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RESUMO 

Salmonella enterica sorovar Schwarzengrund vem sendo associada com surtos de infecção 

alimentar em humanos em vários países do mundo e apresenta resistência a alguns 

antimicrobianos. Devido à especulação sobre a possibilidade de transferência de genes de 

resistência pelo alimento às bactérias que infectam o homem foi intensificada a 

necessidade de estudos com plantas medicinais que apresentem atividade antimicrobiana. 

Por isto, objetivou-se com este estudo realizar três experimentos, sendo que no primeiro, 

objetivou-se produzir um extrato etanólico de folhas de cajueiro (Anacardium occidentale) 

dentro dos padrões de qualidade determinados pela Farmacopeia Brasileira, quantificar 

fenóis, taninos e flavonoides totais presentes no extrato e no material pulverizado, 

fracionar o extrato seco em frações hexânica, butanol, acetato de etila e aquosa, determinar 

os teores de rutina, quercetina e ácido elágico presentes no extrato seco e nas frações, e 

determinar a atividade antimicrobiana frente às bactérias Gram-negativas: Escherichia coli, 

Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Enteritidis, Salmonella 

Gallinarum, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Schwarzengrund. 

No segundo experimento, foi avaliado o efeito sanitizante e antimicrobiano desse extrato 

em ovos embrionados desafiados via casca e câmara de ar, com 16 dias de incubação com 

Salmonella Schwarzengrund, sobre os parâmetros de incubação e nos órgãos dos pintos até 

os 14 dias de idade. No terceiro experimento, foram utilizados três tratamentos, sendo o 

primeiro constituído pelo grupo controle negativo, o segundo pelo grupo inoculado com 

Salmonella Schwarzengrund via casca do ovo embrionado aos 16 dias de incubação e o 

terceiro tratamento formado pelo grupo inoculado pela bactéria via casca do ovo 

embrionado e alimentado com extrato das folhas de Anacardium occidentale do primeiro 

ao 21° dia de idade. Neste terceiro experimento, foram analisadas a influência de 

Salmonella Schwarzengrund sobre os parâmetros da saúde intestinal de frangos infectados 

durante o processo de incubação e tratados na ração contendo o extrato etanólico 

concentrado seco de Anacardium occidentale. No primeiro experimento obteve-se como 

resultado um extrato etanólico concentrado seco dentro dos parâmetros de qualidade 

determinados pela Farmacopeia Brasileira, além da detecção da presença de rutina, 

quercetina e ácido elágico no extrato seco e frações acetato de etila e butanol, a qual foi 

relacionada com a atividade antimicrobiana frente às bactérias Gram-negativas testadas. 

No segundo experimento foi observado que Salmonella Schwarzengrund influenciou 

negativamente nos parâmetros de incubação e na taxa de mortalidade após o nascimento, 

porém, não foi observado efeito sanitizante do extrato das folhas de Anacardium 

occidentale no ovo. No terceiro experimento observou-se que o extrato das folhas de 

Anacardium occidentale na ração dos frangos de corte não apresentou atividade 

antimicrobiana nem alterou os parâmetros de desempenho. Concluiu-se que o extrato de 

Anacardium occidentale não apresenta efeito sanitizante em ovos, nem atividade 

antimicrobiana em ovos e em frangos de corte e Salmonella Schwarzengrund pode 

interferir nas taxas de mortalidade, eclodibilidade embrionária e no desenvolvimento do 

frango de corte. 

 

Palavras-chave: atividade antimicrobiana, cajueiro, frangos de corte, ovos férteis.   
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ABSTRACT 

 

Salmonella enterica sorovar Schwarzengrund has been associated with food poisoning 

outbreaks in humans in many countries and is resistant to some antibiotics. Due to 

speculation about the possibility of transfer of resistance genes from the food to the 

bacteria that infect man, the need for studies with medicinal plants that show antimicrobial 

activity has intensified. Therefore, the aim of this study is to perform three experiments, 

and in the first, the aim was to produce an ethanol extract of cashew leaves (Anacardium 

occidentale) within the quality standards set by the Brazilian Pharmacopoeia, quantify total 

phenols, tannins and flavonoid present in the extract and powdered material, fractionate the 

dried extract in fractions hexane, butanol, ethyl acetate and water, determine the 

concentration of rutin, quercetin and ellagic acid present in the dry extract and the 

fractions, and determine the antimicrobial activity to bacteria Gram-negative: Escherichia 

coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Enteritidis, Salmonella 

Gallinarum, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium and Salmonella 

Schwarzengrund. In the second experiment evaluated the sanitizer and antimicrobial effect 

of this extract in embryonated eggs challenged via shell and tube, with 16 days of 

incubation with Salmonella Schwarzengrund on the incubation parameters and organs of 

chicks until 14 days. In the third experiment were used three treatments, the first consisting 

of the negative control group, the second by the group inoculated with Salmonella 

Schwarzengrund in shell embryonated egg at 16 days of incubation and the third treatment 

formed by the group inoculated by bacteria in shell embryonated egg and fed with extract 

of the leaves of Anacardium occidentale at 21 days of age. In the third experiment was 

conducted in order to investigate the influence of Salmonella Schwarzengrund on the 

intestinal health parameters of chickens infected during the incubation process and treated 

with Anacardium occidentale concentrated ethanol extract. In the first experiment was 

obtained as a result a dry concentrated ethanol extract within the quality parameters 

determined by the Brazilian Pharmacopoeia as detecting the presence of rutin, quercetin 

and ellagic acid in dry matter and fractions of ethyl acetate and butanol, which was related 

to antimicrobial activity to Gram-negative bacteria tested. In the second experiment it was 

observed that Salmonella Schwarzengrund influenced negatively in the incubation 

parameters and mortality rate after birth, however, was not observed effect sanitizing 

extract from the leaves of Anacardium occidentale in eggs. In the third experiment, it was 

observed that the extract of the leaves of Anacardium occidentale in the broiler ration did 

not present antimicrobial activity neither altered the performance parameters. It was 

concluded that the extract of Anacardium occidentale does not present sanitizing effect in 

eggs, neither antimicrobial activity in eggs and broiler, and Salmonella Schwarzengrund 

can interfere in mortality rates, embryonic hatchability and broiler development. 

 

Keywords: antimicrobial activity, cashew, poultry, hatching eggs. 



 
 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A avicultura é uma atividade antiga no Brasil, tendo iniciado com a vinda dos 

portugueses em 1500. Esta atividade foi aprimorada ao longo dos anos e hoje o Brasil é o 

terceiro maior produtor e o maior exportador mundial de carne de frango
1
. 

Concomitante ao crescimento da atividade avícola houve a preocupação com a 

segurança e a qualidade dos alimentos, visto que a qualidade sanitária do frango é 

importante para saúde pública, pois alimentos contaminados podem ser veiculadores de 

doenças ao homem
2
. 

Dentre as bactérias que infectam as aves e podem ocasionar elevada 

mortalidade e grandes perdas econômicas na avicultura está Salmonella sp.. Que são 

organismos intracelulares facultativos, têm a capacidade de sobreviver em fagócitos e 

replicar no interior das células
3
, sobrevivem em diversos hospedeiros (animais e humanos) 

e em diferentes reservatórios
4
. 

 Esta bactéria Gram-negativa pode ser transmitida pelo alimento ao homem e 

ocasionar infecção, sendo um problema de saúde pública. Inclusive, na região sul do 

Brasil, desde 1987, são relatados quadros de infecções em humanos determinadas por 

Salmonella sp.
5
. 

