo SE); T6 – 

inoculado via oral tratado com 0,03%; T7 - inoculado via oral tratado com 

0,075%; T8 - inoculado via oral tratado com 0,15%. Aos 22 dias de idade, as 

aves foram reinoculadas com 0,5 mL de solução salina tamponada, contendo 

concentração superior a 1,0 x 109 UFC/mL de Salmonella. O ácido butírico 

reduziu a colonização por Salmonella nos órgãos aos oito dias de idade. Aos 

15 dias, peso do fígado foi menor nas aves inoculadas e maior nas aves não 

inoculadas e tratadas com 0,03%. O baço foi menor nas aves inoculadas que 

receberam a dose de 0,03%, aos oito dias. Salmonella reduziu o peso da bursa 

aos 15 dias. Aos 14 dias, a depleção linfoide no grupo inoculado reduziu com a 

acidificação da dieta. A inoculação influenciou a produção de anticorpos contra 

Doença de Newcastle e Salmonella enterica sorovar Enteritidis. Aos 42 dias, a 

dose de 0,15% aumentou a produção de anticorpos contra Doença de 

Newcastle no grupo inoculado. A mesma dose também aumentou a produção 

de anticorpos contra Salmonella enterica sorovar Enteritidis no grupo não 

inoculado aos 42 dias. A mortalidade das aves não diferiu entre os tratamentos. 

Conclui-se que a inclusão de 0,03% e 0,15% de ácido butírico à dieta das aves 

promoveu efeitos benéficos sobre o peso dos órgãos e na imunidade humoral, 

respectivamente. 

 

Palavras-chave: ácidos orgânicos, biometria, ELISA, imunidade, infecção. 
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CHAPTER 3 - EFFECTS OF BUTYRIC ACID MICROCAPSULES IN THE 

SYSTEMIC HEALTH OF BROILER CHICKENS EXPERIMENTALLY 

INOCULATED WITH Salmonella enterica SEROVAR ENTERITIDIS  

ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the systemic effects of the 

addition of three doses of encapsulated butyric acid in the diet of broiler 

chickens experimentally inoculated with Salmonella enterica serovar Enteritidis. 

576 one-day-old male chicks were distributed in a completely randomized 

design with eight treatments and six replications each. The poultries were 

inoculated orally at one-day-old with 0.3 ml of phosphate buffered saline, 

containing approximately 2.0 x 106 CFU/ml of Salmonella enterica serovar 

Enteritidis. Treatment 1 (T1) was the control group (Placebo); T2 - received 

butyric acid at a dose of 0.03%; T3 - received butyric acid at a dose of 0.075%; 

T4 - received the butyric acid at a dose of 0.15%; T5 - group inoculated orally 

(Positive Control SE); T6 - inoculated orally treated with 0.03%; T7 - inoculated 

orally treated with 0.075%; T8 - inoculated orally treated with 0.15%. At 22 days 

of age, the chickens were reinfected with 0.5 ml of phosphate buffered saline 

containing concentration greater than 1.0 x 109 CFU/ml of Salmonella. Butyric 

acid reduced the Salmonella colonization in organs at eight and 28 days of age. 

At 15 days, liver weight was smaller in inoculated poultries and bigger in non-

inoculated poultries and treated with 0.03%. The spleen was smaller than in 

inoculated poultries which received the dose of 0.03%, at eight days. 

Salmonella reduced the bursa weight at 15 days. The lymphoid depletion in the 

inoculated group was reduced with the dietary acidification. Inoculation 

influenced the antibody production against Newcastle Disease and Salmonella 

enterica serovar Enteritidis. At 42 days, the dose of 0.15% increased the 

antibody production against Newcastle Disease in the inoculated groups. The 

same dose also increased the production of antibodies against Salmonella 

enterica serovar Enteritidis in the non-inoculated group at 42 days. The 

mortality of poultries did not differ between treatments. We conclude that the 

inclusion of 0.03% and 0.15% of butyric acid in the diet of the poultries 

promoted beneficial effects on organ weights and humor immunity, respectively. 

 

Keywords: biometrics, ELISA, immunity, infection, organic acids.
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INTRODUÇÃO 

A produção de carne de frango segura envolve o controle sanitário 

de todos os segmentos do sistema produtivo, já que as aves são importantes 

veiculadores de Salmonella para humanos. O monitoramento desse agente é 

complexo, pois envolve diversas fontes potenciais de contaminação, desde a 

produção de pintos de um dia até a comercialização do produto final. As aves 

infectam-se ainda jovens, quando o sistema imune é imaturo, promovendo a 

infecção sistêmica (WHO, 2002; MOREIRA et al. 2008; CHAMBERS & GONG, 

2011).  

A principal via de infecção da salmonelose é a digestiva e a mucosa 

intestinal é o local onde se inicia a invasão e também a primeira linha de defesa 

contra o patógeno, constituída por estruturas linfoides não organizadas, 

também conhecidas como tecido linfoide associado ao intestino (GALT). Esse 

sistema, que é constituído pelas placas de Peyer, divertículo de Meckel e 

tonsilas cecais é a região onde ocorrem as respostas inflamatórias locais e 

desenvolve-se nos primeiros dias de vida, paralelamente à maturação do trato 

gastrintestinal (MONTASSIER, 2009). Uma vez que esta barreira imunológica 

tenha sido violada, o destino da bactéria varia muito, dependendo do sorovar 

ou hospedeiro infectado. (BERNDT et al., 2007; HUGHES & GÁLAN, 2002). 

O trato gastrintestinal das aves é povoado por uma comunidade 

microbiana residente, que se estabelece nas primeiras semanas de vida e que 

não estimulam respostas imunes do hospedeiro, mas sim proporcionam 

inúmeros benefícios, como a proteção dos nichos contra microrganismos 

patogênicos. Vários estudos têm sido realizados na busca do equilíbrio entre a 

microbiota intestinal e seu hospedeiro. A harmonia desta relação baseia-se na 

presença de microrganismos benéficos ao animal e que não disputam com a 

ave por nutrientes ou estejam envolvidos em toxinfecções em humanos. Com 

esse intuito, alguns compostos podem auxiliar nesse controle, como é o caso 

dos ácidos orgânicos (SANTOS et al. 2009; PICKLER et al., 2012).  

Os ácidos orgânicos podem reduzir a contaminação por Salmonella, 

pois são capazes de diminuir a carga microbiana na ração dos animais e o 

potencial de infecção do patógeno. De acordo com VAN IMMERSEEL et al. 

(2006), os ácidos graxos de cadeia curta, tais como o ácido fórmico, acético, 
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propiônico e butírico tem demonstrado efeito inibidor sobre o crescimento da 

Salmonella. 

O principal mecanismo antimicrobiano dos ácidos orgânicos 

depende da sua forma não dissociada, que tem caráter lipossolúvel e consegue 

atravessar a membrana celular bacteriana. Dentro da célula, ocorre a 

dissociação, o que altera o pH citoplasmático, interferindo o metabolismo 

microbiano. Além disso, a alteração da pressão osmótica causa alterações na 

parede celular do microrganismo, causando o seu rompimento (RUSSEL, 1992; 

TEJERO-SARIÑENA et al., 2012). 

 A utilização de ácidos orgânicos encapsulados permite uma lenta e 

contínua liberação do ácido no interior do intestino, proporcionando efeitos 

sobre a colonização do ceco e na capacidade de invasão de órgãos, logo após 

a inoculação de Salmonella enterica sorovar Enteritidis em aves jovens (VAN 

IMMERSEEL et al., 2004). 

Os ácidos orgânicos também demonstraram ter efeitos sobre a 

ativação ou supressão de respostas imunes, contribuindo no controle de 

doenças bacterianas (HARRISON et al., 2013). Eles são capazes de influenciar 

no processo de quimiotaxia de células do sistema imune, porém esse efeito 

depende da espécie animal e do tipo da célula imunológica, bem como da 

qualidade e concentração do ácido orgânico. Dentre eles, o ácido butírico tem 

apresentado efeitos sobre a imunidade celular e humoral (EFTIMIADI et al., 

1995; PRATT et al., 1996; NILSSON et al., 2003; TEDELING et al., 2007; 

BUYSE et al., 2009; BAÍLON et al., 2010; MEIJER et al.,2010; SUNKARA et al., 

2011). 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a inclusão 

de diferentes níveis de ácido butírico microencapsulado na dieta e seus efeitos 

sobre a capacidade de invasão de Salmonella enterica sorovar Enteritidis nos 

órgãos e sistema imune de frangos de corte. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local 

O experimento foi desenvolvido no Núcleo Experimental de Doenças 

de Aves e Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina 

Veterinária, Setor de Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O protocolo experimental utilizado nesse estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA – UFG sob o n° 070/12. 

 

 

Delineamento experimental 

No experimento foram utilizados 576 pintos de corte, de um dia de 

idade, machos da linhagem Cobb, os quais foram distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado em oito tratamentos com seis repetições cada e 

alojados em grupos de 12 aves por unidade experimental, em esquema fatorial 

4x2 (doses do ácido butírico encapsulado x inoculação com Salmonella). As 

aves foram pesadas e alojadas conforme o delineamento abaixo: 

 

Quadro 1 - Delineamento experimental detalhando os oito tratamentos. 

Tratamentos Salmonella enterica sorovar Enteritidis Ácido Butírico 

T1  Não - Solução salina a 0,85% Não 

T2  Não - Solução salina a 0,85% 0,03% 

T3 Não - Solução salina a 0,85% 0,075% 

T4 Não - Solução salina a 0,85% 0,15% 

T5 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio Não 

T6 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio 0,03% 

T7 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio 0,075% 

T8 Sim (1° dia de idade) - Via inglúvio 0,15% 
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As aves inoculadas e não inoculadas foram mantidas em 

alojamentos separados, em baterias de aço galvanizado com quatro andares, 

equipadas com comedouros e bebedouros do tipo lineares e bandejas para 

retirada de excretas, mantendo-se a mesma ambiência entre os alojamentos. 

As baterias foram aquecidas com lâmpadas incandescentes (uma por andar) 

de 60W até os 14 dias de idade. 

 

 

Preparação do inóculo 

O inóculo foi elaborado com Salmonella enterica sorovar Enteritidis 

isolada de amostras provenientes de frangos de corte concedidas pelo 

Laboratório de Bacteriologia, da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás e tipificada pelo Laboratório FIOCRUZ-RJ. 

A cepa foi repicada em ágar verde brilhante e posteriormente 

mantida em temperatura de incubação de 37°C por 24 horas. Em seguida, as 

células foram suspensas em solução salina tamponada a 0,85%, armazenada 

a 4°C. A concentração de 2,0 x 106 UFC/ml (1ª inoculação) e > 1,0 x 109 (2ª 

inoculação) foi ajustada com auxílio da escala Mac Farland e confirmada por 

plaqueamento das diluições seriadas em ágar MacConkey, com posterior 

incubação a 37°C e contagem das Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de 

Salmonella enterica sorovar Enteritidis (FÉRNANDEZ et al., 2001). 