As aves podem ser contaminadas pela via vertical, durante a formação do 

folículo da gema e/ou do albúmen, e pela via horizontal, que pode ser pela casca do ovo, 

fezes, cloaca, fômites, cama
6
, água

7
 e alimentos

8
. 

As aves podem apresentar sintomatologia clínica ou subclínica, sendo esta 

última a mais preocupante, pois os animais possuem aparência saudável, porém carreiam a 

bactéria, podendo transmiti-la a outros animais e aos humanos pelo alimento
9
. Os 

principais sintomas clínicos observados em aves são anorexia, indisposição para beber 

água, letargia, emagrecimento, saco da gema não reabsorvido
10

, cloaca suja, asas caídas, 

penas arrepiadas, apatia, sonolência e incoordenação
11

. 

Após ser ingerida, Salmonella atinge o trato gastrointestinal, atravessa a 

mucosa e alcança a lâmina própria, onde prolifera, podendo ocasionar dano à mucosa 

intestinal
12

. Em seguida, as bactérias invadem as tonsilas cecais e os enterócitos
13

, onde 

podem continuar se multiplicando e ocasionar inflamação, ativando leucócitos e 

estimulando a migração dos macrófagos do interior dos vasos sanguíneos para a lâmina 

própria, possibilitando que Salmonella sp. alcance o sistema reticulo endotelial, sendo 
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distribuídas para vários órgãos e provocando quadro sistêmico
12

. A resposta inflamatória 

ocasiona liberação de prostaglandinas, que aumentam a secreção de água, bicarbonatos e 

cloretos no lúmem intestinal, além de intensificar a liberação de substâncias vasoativas que 

aumentam à permeabilidade vascular, ocasionado a liberação de fluido intestinal
14

. 

Pelo alimento, Salmonella sp. pode infectar o homem constituindo problema de 

saúde pública, estando associada ao aumento de casos de infecção alimentar em vários 

países do mundo e a prejuízos econômicos significativos na avicultura
15-18

. 

Segundo estimativas do Centers for Disease Control and Prevention, 

aproximadamente 1,2 milhões de infecções e 450 mortes são ocasionadas por Salmonella 

não tifoide, anualmente, nos Estados Unidos da América
19

. No Brasil, dados do Ministério 

da Saúde, apontam que entre os anos de 2007 e 2014 foram notificados 450 surtos de 

doenças transmitidas por alimentos e causadas por bactérias do gênero Salmonella, de um 

total de 13.165 doentes
20

. 

Essas infecções são ocasionadas por vários sorovares, sendo que Salmonella 

enterica sorovar Schwarzengrund foi o sorovar mais prevalente na Tailândia no período de 

1993 a 2002
21

. Nos EUA, este sorovar também foi associado com surto de infecção 

alimentar, afetando principalmente crianças com até dois anos de idade (48%)
22

. No Japão, 

Salmonella Schwarzengrund foi isolada em 86,1% das amostras fecais de frangos coletadas 

no período de 2007 a 2010, apresentando elevada resistência antimicrobiana a 

oxitetraciclina (90,2%), dihidrostreptomicina (86,7%), ampicilina (36,5%) e ceftiofur 

(26,3%)
23

. Ainda no Japão, observou-se que tanto as amostras de fezes quanto as amostras 

de carne de frangos de corte, apresentaram resistência antimicrobiana aos mesmos 

antimicrobianos
24

. Em Taiwan, os isolados de Salmonella Schwarzengrund oriundos de 

frango de corte e amostras clínicas humanas apresentaram resistência aos mesmos 

antimicrobianos ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, trimetroprim e tetraciclina
25

. E 

segundo Chen et al.
26

, cepas multirresistentes de Salmonella Schwarzengrund podem ser 

transmitidas pelo alimento ao homem. 

No Brasil, Salmonella Schwarzengrund está apresentando aumento de 

casuística, sendo, inclusive encontrada nas várias etapas do sistema de produção avícola, 

como no Estado do Mato Grosso do Sul, onde foram relatados isolamentos em camas, 

carcaças de frangos, vísceras, água do “chiller”
27

, no estado de São Paulo foram isoladas 

em vários equipamentos de abatedouros
28

, e no estado de Goiás em amostras de pintos de 

um dia
29

 e em carcaças de frangos de corte
30

 . 
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Estudos conduzidos no Brasil por Silva et al.
31

 com três cepas de Salmonella 

Schwarzengrund isoladas de fezes de frango e seis de carne de frango evidenciaram 

multirresistência, em todas elas, aos antimicrobianos ampicilina, cefalexina, cloranfenicol, 

enrofloxacina, eritromicina, estreptomicina, gentamicina, penicilina G, poliximina B, 

sulfonamida e tetraciclina.   

Com isto, há a preocupação não só com a infecção bacteriana em animais e 

humanos, mas também com a transferência de genes de resistência pelo alimento aos 

humanos, o que dificultaria o tratamento de infecções causadas por bactérias 

multirresistentes que podem não responder ao tratamento com antimicrobianos comerciais 

devido à resistência gênica adquirida
32

.  

Baseado nessas preocupações, algumas medidas foram tomadas ao longo das 

décadas. Dentre elas, em 1998 a União Européia proibiu a utilização dos antimicrobianos 

espiramicina, fosfato de tilosina, virginamicina e bacitracina de zinco como melhoradores 

do crescimento animal, sendo permitida a utilização de avilamicina e flavomicina
33

. 

No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibiu a 

utilização de tetraciclinas, cloranfenicol, nitrofuranos, sulfanamidas sistêmicas, beta 

lactâmicos, quinolonas, avoparcina, espiramicina e eritromicina
34

, sendo permitida a 

utilização de avilamicina, bacitracina, colistina, clorexidina, enramicina, flavomicina, 

halquinol, lasalocida, lincomicina, monensina, narasina, ractopamina, salinomicina, 

tiamulina, tilosina, virginiamicina e zilpaterol
35

. 

Baseado nessas proibições, a utilização de aditivos oriundos de plantas 

medicinais ou especiarias, como óleos essenciais e óleo-resinas tornou-se uma alternativa 

que vem sendo estudada para substituição aos antimicrobianos melhoradores do 

desempenho animal (AMDA). Esses aditivos são denominados de fitogênicos e possuem 

efeito positivo na produção e saúde dos animais, estando associados à melhoria no 

consumo e na conversão alimentar, aumento da digestibilidade e do ganho de peso em 

frangos de corte
36

. 

Esses aditivos também estão relacionados com a inibição do crescimento 

microbiano no intestino e são autorizados pela Food and Drug Administration (FDA) para 

serem utilizados na alimentação dos animais e dos seres humanos
37

. 

No Brasil, o Ministério da Saúde elaborou uma lista contendo 71 espécies 

vegetais com potencial terapêutico, visando direcionar a cadeia produtiva e as pesquisas. 
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Dentre as plantas catalogadas está o Anacardium occidentale L. que vem sendo associado 

com potencial bactericida e bacteriostático frente a várias bactérias
38

. 

O Anacardium occidentale L., conhecido como cajueiro, é uma planta nativa 

do cerrado, possui ampla distribuição no Nordeste do país, porém, pode ser encontrada em 

outras regiões, como no Estado de Goiás
39

. A espécie possui significativa importância 

econômica e nutricional para o nordeste brasileiro, sendo o pseudofruto comercializado in 

natura ou como matéria-prima para produção de sucos, doces, geleias, sorvetes, licores, 

entre outros
40

. 