 

 

Status sanitário das aves 

Os pintos de um dia de idade utilizados no experimento foram 

adquiridos de um incubatório comercial que realiza a vacinação das matrizes 

contra Salmonella enterica sorovar Enteritidis, conforme Certificado Sanitário 

021/12/SP. 
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Inoculação das aves 

Foram realizadas duas inoculações com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis: com um dia de idade, antes do alojamento, e aos 22 dias. As aves 

receberam 0,3 mL de solução salina tamponada a 0,85%, contendo 

aproximadamente 2,0 x 106 UFC/mL de na primeira inoculação e 1,0 x 109 

UFC/mL na segunda. 

 

  

Programa alimentar 

O programa alimentar foi constituído por quatro rações 

experimentais diferentes: pré-inicial, inicial, crescimento e final, formuladas de 

acordo com a composição dos alimentos e exigências nutricionais propostas 

por ROSTAGNO (2011). A ração pré-inicial era a base de milho moído e farelo 

de soja; e as demais, que além dos dois citados anteriormente, também 

continham ingredientes de origem animal (farinha de carne e ossos, farinha de 

vísceras e gordura de aves).  O butirato de cálcio (ácido butírico) foi adicionado 

à ração em substituição ao inerte (amido) em diferentes dosagens. De acordo 

com o fabricante, o produto testado é composto por microcápsulas contendo 

butirato de cálcio, óleo de palma e aromatizantes. 

Durante todo o período experimental, as aves receberam 

alimentação e água ad libitum. 

 

 

Pesquisa de Salmonella 

 

Uma ave por parcela, no total de seis aves por tratamento, aos oito, 

15, 28 e 42 dias de idade, foram eutanasiadas e seus fígados, baços e tonsilas 

cecais foram coletados assepticamente para análise bacteriológica. Cerca de 

um grama dos fragmentos dos órgãos foram macerados e transferidos para 

tubos de ensaio contendo água peptona e incubados a 37°C por 24 h. 

Após o período de incubação, alíquotas de 1,0 mL da água 

peptonada foram transferidas para o caldo selenito cistina (CS) e 0,1mL para o 
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caldo Rappaport Vassiliadis e incubados a 41°C por 24 h. Posteriormente, com 

o auxílio de uma alça níquel-cromo, foram realizados repiques nos ágares 

verde brilhante (VB) e Xylose-Lysine-Tergitol 4 (XLT4) e incubadas a 37°C por 

24 h. De cada um dos ágares foram selecionadas de três a cinco colônias com 

características morfológicas de Salmonella e repicadas em ágar tríplice açúcar-

ferro (TSI), seguindo-se incubação a 37°C por 24 h. 

As amostras bacterianas que apresentaram reações características 

compatíveis comas do gênero Salmonella foram submetidas aos seguintes 

testes bioquímicos: produção de indol, produção de H2S, motilidade, uréase, 

descarboxilação da lisina, vermelho de metila, utilização do malonato e citrato 

de Simmons. As amostras confirmadas bioquimicamente como Salmonella 

foram submetidas ao teste sorológico com o soro polivalente “O”. Aquelas 

confirmadas pela bioquímica e sorologia foram encaminhadas em meio ágar 

nutriente ao Instituto Osvaldo Cruz (FIOCRUZ-RJ) para tipificação sorológica. 

 

 

Exame biométrico dos órgãos 

Também aos oito, 15, 28 e 42 dias de idade, seis aves por 

tratamento foram pesadas, eutanasiadas e seus fígados, baços e bursas foram 

colhidos e pesados. Para efetuar o cálculo foi considerado o peso relativo do 

órgão/100 g de peso da ave x 100 (GRIEVES, 1991). 

 

 

Contagem de linfócitos  

 

Uma ave por parcela, totalizando seis aves por tratamento, aos 14 e 

42 dias de idade, foram eutanasiadas e fragmentos de baço, bursa e tonsila 

cecal foram colhidos e armazenados em formalina neutra a 10% e 

posteriormente processados de acordo com a metodologia proposta por LUNA 

(1968). 

Foram capturadas imagens de cinco campos de cada um dos 

fragmentos de baço, bursa e tonsila cecal de cada ave, para posterior 

contagem de linfócitos, com o auxílio do software Image J. Um retículo 
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quadrangular constituído por 25 pontos foi sobreposto à imagem histológica 

digitalizada e somente foram contados os linfócitos nas intersecções presentes 

no campo visual. Os linfócitos do baço, bursa e tonsila cecal foram 

classificados quanto ao grau de depleção de linfócitos. Inicialmente, foi 

realizada a contagem de linfócitos nos órgãos do grupo placebo para efeito de 

comparação e referência para determinação do grau de depleção presente nos 

órgãos dos animais dos outros tratamentos. Os graus de depleção linfoide dos 

órgãos foram classificados de acordo com o Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – Graus de depleção ou estímulo linfoide de acordo com os 

percentuais obtidos pelas médias das contagens dos grupos 

inoculados em relação ao grupo controle. 

Graus de depleção ou estímulo linfoide Percentual de depleção linfoide 

Ausente (-) Entre 0 e 5% de depleção linfoide 

Discreto (+) Entre 6 e 15% de depleção linfoide 

Moderado (++) Entre 16 e 25% de depleção linfoide 

Intenso (+++) Acima de 26% de depleção linfoide 

 

 

Pesquisa de anticorpos contra o vírus da Doença de Newcastle e 

Salmonella enterica sorovar Enteritidis 

 

Todas as aves do experimento foram vacinadas contra a Doença de 

Newcastle aos 14 dias de idade pela via óculo-nasal, com vacina liofilizada, 

cepa Lasota, viva e atenuada de acordo com recomendações do fabricante.   

Determinaram-se os níveis de anticorpos contra Newcastle e 

Salmonella enterica sorovar Enteritidis presentes no soro sanguíneo das aves 

por meio dos kits de detecção IDEXX Newcastle Disease Virus Antibody e 

Salmonella Enteritidis Antibody que consistem em testes imunoenzimáticos do 

tipo não competitivo, com imunorreagentes. Os testes foram realizados de 

acordo com a metodologia do fabricante aos 14 e 42 dias de idade. 

Após reação antígeno-anticorpo, foi executada a leitura da 

microplaca em espectrofotômetro com filtro de 650 nm. O espectrofotômetro 
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que foi utilizado para o ensaio de ELISA é a TP- READER da TERMO PLATE, 

e a leitura foi feita no modo absorbância (ABS). Os resultados da absorbância 

foram interpretados por meio do Software ELISA Xchek IDEXX Laboratories, 

seguindo as recomendações do fabricante. 

 

 

Análise Estatística 

 

Os resultados de biometria, titulação de anticorpos e mortalidade 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5%. Caso houvesse interações significativas entre as variáveis 

analisadas, realizou-se o desdobramento pelo teste de Tukey a 5%. 

Para os estudos de colonização de Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis e depleção linfoide foi utilizado teste descritivo, considerando apenas 

a frequência encontrada nas variáveis. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os dados das variáveis analisadas foram submetidos ao teste 

de regressão, no qual o modelo não teve ajuste significativo. Desse modo, 

procedeu-se a análise de variância e as médias foram comparadas com o teste 

de Tukey a 5%. 

Na Tabela 1 encontram-se expressos os resultados do isolamento 

de Salmonella nos órgãos aos oito, 15, 28 e 42 dias de idade. 

 

TABELA 1 – Resultado da pesquisa de Salmonella sp. aos oito, 15, 28 e 42 

dias de idade no fígado, baço e tonsila cecal de frangos de corte 

tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

Tratamentos 

Fígado e Baço 

8 dias 15 dias 28 dias 42 dias 

Placebo -  -  -  -  

Contr. AB1 -  -  -  -  

Contr. AB2 -  -  -  -  

Contr. AB3 -  -  -  -  

Contr. positivo SE -  -  -  -  

SE + AB1 -  -  -  -  

SE + AB2 -  -  -  -  

SE + AB3 -  -  + -  

Tratamentos 
Tonsila cecal 

8 dias 15 dias 28 dias 42 dias 

Placebo - - - - 

Contr. AB1 - - - - 

Contr. AB2 - - - - 

Contr. AB3 - - - - 

Contr. positivo SE + - - - 

SE + AB1 - - - - 

SE + AB2 + - - - 

SE + AB3 - - + - 

AB: ácido butírico encapsulado; SE: Salmonella enterica sorovar Enteritidis 

AB1: 0,03%; AB2: 0,075%; AB3: 0,15% 
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Como pode ser visualizado na Tabela 1, a presença de Salmonella 

no fígado e baço aos oito e 15 dias de idade, não foi constatada em nenhum 

dos tratamentos, inclusive no controle positivo. A ausência da bactéria nas 

datas pesquisadas pode ser em decorrência da presença dos anticorpos contra 

Salmonella enterica sorovar Enteritidis que os pintos receberam de suas mães 

que foram vacinadas. De acordo com HASSAN & CURTISS III, (1996), a 

vacinação das galinhas contra Salmonella induz a produção de anticorpos 

específicos que são transferidos para o ovo, reduzindo a infecção por esse 

patógeno na sua progênie, porém a eficácia dos anticorpos maternos é limitada 

as semanas iniciais de vida das aves.  

Aos oito dias, o agente somente foi isolado na tonsila cecal das aves 

do controle positivo e no grupo inoculado e tratado com a dose intermediária 

(0,075%). A recuperação de Salmonella somente nas tonsilas cecais pode ser 

atribuída ao caráter invasivo da bactéria. Na fase inicial da infecção, 

Salmonella atinge o tecido linfoide associado ao intestino (GALT), 

principalmente as placas de Peyer e as tonsilas cecais. Em seguida, são 

fagocitadas pelas células do sistema mononuclear fagocitário. Dentro dos 

fagócitos, a bactéria é resistente às enzimas lisossomiais, o que propicia sua 

multiplicação no interior dos fagolisossomos, além de garantir sua proteção 

contra a resposta imune do hospedeiro (BEAL & SMITH, 2007; RAUPACH & 

KAUFMANN, 2008; SHINOHARA et al., 2008; GOMES, 2008). 

Também verifica-se que a menor (0,03%) e a maior (0,15%) dose do 

ácido protegeram os órgãos contra a invasão por Salmonella. Esse resultado é 

semelhante ao observado por FERNÁNDEZ-RÚBIO et al. (2010) que 

constataram redução na colonização do ceco por Salmonella quando utilizou-

se o ácido butírico protegido. Segundo VAN IMMERSEEL et al. (2006), o ácido 

butírico pode regular negativamente a expressão de genes relacionados com a 

capacidade de invasão de bactérias do gênero Salmonella. 