Quanto à taxonomia, é classificado como pertencente ao reino Plantae, divisão 

Magnoliophyta, classe Equisetopsida, subclasse Magnoliidae, superordem Rosanae, ordem 

Sapindales, família Anacardiaceae, gênero Anacardium, espécie Anacardium occidentale 

L.
41

. O nome popular caju originou-se da palavra indígena “acaiu”, que faz referência ao 

pseudofruto comestível, com coloração variando de amarelo a vermelho e de aspecto 

suculento
42

. 

Quanto à composição química, análises anatômicas e histoquímicas de raízes e 

folhas de Anacardium occidentale evidenciaram a presença de cutícula espessa, 

parênquima paliçádico bem desenvolvido, mesófilo dorsiventral, tricomas, substâncias 

fenólicas e tecido de reserva nutritiva. Também foram identificadas nas folhas do caju, a 

presença de substâncias lipofílicas e hidrofílicas, evidenciando a presença de compostos 

lipídicos e fenólicos, respectivamente. Entre os compostos fenólicos identificados, e 

atribuídos como próprios da espécie de A. occidentale está o tanino, que foi observado na 

região do mesofilo, no parênquima clorofiliano e na região do epitélio do canal secretor
43

. 

Análises fitoquímicas de extratos etanólicos provenientes da casca e das folhas 

de A. occidentale detectaram a presença de taninos hidrolisáveis, fenóis, flavonas, 

flavonoides, saponinas, catequinas e alcaloides
44

. Análises realizadas com extrato etanólico 

e aquoso de folhas de A. occidentale detectaram a presença dos fitoconstituintes: hidratos 

de carbono, proteínas, saponinas, flavonoides, alcaloides, taninos e compostos fenólicos, e 

ausência de alguns compostos descritos nas folhas como: gomas, mucilagens, aminoácidos 

e ácidos orgânicos
45

. 

Quanto às propriedades biológicas, a análise dos fitoconstituintes é importante, 

pois existem relatos da utilização do A. occidentale no tratamento de algumas 

enfermidades. Outro fator a ser considerado é a escolha do solvente extrator, que é 

essencial para obtenção dos compostos químicos e para atuação da droga vegetal, pois os 
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compostos químicos retirados determinam a atividade biológica do extrato, como 

antimicrobiano, anti-inflamatório e analgésico
46

. 

Como antimicrobianos, alguns estudos já foram realizados analisando a 

eficácia da utilização de extratos obtidos de diferentes solventes, com diferentes partes da 

planta. Extratos etanólicos e de éter-petróleo de cascas e folhas apresentaram boa resposta 

antimicrobiana frente às bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e boa atividade 

antifúngica frente Candida albicans. O extrato etanólico foi mais eficaz frente 

Staphylococcus aureus e Bacillus subtillis e o extrato éter-petróleo foi melhor contra 

Escherichia coli. Em geral, o extrato etanólico apresentou melhor atividade inibitória 

frente aos patógenos testados em comparação ao extrato éter-petróleo
47

. 

Análises in vitro com extrato aquoso e etanólico da casca de A. occidentale 

apresentaram resultados eficazes frente Escherichia coli e Salmonella Typhi, sendo que o 

extrato metanólico da casca também apresentou atividade inibitória frente a Salmonella 

Typhi. Dos três extratos testados, apenas o extrato aquoso não apresentou atividade 

inibitória frente S. aureus. Com isto, sugere-se que mesmo utilizando a mesma parte da 

planta, coletada no mesmo local e na mesma época do ano, a escolha do solvente extrator é 

de suma importância, visto que a polaridade dos compostos interfere na atividade 

antimicrobiana
48

. 

Análise do extrato aquoso das folhas de A. occidentale apresentaram atividade 

inibitória frente Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus mirabilis, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella Paratyphi A, Salmonella Paratyphi B, Salmonalla Typhi, 

Salmonalla Typhimurium, Shigella boydii, Shigella flexneri e a bactéria Gram-positiva S. 

aureus. Porém, o extrato não apresentou atividade antimicrobiana frente a Citrobacter sp., 

Streptococcus faecalis e Shigella sonnei
49

. 

Ayepola & Ishola
50

 demonstraram que o extrato metanólico das folhas de A. 

occidentale, na concentração de 32 mg/mL, inibiu o crescimento de bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas como S. aureus, B. subtillis, K. pneumoniae, E. coli e 

Salmonella Typhi. Porém, o extrato metanólico da casca da mesma planta, na mesma 

concentração, inibiu o crescimento apenas de S. aureus, B. subtillis e K. pneumoniae, não 

apresentando ação antimicrobiana frente as outras bactérias testadas. 

Um estudo realizado com extratos das folhas e da casca de A. occidentale, 

extraídos com utilização de raios gama, e ricos em taninos, foram utilizados na 

concentração de 2000 µg/disco frente isolados de bactérias Gram-positivas e Gram-
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negativas: S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, S. marcescens, M. luteus, B. subtillis, 

Enterococcus faecalis e Mycobacterium smegmatis. Os resultados obtidos foram: P. 

aeruginosa foi sensível apenas ao extrato das folhas, porém, E. coli e S. marcescens não 

foram sensíveis a nenhum dos dois discos de extrato testados
51

. 

Assim, o presente estudo objetivou produzir um extrato etanólico das folhas de 

caju (A. occidentale), fracionar o extrato com solventes de diferentes polaridades, dosear 

os compostos fenólicos presentes no extrato e nas frações e avaliar in vitro a eficácia do 

extrato e das frações frente a oito bactérias Gram-negativas, bem como analisar o efeito 

sanitizante e antimicrobiano do extrato em ovos férteis inoculados com Salmonella 

Schwarzengrund e sobre a resposta do sistema imune, saúde intestinal, desempenho e 

alterações histopatológicas de frangos de corte.  
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO E DETERMINAÇÃO in vitro DA 

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO DE FOLHAS DE Anacardium 

occidentale L. FRENTE ÀS BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS  

 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar a matéria prima vegetal 

e avaliar os efeitos do extrato etanólico concentrado seco de folhas de Anacardium 

occidentale e suas frações hexânica, butanol, acetato de etila e aquosa frente às bactérias 

Gram-negativas Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella Enteritidis, Salmonella Gallinarum, Salmonella Infantis, Salmonella 

Typhimurium e Salmonella Schwarzengrund, que potencialmente infectam animais e 

humanos. Inicialmente foram analisadas as características físico-químicas e determinada as 

concentrações de flavonoides, fenóis e taninos totais na droga vegetal. No extrato etanólico 

de Anacardium occidentale foram determinados o rendimento e quantificados os teores de 

flavonoides, fenóis e taninos totais e determinada a concentração inibitória mínima frente 

às bactérias Gram-negativas. Nas frações hexânica, butanol, acetato de etila e aquosa de A. 

occidentale foram determinados o rendimento, presença de rutina, quercetina e/ou ácido 

elágico e determinada a concentração inibitória mínima frente às bactérias Gram-negativas. 

Os resultados obtidos mostram que o extrato e as frações apresentam consideráveis teores 

de flavonoides e taninos totais, apresentando maiores concentrações do flavonoide rutina 

que de quercetina e ácido elágico. A rutina presentes no extrato seco e nas frações butanol 

e acetato de etila influenciou a atividade antimicrobiana frente às bactérias Gram-

negativas. 