Observa-se na Tabela 1 que após a segunda inoculação com 22 

dias de idade, foi possível o isolamento de Salmonella em todos os órgãos 

pesquisados do grupo que recebeu a maior dose de ácido butírico (0,15%) aos 

28 dias. Tal resultado pode ser atribuído a uma modificação na população 

bacteriana causada pela dose do ácido incluído à dieta. O possível 



55 

 

desequilíbrio na microbiota permitiu que Salmonella re-inoculada, atingisse as 

tonsilas cecais e a mucosa intestinal, causando aderência, invasão e 

posteriormente, a colonização em outros órgãos. 

Aos oito, 15, 29 e 43 dias de idade, o fígado de uma ave por parcela 

foi pesado e realizado o cálculo para peso relativo do órgão.   

 

TABELA 2 – Peso relativo do fígado aos oito, 15, 29 e 43 dias de idade em 

frangos de corte inoculados com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis e tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

Doses AB 
Peso do fígado 

8 dias 15 dias 29 dias 43 dias 

Placebo 3,76 2,84 1,89 1,77 

0,03% 4,03 2,84 1,93 1,82 

0,075% 4,06 2,69 2,03 1,94 

0,15% 3,78 2,91 2,01 2,08 

P > F 0,208 0,239 0,313 0,092 

Salmonella 

Sem 3,91 2,90 2,02 1,86 

Com 3,89 2,74 1,91 1,96 

P > F 0,994 0,043 0,075 0,355 

Doses AB x Salmonella 

P > F 0,147 0,021 0,812 0,906 

CV (%) 10,73 9,46 10,24 16,13 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Observa-se na Tabela 2 que ocorreu interação (P<0,05) entre as 

doses do ácido administradas e a infecção por Salmonella. 

  

TABELA 3 - Desdobramento das interações significativas entre agentes 

inoculados e utilização de diferentes doses de ácido butírico 

encapsulado para as variáveis de peso de fígado aos 15 dias 

de idade em frangos de corte. 

Doses AB 
Salmonella 

Sem Com 

Placebo 2,93abA 2,74aA 

0,03% 3,11aA 2,56aA 

0,075% 2,61abA 2,76aA 

0,15% 2,93bA 2,88aA 
Médias seguidas por letras maiúsculas (minúscula) diferentes na mesma linha (coluna) indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 
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Analisando o desdobramento da interação entre a presença da 

Salmonella e utilização do ácido orgânico (Tabela 3), a menor dose do produto 

(0,03%) promoveu um maior peso do fígado nos animais não inoculados. 

Utilizando ácido cítrico desprotegido, ABD EL-HAKIM et al. (2009) também 

observaram maior peso do fígado das aves suplementadas.  

O fígado é o órgão central do metabolismo proteico, recebendo os 

aminoácidos absorvidos no intestino. Segundo YELSIBAG & ÇOLPAN (2006), 

os ácidos orgânicos, melhoram a absorção intestinal dos aminoácidos e assim 

sendo, aumenta o metabolismo e síntese de proteínas. Nesse caso, a ausência 

de injúrias ocasionadas pela Salmonella, associada a maior disponibilidade de 

nutrientes e atividade metabólica, promoveu o crescimento do fígado das aves 

suplementadas com a menor dose do ácido.  

 

TABELA 4 – Peso relativo do baço aos oito, 15, 29 e 43 dias de idade em 

frangos de corte inoculados com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis e tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

Doses AB 
Peso do baço 

8 dias 15 dias 29 dias 43 dias 

Placebo 0,08 0,08 0,08 0,09 

0,03% 0,07 0,08 0,10 0,10 

0,075% 0,07 0,08 0,10 0,08 

0,15% 0,07 0,07 0,09 0,08 

P > F 0,752 0,176 0,258 0,694 

Salmonella 

Sem 0,07 0,08 0,10 0,09 

Com 0,07 0,08 0,09 0,09 

P > F 0,821 0,579 0,395 0,362 

Doses AB x Salmonella 

P > F 0,003 0,307 0,356 0,132 

CV (%) 23,32 22,72 29,87 31,76 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Aos oito dias de idade, conforme Tabela 5, houve interação entre a 

dose do ácido e a presença de Salmonella.  

 

 

 



57 

 

TABELA 5 - Desdobramento das interações significativas entre agentes 

inoculados e utilização de diferentes doses de ácido butírico 

encapsulado para as variáveis de peso de baço aos oito dias 

de idade em frangos de corte. 

Doses AB 
Salmonella 

Sem Com 

Placebo 0,062aA 0,086aB 

0,03% 0,078aA 0,056bB 

0,075% 0,080aA 0,064abA 

0,15% 0,060aA 0,078abA 
Médias seguidas por letras maiúsculas (minúscula) diferentes na mesma linha (coluna) indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 5, o peso do baço foi 

significativamente maior nas aves do controle positivo (P<0,05). De acordo com 

CHAVES (2007), por tratar-se de um órgão do sistema macrocítico-fagocitário, 

o aumento do peso do baço pode ser em decorrência da resposta imune do 

animal frente à infecção pela bactéria. BABU et al. (2004) observaram maior 

proliferação de células no baço em aves imunizadas e posteriormente 

inoculadas com Salmonella enterica sorovar Enteritidis. 

Verifica-se também que a inclusão do ácido butírico promoveu 

redução no peso do baço, efeito mais evidenciado com a menor dose (0,03%). 

Esse resultado concorda com os encontrados por SANTOS (2003), que 

verificou que a acidificação da dieta pode reduzir o tamanho do baço, devido a 

suas propriedades antimicrobianas que modificam a microbiota intestinal, 

diminuindo a capacidade de fixação de patógenos e, consequentemente, a 

resposta imune do hospedeiro. 

Na Tabela 6 encontram-se registrados o peso relativo da bursa das 

aves em diferentes idades. 
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TABELA 6 – Peso relativo da bursa aos oito, 15, 29 e 43 dias de idade em 

frangos de corte inoculados com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis e tratados com ácido butírico encapsulado (AB). 

Doses AB 
Peso bursa 

8 dias 15 dias 29 dias 43 dias 

Placebo 0,18 0,23 0,18 0,09 

0,03% 0,16 0,25 0,21 0,12 

0,075% 0,17 0,21 0,21 0,11 

0,15% 0,18 0,22 0,21 0,10 

P > F 0,4684 0,1043 0,7146 0,3251 

Salmonella 

Sem 0,17 0,20b 0,20 0,10 

Com 0,17 0,25a 0,20 0,12 

P > F 0,801 0,001 0,876 0,128 

Doses AB x Salmonella 

P > F 0,534 0,759 0,772 0,154 

CV (%) 22,50 19,80 36,25 44,08 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5% 

 

Na Tabela 6, observa-se que o peso da bursa foi afetado na 

presença da Salmonella (P<0,05), apresentando-se mais pesado nas aves 

inoculadas. Resultados semelhantes foram encontrados por VOGT (2005), que 

inocularam as aves com albumina sérica bovina. Segundo o autor, o peso dos 

órgãos linfoides demonstra a capacidade do sistema imune em produzir células 

de defesa. Portanto, o aumento do peso da bursa, indica que houve resposta 

imunológica ao estimulo antigênico.  

Os graus de depleção linfoide no baço, bursa e tonsila cecal estão 

demonstrados na Tabela 7. 
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TABELA 7 – Graus de depleção linfoide no baço, bursa e tonsila cecal em 

relação ao grupo placebo, aos 14 e 42 dias de idade. 

Graus de depleção linfoide 

Tratamento 
14 dias 

Baço Bursa Tonsila Cecal 

Contr. AB1 - - - 

Contr. AB2 - - - 

Contr. AB3 - - - 

Contr. positivo SE ++ ++ + 

SE + AB1 - - - 

SE + AB2 + - - 

SE + AB3 - - - 

Tratamento 
42 dias 

Baço Bursa Tonsila Cecal 

Contr. AB1 - - - 

Contr. AB2 - - - 

Contr. AB3 - - - 

Contr. positivo SE +++ + ++ 

SE + AB1 - - ++ 

SE + AB2 ++ ++ ++ 

SE + AB3 ++ + ++ 
SE: Salmonella enterica sorovar Enteritidis; AB: ácido butírico encapsulado; AB1: 0,03%; AB2: 0,75%; AB3: 0,15%; 

 (-): ausente; (+): discreta depleção linfoide; (++): moderada depleção linfoide; (+++): intensa depleção linfoide. 
 

Verifica-se na Tabela 7, que os animais inoculados com Salmonella 

sem o tratamento com os ácidos apresentaram redução no número de linfócitos 

em todos os órgãos e idades analisados. Esses resultados são corroborados 

por SANTANA (2011), que relatou que a depleção linfoide é atribuída à 

migração dos linfócitos para os sítios de invasão bacteriana, ou pelo 

comprometimento dos órgãos linfoides, reduzindo a produção e 

armazenamento desta linhagem celular. Consequentemente, o hospedeiro não 

consegue repor as perdas celulares, comprometendo a sua resposta imune 

frente à infecção. 

No baço das aves inoculadas, a suplementação com os ácidos 

preservou o número de linfócitos, exceto do grupo inoculado e tratado com a 

dose intermediária (0,075%), aos 14 dias, indicando um possível efeito protetor 

do acidificante sobre os órgãos do sistema imune. A maior quantidade de 

células imunológicas está relacionada a uma maior capacidade do sistema 

imune em controlar patógenos entéricos e outros agentes infecciosos 

(CHOWDHURY et al., 2009). 
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 Com 42 dias, verifica-se que o baço das aves inoculadas e tratadas 

com a menor dose do ácido (0,03%) manteve quantidade de linfócitos 

semelhante ao grupo não inoculado que receberam os ácidos. Efeito 

semelhante foi observado na bursa aos 42 dias de idade. Tal resultado sugere 

que a inclusão dessa dose na dieta das aves pode ter protegido esses órgãos 

contra a infecção por Salmonella. 

Na tonsila cecal aos 14 dias, observa-se que as aves inoculadas e 

tratadas com o ácido em todas as dosagens apresentaram resultados 

semelhantes aos tratamentos que receberam somente o acidificante. Utilizando 

o ácido cítrico desprotegido, CHOWDHURY et al. (2009),  também observaram 

efeitos seus benéficos sobre a população de linfócitos nas tonsilas cecais das 

aves. 

No entanto, aos 42 dias de idade, não é observado esse efeito 

protetor do ácido. Segundo SASAI et al. (2000) a infecção por Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis induz alterações significantes na população de 

linfócitos da tonsila cecal. Mesmo não sendo isolada nesse órgão pela 

bacteriologia convencional aos 42 dias (Tabela 1), a bactéria promoveu 

redução no número de linfócitos. 