 

 

Palavras-chave: ácido elágico, bactérias Gram-negativas, cajueiro, rutina, quercetina. 
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CHAPTER 2 - CHARACTERIZATION AND DETERMINATION in vitro OF 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LEAVES EXTRACT OF Anacardium 

occidentale L. AGAINST GRAM-NEGATIVE BACTERIA  

 

 

ABSTRACT 
 

 

This study was conducted in order to characterize Anacardium occidentale raw plant 

material and to analyze the effects its dry concentrated ethanol extract and its fractions: 

hexane, butanol, ethyl acetate and water against Gram-negative bacteria potentially 

infectious to animals and humans: Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella Enteritidis, Salmonella Gallinarum, Salmonella Infantis, 

Salmonella Typhimurium and Salmonella Schwarzengrund. The first analysis was to 

measure the physicochemical characteristics of the material used and dose total flavonoid, 

total phenols and total tannins content. The ethanolic extracts of A. occidentale was 

analyzed for yield, total quantity of flavonoid, phenols and tannins content, and establish 

minimum inhibitory concentration against Gram-negative bacteria. All fractions of A. 

occidentale, hexane, butanol, ethyl acetate and aqueous, were determined in terms of yield, 

presence of rutin, quercetin and/or ellagic acid in addition to minimum inhibitory 

concentration against Gram-negative bacteria. The results are that the extract and the 

fractions have considerable levels of flavonoids and tannins, presenting higher 

concentrations of flavonoid rutin than of quercetin and ellagic acid. Rutin in the dry extract 

and butanol fractions and ethyl acetate influenced the antimicrobial activity against Gram-

negative bacteria. 

 

 

Keywords: cashew, ellagic acid, Gram-negative bacteria, rutin, quercetin.  
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INTRODUÇÃO 

Os extratos de plantas naturais, também conhecidos como aditivos fitogênicos, 

fitobióticos e nutracêuticos, compreendem uma ampla variedade de plantas medicinais
1
, as 

quais são utilizadas na medicina popular com várias finalidades, dentre elas como 

antimicrobianos para o tratamento de enfermidades humanas e animais
2, 3

, sendo inclusive 

indicados no Brasil pelo Sistema Único de Saúde
4
 e utilizados rotineiramente por vários 

pacientes
5
.    

Dentre as plantas estudadas no controle das enterobactérias encontra-se o 

Anacardium sp., pertencente à família Anacardiaceae, conhecida popularmente como 

cajueiro. A espécie mais conhecida do gênero é o Anacardium occidentale L. que possui 

copa baixa (5 a 10 metros de altura), a castanha como fruto e o caju como pseudofruto
6
. 

Segundo Souza et al. A. occidentale L. foi a planta medicinal mais utilizada por 

pacientes do SUS em Campina Grande, na Paraíba, no período de 2008 a 2009
5
. Na 

literatura também existem relatos da atividade antimicrobiana do extrato de A. occidentale 

L. frente a Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella Paratyphi A, 

Salmonella Paratyphi B, Salmonalla Typhi, Salmonella Typhimurium
7
. Esta atividade 

antimicrobiana está relacionada com a presença de alguns fitoconstituintes, como os 

flavonoides e taninos
8
, sendo que Pereira et al. a relacionaram a grande quantidade de 

taninos presentes nos extratos de A. occidentale
9
. 

Pondera-se, também, que o potencial antimicrobiano dos extratos são 

influenciados pelos solventes extratores utilizados, uma vez que no fracionamento são 

utilizados solventes com polaridade crescente, com objetivo de semi-purificar as 

substâncias químicas e possibilitarem a concentração dos princípios ativos com atividades 

biológicas de interesse em determinadas frações conforme a polaridade do solvente 

extrator utilizado. O fracionamento permite que frações obtidas de solventes mais polares 

como o butanol e o acetato de etila contenham maiores teores de alguns fitoconstituintes 

como flavonoides, taninos e saponinas, que são associados com a atividade antimicrobiana, 

além de ácidos triterpênicos, carboidratos e compostos fenólicos em geral, e as frações 

obtidas de solventes menos polares como o hexano contenham mais esteroides e 

terpenos
10

.  

Diante do exposto, teve-se como objetivos produzir um extrato etanólico 

concentrado seco das folhas de Anacardium occidentale L., dentro dos padrões de 

qualidade determinados pela Farmacopeia Brasileira
11

, fracionar o extrato em frações 



15 
 

hexânica, butanol, acetato de etila e aquosa, determinar a concentração de fenóis, taninos e 

flavonoides totais presentes na droga vegetal e no extrato seco, por métodos 

espectrofotométricos, determinar os teores de rutina, quercetina e ácido elágico no extrato 

seco e suas frações por cromatografia líquida de alta eficiência e determinar entre o extrato 

seco e suas frações, qual possui a melhor atividade antimicrobiana in vitro frente a 

Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Enteritidis, 

Salmonella Gallinarum, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella 

Schwarzengrund. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local 

O experimento foi realizado na Universidade Federal de Goiás, no Laboratório 

de Pesquisa em Produtos Naturais (LPPN) da Faculdade de Farmácia e no Laboratório de 

Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária da Escola de Veterinária e 

Zootecnia (EVZ). 

 

Obtenção e processamento da amostra 

Folhas de uma árvore jovem de cajueiro foram coletadas na cidade de Goiânia 

– Goiás, durante os meses de novembro a dezembro de 2014, as quais foram transportadas 

ao LPPN/UFG, onde uma exsicata foi preparada e depositada no Herbário da Universidade 

Federal de Goiás, com número de registro UFG-49582, sendo identificadas como 

pertencentes à família Anacardiaceae, espécie Anacardium occidentale L., nome popular 

cajueiro.  

 As folhas foram limpas e secas em estufa com circulação de ar a 40°C durante 

48 a 72 horas. Posteriormente foram trituradas em liquidificador industrial (Poli-

Metalúrgica Siemsem LTDA, Brasil) e acondicionadas em recipiente de polietileno para 

caracterização e obtenção do extrato etanólico concentrado. 

 

Caracterização da amostra em pó 

Amostras da droga vegetal foram caracterizadas em triplicata, quanto à pureza, 

granulometria, teor de voláteis, teor de cinzas totais (CT) e de cinzas insolúveis em ácido 

(CIA) segundo metodologia descrita pela Farmacopeia Brasileira
11

. Inicialmente em uma 

bandeja de inox, 25 g da droga vegetal foram espalhadas e analisadas macroscopicamente 

quanto à presença de materiais estranhos.  

Em seguida, para análise granulométrica foram pesados 25 g da droga vegetal e 

colocadas sobre um jogo de tamises, previamente pesados, com malhas de 710, 355, 250, 

180 e 106 μm, providos de tampa e recipiente para coleta de pó. Os tamises foram 

submetidos ao agitador eletromagnético de peneiras (Bertel®, Brasil), posteriormente 

pesados e, por regra de três simples foi calculado o percentual de pó em relação a cada um 

dos seis tamises, e o pó classificado conforme parâmetros da Farmacopeia Brasileira. 
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Para determinação da perda por dessecação ou do teor de voláteis, um grama 

da amostra foi pesado em placas de alumínio e colocado em um analisador de umidade 

com aquecimento de halogênio a 400 W (MB 35 Ohaus®, Brasil), até 105°C e obtenção do 

peso constante da amostra. Os resultados médios foram expressos em porcentagem (%). 

Para análises dos teores de cinzas totais (CT) foram pesados três gramas da 

droga vegetal e distribuídas, uniformemente, em cadinhos de porcelana, que foram 

incinerados em mufla (EDG COM 1P 3000, Brasil) com aumento gradativo de temperatura 

e, em seguida pesados. O teor de CT foi calculado pela média, conforme a equação abaixo: 

CT (% m/m) = (m1/m2) x 100, em que m1 é a massa do cadinho mais amostra calcinada e 

m2 é a massa do cadinho vazio. 