A média geométrica dos títulos (MGT) de anticorpos contra o vírus 

da Doença de Newcastle e Salmonella enterica sorovar Enteritidis aos 14 e 42 

dias de idade estão registrados na Tabela 8. 
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TABELA 8 – Média geométrica dos títulos (MGT) de anticorpos contra o vírus 

da Doença de Newcastle (DN) e Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis (SE) obtidas pelo teste de ELISA aos 14 e 42 dias de 

idade 

Doses AB 
DN (MGT) SE (MGT) 

14 dias 42 dias 14 dias 42 dias 

Placebo 0,370 1,570 0,850b 0,950 

0,03% 0,360 1,470 0,950a 0,950 

0,075% 0,380 2,000 0,820b 1,000 

0,15% 0,410 2,680 0,880ab 1,020 

P > F 0,938 0,448 0,002 0,219 

Salmonella 

Sem 0,460a 1,300b 0,910a 0,910b 

Com 0,300b 2,560a 0,840b 1,050a 

P > F 0,024 0,014 0,002 <0,0001 

Doses AB x Salmonella 

P > F 0,503 0,007 0,463 0,015 

CV (%) 56,17 38,85 9,03 9,36 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5% 

 

Na Tabela 8 observa-se que a inoculação influenciou (P<0,05) a 

titulação de anticorpos contra a Doença de Newcastle e contra Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis aos 14 dias. Na Tabela 6 verifica-se que, aos 15 

dias de idade, as bursas das aves do grupo que receberam o inóculo 

apresentaram-se menores quando comparadas ao grupo sem o inóculo. 

Segundo AIRE & OJO (1974), as aves que apresentam bursas maiores, são 

mais resistentes às doenças. A bursa é um órgão linfoide primário, onde ocorre 

a maturação e diferenciação de linfócitos B, responsáveis pela produção de 

anticorpos (TIZARD, 2002). Logo, conclui-se que a infecção por Salmonella 

influenciou a produção de anticorpos, já que promoveu perdas celulares, que 

refletiu no peso do órgão. 

A titulação de anticorpos contra a Doença de Newcastle reflete a 

imunidade passiva remanescente. Segundo TIZARD, (2002) a presença de 

anticorpos maternos prejudica a vacinação, pois eles inibem a síntese de 

imunoglobulinas neonatais. Esses anticorpos desaparecem entre 10 e 20 dias 

após a eclosão. Observa-se que a titulação desses anticorpos está baixa aos 
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14 dias, e que aos 42 dias encontra-se em níveis superiores, demonstrando a 

resposta do sistema imune da ave à vacinação. 

Aos 14 dias, os níveis de inclusão do ácido influenciaram na 

titulação de anticorpos contra Salmonella (P<0,05). Nota-se que a menor dose 

do produto (0,03%) aumentou a quantidade de anticorpos em relação às outras 

doses testadas. Os efeitos benéficos dos ácidos orgânicos sobre a imunidade 

humoral de frangos de corte também foram verificados por ADBEL-FATTAH et 

al. (2008) os quais observaram que uma mistura contendo os ácidos cítrico, 

acético e lático aumentou a produção de imunoglobulinas no sangue das aves.  

Aos 42 dias, a inoculação aumentou (P<0,05) a produção de 

anticorpos contra Salmonella enterica sorovar Enteritidis. Segundo BEAL et al. 

(2004), as aves inoculadas na primeira semana de vida produzem uma 

resposta imune humoral mais intensa na re-inoculação, no entanto, isso não 

garante o controle da infecção por Salmonella, o que pôde ser confirmado 

nesse estudo. Conforme a Tabela 1, Salmonella não foi mais isolada aos 42 

dias. No entanto, a bactéria promoveu a infecção sistêmica aos 28 dias, seis 

dias após a re-inoculação, indicando que os anticorpos produzidos não foram 

eficazes no controle da doença. 

Do mesmo modo, a inoculação com Salmonella favoreceu (P<0,05) 

a produção de anticorpos contra o vírus da Doença de Newcastle. Sob a 

metolodogia utilizada neste estudo, não foi possível determinar a interação 

entre a infecção por Salmonella e a imunidade humoral contra o vírus da 

Doença de Newcastle.  

Nas Tabelas 9 e 10 encontram-se registrados os desdobramentos 

das interações significativas entre o agente inoculado e as doses do ácido 

butírico. 
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TABELA 9 - Desdobramento das interações significativas entre agentes 

inoculados e utilização de diferentes doses para as variáveis de 

títulos de anticorpos contra a Doença de Newcaslte aos 42 

dias. 

Doses AB Salmonella 

Sem Com 

Placebo 0,720aA 2,420abA 

0,03% 2,000aA 0,950bA 

0,075% 1,580aA 2,430abA 

0,15% 0,900aB 4,450aA 
Médias seguidas por letras maiúsculas (minúscula) diferentes na mesma linha (coluna) indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Observa-se na Tabela 9 que a inclusão da maior dose do ácido 

(0,15%) à dieta das aves estimulou a produção de anticorpos contra a Doença 

de Newcastle aos 42 dias. Esse resultado indica que essa dose do ácido 

favoreceu a imunidade adquirida na presença da infecção. O efeito estimulante 

dos ácidos orgânicos sobre o sistema imune humoral também foi observado 

por TAHERPOUR & GHASEMI (2014), que adicionaram um produto comercial 

contendo os ácidos fórmico, cítrico, málico, lático, tartárico e ortofosfórico à 

dieta e verificaram que os ácidos aumentaram os títulos de anticorpos contra 

hemácia de ovelha nas aves que foram inoculadas.  

 

TABELA 10 - Desdobramento das interações significativas entre agentes 

inoculados e utilização de diferentes doses para as variáveis de 

títulos de anticorpos contra Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis aos 42 dias. 

Doses AB Salmonella 

Sem Com 

Placebo 0,880abB 1,020aA 

0,03% 0,860bB 1,040aA 

0,075% 0,880abB 1,100aA 

0,15% 1,030aA 1,010aA 
Médias seguidas por letras maiúsculas (minúscula) diferentes na mesma linha (coluna) indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5%. 

 

Observa-se na Tabela 10 que a maior dose (0,15%) promoveu 

maiores títulos de anticorpos contra Salmonella enterica sorovar Enteritidis no 
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grupo não inoculado aos 42 dias de idade. Esse resultado sugere que a 

inclusão do ácido butírico nesta dosagem estimulou a produção de anticorpos 

mesmo na ausência do patógeno, melhorando a imunidade das aves. No 

entanto, esse efeito não foi suficiente para alterar a biometria dos órgãos 

linfoides (Tabelas 4, 5 e 6). 

Durante o experimento, não foram observados sinais clínicos 

evidentes nas aves alojadas. Segundo HOFER et al. (1997), as infecções por 

salmonelas paratíficas geralmente determinam uma forma clínica inaparente. 

Entretanto, albergando o agente, a ave pode transmiti-la, tanto horizontalmente 

como verticalmente, durante períodos estressantes (BERCHIERI JÚNIOR & 

FREITAS NETO, 2009).   

. 

TABELA 11 – Mortalidade transformada e desvio padrão da mortalidade de 

frangos de corte inoculados com Salmonella enterica sorovar 

Enteritidis e tratados com ácido butírico encapsulado no período 

de um a 42 dias. 

Doses AB Mortalidade transformada* 

1ª semana 2ª semana 4ª semana 6ª semana 

Placebo 0,229 0,227 0,224 0,228 

0,3 kg/t 0,226 0,224 0,224 0,224 

0,75 kg/t 0,226 0,226 0,227 0,228 

1,5 kg/t 0,224 0,224 0,227 0,228 

P > F 0,577 0,577 0,577 0,801 

Salmonella 

Sem 0,226 0,225 0,225 0,228 

Com 0,226 0,225 0,225 0,226 

P > F 1,000 1,000 1,000 0,567 

Doses AB x Salmonella 

P > F 0,577 0,277 0,277 0,314 

C.V.(%) 3,710 2,860 3,46 5,30 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna e em mesma faixa etária indicam diferenças significativas 

utilizando teste de Tukey a 5% 

* Nas terceira e quinta semanas de experimento não ocorreram óbitos. 

 

 

 Como pode ser observado na Tabela 11, a mortalidade das aves 

não diferiu entre os tratamentos (P>0,05), evidenciando que os óbitos 

ocorreram de forma aleatória e natural dentro da população, o que indica que 

tanto o ácido butírico encapsulado nas três doses utilizadas, assim como 
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Salmonella enterica sorovar Enteritidis nas doses e via de inoculação, não 

produziram efeitos deletérios nos órgãos que ocasionassem a morte da ave. 
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CONCLUSÃO 

 

O ácido butírico encapsulado reduziu a colonização por Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis no fígado, baço e tonsila cecal e diminuiu a 

depleção linfoide nas aves inoculadas, aos oito e 14 dias, respectivamente. A 

dose de 0,15% estimulou a produção de anticorpos na presença ou ausência 

do desafio com Salmonella, aos 42 dias de idade.  
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor avícola brasileiro tem sido competente tanto na área da 

produção animal como na conquista de novos mercados comerciais. Avicultura 

comercial constitui-se numa atividade altamente dinâmica que necessita de 

novas tecnologias, buscando sempre alta produtividade associada a baixos 

custos. 

Os antibióticos e quimioterápicos muito contribuíram para o 

crescimento e consolidação desse setor, atuando principalmente no controle de 

infecções bacterianas. No entanto, com a proibição do uso de antibióticos 

promotores de crescimento na alimentação dos animais de produção, tornou-se 

fundamental a busca por novas estratégias que minimizassem as perdas 

produtivas. 

Nesse contexto, a inclusão dos ácidos orgânicos à dieta das aves 

têm demonstrado efeitos positivos na manutenção da produtividade animal, 

atuando no controle de bactérias patogênicas que provocam perdas no 

desempenho. Dentre elas, destacam-se as do gênero Salmonella, que são 

importantes causadores de toxinfecções alimentares em humanos. 

Estas considerações justificam o presente estudo e a partir da 

análise do conjunto de todas as variáveis, foi possível observar que a inclusão 

de 0,03% de ácido butírico encapsulado à dieta das aves melhorou os 

parâmetros de desempenho e saúde intestinal. Esta dose também foi eficaz no 

controle de E. coli no intestino e na redução da excreção fecal de Salmonella 

enterica sorovar Enteritidis. A dosagem de 0,15% promoveu efeitos benéficos 

sobre a imunidade humoral, aumentando a titulação de anticorpos. 

A partir do estudo realizado, constatou-se que a apresentação do 

ácido butírico na forma de microcápsulas foi eficiente no objetivo proposto, 

independente da inoculação com Salmonella. Considerando os resultados 

observados nesse estudo, novas pesquisas que testem a sua eficácia em 

outros patógenos entéricos de importância na saúde pública são relevantes.  

Outro aspecto a ser considerado, que foi observado nesse estudo, 

foi o efeito desse ácido orgânico e sua interação com Salmonella sobre a 
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imunidade humoral. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas 

que esclareçam a atividade imunoestimulante do ácido butírico na presença de 

doenças infecciosas de caráter sistêmico. 

Embora tenha sido constatado os efeitos benéficos do ácido butírico 

encapsulado sobre agentes patogênicos, as medidas de biossegurança não 

devem ser negligenciadas, permitindo a produção de carne de frango segura 

para o consumo humano. 

 

 

 