Na sequência foi determinado o teor de cinzas insolúveis em ácido (CIA), 

utilizando o resíduo obtido do ensaio anterior, que foi fervido com ácido clorídrido a 7% 

(m/v), lavado com água quente, filtrado e incinerado em mufla até obtenção do peso 

constante. Os resultados foram expressos conforme equação abaixo:  

CIA (% m/m) = (m3/m4) x 100, em que m3 é a massa do cadinho com as cinzas insolúveis 

em ácido e m4 é a massa do cadinho com a droga vegetal seca. 

 

Obtenção do extrato etanólico  

O extrato etanólico da droga vegetal foi obtido pelo método de maceração a 

frio utilizando como líquido extrator o álcool etílico 96% (v/v) conforme metodologia 

descrita por Ferri
12

. Foi utilizada uma parte do material pulverizado para quatro partes de 

etanol, os quais foram agitados com agitador mecânico digital (TC -39/11 Tecnal), 

filtrados e concentrados em um rotavapor (Buchi® – modelo R-220 SE, Switzerland), 

obtendo o extrato etanólico concentrado, do qual foi medido o pH com pHmetro digital 

(Tecnal Tec – 3 MP, Brasil). Posteriormente, o extrato foi seco sob ventilação forçada. 

 

Obtenção das frações de A. occidentale 

Uma amostra de 20 g de extrato seco de A. occidentale foi dissolvida na 

mistura metanol/água (7:3 (v/v)), e submetida a partições, líquido-líquido, utilizando 100 

mL de solvente com polaridade crescente, sendo utilizado primeiro o hexano, seguido do 

acetato de etila e por último o butanol, conforme metodologia descrita por Ferri
12

. O 

rendimento das frações foi calculado pela equação:  

Rendimento (%) = (massa da fração/massa do extrato concentrado) x 100. 
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Doseamento de fenóis, taninos e flavonoides totais na droga vegetal e no extrato seco 

a) Fenóis totais 

O doseamento dos fenóis totais do pó das folhas e do extrato seco foi realizado 

conforme método espectrofotométrico de Hagerman e Butler
13

. Sendo extraídos os fenóis 

do pó das folhas com utilização de balões de fundo chato contendo água fervente, que 

foram submetidos a refluxo em banho-maria (Cientec CT – 248, Brasil), resfriados em 

água corrente e filtrados com papel filtro qualitativo. Em relação ao extrato seco foram 

pesados 500 mg do extrato e diluídos com auxílio do ultrassom (Lavadora Ultrassônica 

L100, Schuster) em 100 mL de água destilada. 

O branco foi preparado com 2 mL de solução de lauril sulfato de sódio (LSS, 

1% (m/v))/trietanolamina (TRI, 5% (v/v))/isopropanol (ISOP, 20% (v/v)), 1 mL de solução 

de cloreto férrico e 1 mL de água destilada.  

Para a curva padrão de ácido tânico foram pesados 100 mg do padrão de ácido 

tânico em um balão volumétrico de 100 mL, ao qual foram adicionados 40 mL de metanol 

a 50% (v/v) e completado o volume com água destilada. As análises foram realizadas em 

tubos de ensaio, contendo 2 mL de solução de LSS/TRI/ISOP, 1 mL de solução de cloreto 

férrico, alíquotas de 100, 150, 200, 250 e 300 µL da solução de ácido tânico e o volume de 

4 mL do tubo foi completado com água destilada. A leitura das absorbâncias foi realizada 

em espectrofotômetro (Biospecto Espectrofotométrico SP – 220, Brasil) com comprimento 

de onda de 510 nm. 

Após a determinação da curva padrão de ácido tânico foram realizadas as 

leituras das absorbâncias das amostras diluídas, a 510 nm, sendo adicionados em tubos de 

ensaio 2 mL de LSS/TRI/ISOP, 1 mL de FeCl3, 300 µL da solução extrativa obtida do pó 

das folhas de cajueiro e 700 µL de água destilada. Para o extrato, foram utilizados 2 mL de 

LSS/TRI/ISOP, 1mL de FeCl3, 250 µL de solução extrativa obtida do extrato de cajueiro e 

750 µL de água destilada.  

Com base na curva padrão e na leitura em triplicata das amostras, foram 

calculadas as porcentagens de fenóis totais presentes no pó e no extrato seco de folhas de 

cajueiro. Para o cálculo utilizou-se a concentração da amostra (µg.mL
1
) baseada na curva 

padrão de ácido tânico, multiplicado pelo fator de diluição da amostra, multiplicado por 

100 (porcentagem). 

 

b) Taninos totais 
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No doseamento de taninos totais presente nas folhas e no extrato seco de 

cajueiro foi utilizada a metodologia espectrofotométrica de Hagerman e Butler
14

, sendo 

que para extração de taninos das folhas, o processo utilizado foi semelhante ao descrito na 

extração de fenóis totais, e para extração do extrato seco foram pesados 200 mg do extrato, 

em balões volumétricos de 100 mL e o volume completado com água destilada.  

O branco foi preparado contendo 4 mL de LSS/TRI/ISOP e 1 mL de FeCl3. 

Para curva padrão de ácido tânico foram pesados 100 mg do padrão, acrescidos 40 mL de 

metanol 50% (v/v) e completado o volume de 100 mL com água destilada. Em tubos de 

ensaio foram colocadas alíquotas de 200, 300, 400, 500 e 600 µL desta solução padrão de 

ácido tânico e o volume de 1 mL completado com água destilada. Em seguida 

adicionaram-se aos tubos, 2 mL de solução de albumina sérica bovina (1 mg/mL em 

tampão acetato de sódio 0,2 M (pH 4,9)). Desprezou-se o sobrenadante e solubilizou-se o 

precipitado com 4 mL de LSS/TRI/ISOP e 1 mL de FeCl3. A leitura das absorbâncias foi a 

510 nm. 

Na leitura das amostras utilizaram-se tubos contendo 1 mL da solução das 

amostras e 2 mL da solução de albumina. Desprezou-se o sobrenadante e dissolveu-se o 

precipitado em 4 mL de LSS/TRI/ISOP. Adicionou-se 1 mL de FeCl3, e leu as absorbância 

a 510 nm. 

O cálculo do teor de taninos das amostras foi obtido em porcentagem, por meio 

da concentração das amostras (µg.mL
1
), multiplicada pelo fator de diluição das mesmas e 

por cem (para obtenção dos valores em porcentagem). 

 

c) Flavonóides totais 

No doseamento de flavonóides totais presentes nas folhas e no extrato seco de 

folhas de cajueiro foi utilizado o método espectrofotométrico adaptado de Rolim et al.
15

. 

Na extração dos flavonoides das folhas de cajueiro foram pesados 500 mg da 

droga vegetal em balão de fundo chato de 125 mL, ao qual foi adicionado 50 mL de 

solução de metanol e ácido acético 0,02 M (99:1), colocado em banho-maria sob refluxo, 

resfriado e filtrado. Para o extrato seco foram pesados 250 mg do extrato em balão 

volumétrico de 25 mL e o volume completado com metanol e ácido acético.  

O branco foi preparado com a mistura de metanol e ácido acético. Quanto à 

curva padrão de rutina foram pesados 2,5 mg de padrão de rutina e transferidos para balão 

volumétrico de 25 mL, o qual teve seu volume completado com solução de metanol e ácido 



20 
 

acético. Foram transferidas para tubos de ensaio alíquotas de 50, 100, 150, 200, 250 e 300 

µL dessa solução e o volume de 2 mL completado com solução de metanol e ácido acético. 

Para as amostras foram utilizados tubos de ensaio, nos quais foram adicionados 2 mL das 

amostras e realizada a leitura das absorbâncias em espectrofotômetro com comprimento de 

onda de 361 nm. A porcentagem de flavonoides foi calculada pela concentração da amostra 

(µg/mL), multiplicada pelo fator de diluição, multiplicado por cem (porcentagem). 

 

Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

As análises cromatográficas para determinação dos teores de rutina, quercetina 

e ácido elágico foram realizadas no extrato seco e nas frações utilizando um cromatógrafo 

líquido de alta eficiência Waters® (Massachussets, USA), com fluxo de 1mL/min, coluna 

Zorbax XDB C18 (25 cm x 4,6 mm x 5 um), temperatura de 30°C e volume de injeção de 

10 µL. Os reagentes foram utilizados de forma gradiente sendo utilizado acetonitrila 

acidificada 0,2% com ácido fosfórico, metanol e água 0,05% com ácido fosfórico. 

Para a preparação do padrão de rutina, quercetina e ácido elágico foram 

pesados 1 mg dos respectivos padrões em balões volumétricos de 10 mL, e o volume 

completado com metanol. Na preparação das amostras foram pesadas 100 mg de cada em 

balões volumétricos de 10 mL e o volume completado com metanol. 

O tempo de retenção do padrão rutina neste método foi de 4,791 e o 

cromatograma foi registrado nos comprimentos de onda 204,0; 256,0 e 356,2 conforme 

demonstrado nas figuras 1 e 2 abaixo. 

 

 

Figura 1: Perfil cromatográfico 2D a 254 nm do padrão rutina 
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Figura 2: Espectro de varredura UV do pico do padrão rutina em nm. 

 

Na quercetina, o tempo de retenção do padrão foi de 13,101 min e o 

cromatograma foi registrado nos comprimentos de onda 202,9; 254,8 e 364,3, conforme 

demonstrado nas figuras 3 e 4 abaixo. 

 

 Figura 3: Perfil cromatográfico 2D a 254 nm do padrão quercetina. 

 

 

Figura 4: Espectro de varredura em UV do pico do padrão quercetina em nm. 
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Em relação ao padrão ácido elágico, o tempo de retenção foi de 5,611 min e o 

cromatograma foi registrado nos comprimentos de onda 198,1; 253,6 e 364,3, conforme 

demonstrado nas figuras 5 e 6 abaixo. 

 

 

Figura 5: Perfil cromatográfico 2D a 254 nm do padrão ácido elágico. 

 

Figura 6: Espectro de varredura UV do pico do padrão ácido elágico em nm. 

 

Para a determinação do teor de rutina, quercetina e ácido elágico nas amostras 

utilizou-se a fórmula: 

Teor (%) = (área da amostra/área do padrão) X (concentração padrão/concentração da 

amostra) X 100 

 

Determinação da concentração inibitória mínima  

A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi realizada de 

acordo com o Clinical and Laboratory Standart Institute
16

, utilizando o método de 

microdiluição em caldo, do extrato seco de A. occidentale e suas frações, e como controle 

os antimicrobianos gentamicina e ciprofloxacina, frente a E. coli ATCC 8739, E. cloacae 

ATCC 13048, P. aeruginosa ATCC 9027, Salmonella Enteritidis, Salmonella Gallinarum, 

Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Schwarzengrund. Os isolados 
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de Salmonella oriundos de amostras de aves, coletadas no primeiro semestre de 2014 

foram cedidos pelo Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária 

da EVZ/UFG e os outros isolados foram cedidos pelo Laboratório de Bacteriologia e 

Micologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP), da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

Para os ensaios foram utilizadas microplacas esterilizadas de 96 orifícios 

providas de tampa, as quais foram manuseadas em capela de fluxo laminar. Foram 

distribuídos 100 µL de caldo Müeller Hinton (Difco
TM

, EUA) duas vezes concentrado em 

todos os poços, com exceção da coluna onde foi colocado apenas o extrato, a fração ou o 

antimicrobiano. 

No preparo das amostras foram utilizados 20 mg de extrato seco de A. 

occidentale e das suas frações, solubilizados em 1 mL de dimetilsulfóxido (Thermo 

Scientific  Pierce
TM

, DMSO, EUA). Em seguida adicionaram-se 9 mL de caldo Müeller 

Hinton duas vezes concentrado, obtendo a concentração final de 2000 µg/mL para os 

extratos e frações. Os dois antimicrobianos foram preparados da mesma forma, com sua 

concentração na placa de microdiluição variando gradualmente de 2000 µg/mL a 1,95 

µg/mL. Os inóculos foram preparados com a escala 0,5 de McFarland, obtendo a 

concentração bacteriana final de 5 x 10
5 
UFC/mL. 

Aos poços foram adicionados 200 µL do extrato e frações, deixando os poços 

da última linha vazio, o qual foi utilizado para o controle do DMSO. Em seguida foram 

retirados 100 µL do conteúdo contido na primeira coluna e realizadas diluições seriadas até 

a coluna 11, da qual foram retiradas 100 µL, que foram descartados. As análises foram 

realizadas em duplicata, com controle do DMSO a 10%, controle negativo (extrato) e 

controle positivo (inóculo bacteriano). A incubação foi feita em estufa bacteriológica (J 

Prolab LTDA, Mod. B4, Brasil) durante 24 h a 35 ± 2°C. A leitura foi realizada com 

cloreto de trifenil tetrazolium (TTC) a 0,5%.  

Poços que apresentaram coloração avermelhada ou rosada apresentavam 

crescimento bacteriano positivo. Foi considerada CIM a menor concentração do extrato de 

A. occidentale, ou de suas frações, capaz de inibir o crescimento bacteriano. 

Os resultados foram interpretados de acordo com Souza et al.
17

, sendo 

considerado o valor de CIM como tendo uma boa atividade inibitória, quando menor que 

100 μg/mL, atividade inibitória moderada, entre 100–500 μg/mL, atividade inibitória fraca, 

entre 500–1000 μg/mL, e ausência de atividade inibitória, quando maior que 1000 μg/mL. 
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Análise estatística 

As perdas por dessecação, teor de cinzas totais, teor de cinzas insolúveis em 

ácido e pH foram analisados por estatística descritiva e foram determinados a média, 

desvio padrão e coeficiente de variação. O rendimento do extrato seco e das frações foi 

expresso em porcentagem. Os teores de fenóis, taninos e flavonoides totais foram 

analisados por regressão linear
18

. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A droga vegetal foi caracterizada visualmente e constatou-se que as folhas de 

A. occidentale eram de tonalidade verde, com sabor adstringente e sem cheiro. Estas 

características foram semelhantes às relatadas por Jaiswal et al.
19

 Identificou-se também a 

presença de 0,8% (m/m) de materiais estranhos, teor considerado pequeno que não 

interfere no resultado das análises, notando-se que na Instrução Normativa
11

 é permitida a 

presença de até 2% (m/m). 

Em relação à distribuição granulométrica, o pó de A. occidentale foi 

classificado como grosso, pois apresentou a maior porcentagem (60,80%) de matéria na 

forma de pó grosso, ou seja, 60,80% do pó ficaram retidos no tamis com maior diâmetro, 

com abertura de 710 µm, 16,52% ficaram retidos no de 355 µm, 8,44% no de 250 µm, 

5,28% no de 180, 6,96% no de 106 µm e 2% no fundo coletor. 

Ressalta-se que o desejável é que a droga vegetal seja suficientemente 

pulverizada, de forma a aumentar a superfície de contato com o solvente extrator, 

facilitando, assim, o processo extrativo e a disponibilização dos fitoconstituintes de 

interesse. Porém, não pode ser muito fino, pois quando os objetivos são a conservação da 

matéria vegetal e a produção de fitoterápico, o padrão é um pó mais grosso, com menor 

superfície de contato dos grãos, que ocasionará menor absorção de umidade e maior 

estabilidade, diminuindo, assim, a proliferação bacteriana e a degradação do material
20

. 

Desta forma, o material obtido pode ser utilizado de forma satisfatória, na produção de 

fitoterápico e estocado por um maior período. 

O teor de voláteis (7,68% ± 0,21) identificado na droga vegetal de A. 

occidentale foi semelhante ao descrito por Jaiswal et al.
19

, que relataram a presença de 

7,5% de substâncias voláteis em folhas de cajueiro de origem indiana. Este resultado está 

dentro dos padrões da Farmacopeia Brasileira
11

, que estabelece teores de até 14%. Segundo 

Amarante et al.
20

, teores superiores a 14% favorecem o crescimento de microrganismos, 

além de possibilitarem a deterioração dos fitoconstituintes pelo processo de hidrólise e a 

formação de artefatos. 

Os teores de cinzas totais (2,69% ± 0,002) e cinzas insolúveis em ácido (0,22% 

± 0,0003) obtidos no presente experimento foram outros bons indicadores da qualidade da 

matéria prima utilizada. Pois são valores relativamente baixos e, de acordo com Araújo et 

al.
21

, teores muito elevados podem indicar contaminação da droga vegetal. Estes 
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percentuais foram inferiores aos detectados por Jaiswal et al.
19

, 10,5% ± 0,2 para cinzas 

totais e 1,0 ± 0,5 para cinzas insolúveis.  

Ao determinar o pH do extrato concentrado obteve-se 5,56, resultado 

semelhante ao encontrado por Jaiswal et al.
19

 em extratos de folhas de cajueiro extraídos 

com etanol. A similaridade dos resultados indica que em solventes polares, os extratos de 

A. occidentale possuem alta concentração de íon hidrônio (H30
+
) e baixo pH, sendo 

predominantemente classificado como extrato ácido, que são desejáveis por possuírem 

maior eficácia antimicrobiana
20, 21

. Acrescenta-se que os extratos de A. occidentale de 

maior polaridade possuem a capacidade de sequestrar radicais livres prejudiciais a saúde, 

apresentando elevado poder antioxidante, que está associado à presença de flavonoides, 

taninos e saponinas
22

, que também estão relacionados com a atividade antimicrobiana
8
. 

Avaliou-se também o rendimento do extrato etanólico concentrado seco em 

relação à droga vegetal e obteve-se 23,24% de rendimento, que é um valor intermediário 

ao obtido por Jaiswal et al.
19

 (20,9 ± 0,9) e por Rocha et al.
22

 (29,28%).  

Os teores de fenóis, taninos e flavonoides totais presentes na droga vegetal e no 

extrato seco e os teores de rutina, quercetina e ácido elágico no extrato seco e frações 

hexânica, butanol, acetato de etila e aquosa estão descritos na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Teores de fenóis, taninos e flavonoides totais na droga vegetal e no extrato seco de 

Anacardium occidentale 

Amostra Fenóis 

totais (%) 

Taninos 

totais (%) 

Flavonoides 

totais (%) 

Rutina 

(%) 

Quercetina 

(%) 

Ácido 

elágico (%) 

Droga 

vegetal 

3,24 ± 0,02 1,85 ± 0,02 1,79 ± 0,01 - - - 

Extrato seco 5,15 ± 0,04 5,08 ± 0,04 8,84 ± 0,02 2,38 0,25 0,10 

Hexânica -  -  -  - - - 

Butanol -  -  -  0,21 0,01 0,01 

Acetato de 

etila 

-  -  -  0,53  0,22 0,08 

Aquosa -  -  -  - - - 

 

Os valores de fenóis totais encontrados no extrato seco (5,15%) foram 

inferiores aos relatados por Konan et al.
23

 que obtiveram 35,5% no extrato hidroetanólico 

70% utilizando o método de Folin-Denis. O maior valor obtido por Konan et al.
23

 pode ser 

justificado pela menor sensibilidade do teste utilizado por eles, o qual não distingue os 

compostos fenólicos de outros materiais redutores ou antioxidantes como o ácido 

ascórbico, além de formar precipitados que interferem na leitura espectrofotométrica
24

. 
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Os teores de taninos obtidos (5,08%) são consideráveis. De acordo com Pereira 

et al.
9
, os extratos de caju são conhecidos pelo elevado teor de tanino, os quais são tóxicos 

a muitas bactérias patogênicas, pois precipitam as proteínas e formam um complexo 

tanino-proteína
25, 26

 que ocasiona a inibição da síntese proteica bacteriana
27

.  

A concentração de flavonoides obtida (8,84%) foi superior aos 2,58% 

encontrados por Konan et al.
23

 no extrato hidroetanólico a 70%. A presença de flavonoides 

no presente extrato é desejável, pois estes fitoconstituintes se ligam às proteínas solúveis, 

proteínas extracelulares e a parede celular bacteriana, ocasionando ruptura bacteriana
28

. 

Ressalta-se que, há relatos da associação tanto dos flavonoides quanto dos taninos 

presentes no extrato seco de A. occidentale com a atividade antimicrobiana
8
. 

Após o doseamento dos compostos fenólicos totais no extrato seco, foi 

realizado o fracionamento e calculado o rendimento das frações cujos valores encontrados 

foram 25,35% na fração aquosa, 9,00% na fração acetato de etila, 8,75% na fração butanol 

e 5,25% na fração hexânica. Estes resultados foram semelhantes à maioria dos 

fracionamentos relatados na literatura
20, 29

. 

Na análise do CLAE foi evidenciado pela sobreposição dos picos de varredura 

e pela análise da área do pico no tempo de retenção dos padrões, que a fração acetato de 

etila, fração butanol e o extrato seco apresentaram tempo de retenção e espectro de 

varredura semelhante aos da rutina, quercetina e ácido elágico, sugerindo a presença destes 

flavonoides e tanino nestas amostras. Por meio da relação área e concentração foi 

determinado o teor destes compostos nas amostras (Tabela 1). Nas frações aquosa e 

hexânica não foram observadas semelhanças nos tempos de retenção ou no espectro de 

varredura, provavelmente pela menor polaridade dos solventes extratores. 

A presença de flavonoides e taninos nestas amostras concordam com os 

resultados de Chechinel Filho & Yunes
10

 que afirmaram que no fracionamento, pela 

diferença de polaridade dos solventes extratores, estes fitoconstituintes tendem a estarem 

presentes em maior quantidade nas frações butanol e acetato de etila.  

Os resultados da concentração inibitória mínima, para o extrato etanólico 

concentrado seco das folhas de A. occidentale e suas frações frente às oito bactérias 

testadas estão apresentados nas Tabelas 2 e 3.  

Ao analisar os dados apresentados nas Tabelas 2 e 3 verifica-se que as frações 

hexânica e aquosa apresentaram as menores atividades antimicrobianas frente às oito 

bactérias testadas 37,5% (3/8) e 25% (2/8), respectivamente. A menor atividade 
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antimicrobiana destas frações pode ser atribuída à ausência dos fitoconstituintes rutina, 

quercetina e ácido elágico na análise quantitativa (CLAE) (Tabela 1). Este resultado 

evidencia que a escolha do solvente extrator é de suma importância, pois a polaridade dos 

compostos interfere na atividade antimicrobiana
30

. 

 

TABELA 2 – Resultado da concentração inibitória mínima em µg/mL do extrato seco de Anacardium 

occidentale e suas frações frente às bactérias Gram-negativas 
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Escherichia coli  M A B M M B B 

Enterobacter cloacae  M A M M A B B 

Pseudomonas aeruginosa  M A M M A B B 

Salmonella Infantis M A M M A M M 

Salmonella Enteritidis M A M M A M M 

Salmonella Gallinarum M M M M A M M 

Salmonella Typhimurium M M M M A M M 

Salmonella Schwarzengrund M M M M M M M 

(B) boa atividade inibitória: < 100 μg/mL, (M) moderada atividade inibitória: entre 100–500 μg/ml, (F) fraca 

atividade inibitória: entre 500–1000 μg/mL e (A) ausência de atividade inibitória: > 1000 μg/mL. 

 

Já o extrato seco, as frações butanol e acetato de etila apresentaram moderada 

atividade antimicrobiana em 100% (8/8), 87,5% (7/8) e 100% (8/8), respectivamente, 

frente às bactérias testadas. No entanto, estes resultados foram inferiores à sensibilidade 

das bactérias frente aos antimicrobianos comerciais que apresentaram atividade boa em 

37,5% (3/8) e moderada em 62,5% (5/8) (Tabelas 2 e 3). 

 

TABELA 3 – Perfil de susceptibilidade das oito bactérias Gram-negativas frente ao extrato seco e frações de 

Anacardium occidentale 

 

Amostras 

Atividade antimicrobiana 

Boa Moderada Ausente 

n/N % n/N % n/N % 

Extrato seco - - 8/8 100 - - 

Hexânica - - 3/8 37,5 4/8 50 

Butanol 1/8 12,5 7/8 87,5 - - 

Acetato de etila - - 8/8 100 - - 

Aquosa - - 2/8 25 6/8 75 

Gentamicina 3/8 37,5 5/8 62,5 - - 

Ciprofloxacina 3/8 37,5 5/8 62,5 - - 

n = número de bactérias sensíveis; N = número de bactérias testadas 
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Das oito bactérias submetidas ao teste de CIM apenas E. coli (Tabela 2) foi 

sensível à fração butanol, que contém 0,21%, 0,01% e 0,01% de rutina, quercetina e ácido 

elágico, respectivamente (Tabela 1), e se compara à atividade da gentamicina e 

ciprofloxacina.. Resultados similares de atividade antimicrobiana frente a E. coli foram 

obtidos por Dahake et al.
31

 com extrato hidroetanólico na concentração de 31,25 µg/mL. 

Também Yow et al.
32

 detectaram atividade boa a moderada frente E. coli.  

Os sorovares de Salmonella testados apresentaram sensibilidade moderada, ou 

seja, a dose de 100 a 500 µg/mL dos extratos secos e frações butanol e acetato de etila 

inibiram os seus crescimentos bacteriano e apresentaram ação semelhante aos 

antimicrobianos (Tabela 2). Estes resultados sugerem a atuação da rutina frente aos 

sorovares de Salmonella testados e concordam com os resultados obtidos por Arima et 

al.
33

, que afirmaram que a rutina na concentração de 25 µg/mL apresenta atividade 

antimicrobiana frente a Salmonella Enteritidis e também com Shen et al.
34

, que 

encontraram atividade antimicrobiana moderada frente a Salmonella Enteritidis.  
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CONCLUSÃO 

O extrato seco e as frações apresentam adequadas propriedades físico-químicas 

conforme especificado na Farmacopeia Brasileira.  

O extrato seco apresenta consideráveis teores de flavonoides e taninos totais. 

O extrato seco e as frações butanol e acetato de etila apresentam efeitos 

antimicrobianos in vitro frente às bactérias Gram-negativas testadas. 
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CAPÍTULO 3 – UTILIZAÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO SECO DE FOLHAS 

DE Anacardium occidentale L. COMO SANITIZANTE E ANTIMICROBIANO EM 

EMBRIÕES EXPERIMENTALMENTE INOCULADOS COM Salmonella 

SCHWARZENGRUND 

  

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de avaliar o extrato etanólico de folhas 

de cajueiro (Anacardium occidentale) como sanitizante e antimicrobiano frente Salmonella 

Schwarzengrund inoculada experimentalmente em ovos embrionados com 16 dias de 

incubação. Foram utilizados 360 ovos férteis distribuídos em seis tratamentos, sendo: TA 

com inoculação do extrato na casca do ovo, TB inoculação de Salmonella Schwarzengrund 

na casca, TC inoculação de Salmonella Schwarzengrund e extrato na casca, TD extrato na 

câmara de ar, TE Salmonella Schwarzengrund na câmara e TF Salmonella e extrato na 

câmara. Foram calculadas as taxas de eclosão e mortalidade embrionária e coletados pools 

de saco da gema, fígado, coração e intestino dos animais não eclodidos para pesquisa de 

Salmonella. Após a eclosão, os pintos foram alojados e observados a mortalidade semanal 

até os 14 dias de idade, sendo coletado dos animais mortos pools de fígado, intestino e 

coração para pesquisa de Salmonella. Como resultado verificou-se que as taxas de eclosão 

dos ovos e a mortalidade embrionária não foram afetadas com a inoculação do extrato de 

folhas de cajueiro pelas duas vias, sendo influenciadas negativamente por Salmonella 

Schwarzengrund, que foi mais nociva quando inoculada pela câmara de ar. O extrato não 

impediu a infecção bacteriana. Conclui-se que Salmonella Schwarzengrund inoculada em 

ovos férteis é muito invasiva, diminuindo as taxas de eclosão e aumentando a mortalidade 

tanto de embriões quanto de pintos nas duas primeiras semanas de vida, sendo a câmara de 

ar a via mais invasiva. O extrato etanólico concentrado seco de A. occidentale não 

apresenta efeito sanitizante nem antimicrobiano em ovos. 

 

Palavra-chave: cajueiro, eclodibilidade, mortalidade embrionária, salmonelose, sanitizante 

natural. 
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CHAPTER 3 – Anacardium occidentale L. DRY ETHANOLIC EXTRACT OF 

LEAVES OF USE AS SANITIZER AND ANTIMICROBIAL ON EMBRYOS 

EXPERIMENTALLY INOCULATION WITH Salmonella SCHWARZENGRUND 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study was conducted in order to evaluate the effects of ethanol extract of Anacardium 

occidentale with sanitizer and antimicrobial against Salmonella Schwarzengrund 

experimentally inoculated in embryonated eggs with 16 days of incubation. 360 fertile 

eggs were distributed in six treatments TA, TB, TC, TD, TE and TF with experimental 

inoculation in the shell or in the tube, with Salmonella Schwarzengrund and/or 

Anacardium occidentale extract. Salmonella analyzes were performed in the yolk sac 

pools, liver, heart, intestine and swab cloacal determined the outbreak rate and death rate at 

birth of the chicks. After hatching, the chicks were housed and observed the weekly 

mortality. The dead animals were performed isolation of Salmonella analysis. As a result it 

turns out that the hatching rates of eggs and embryonic mortality were not affected by 

inoculation cashew extract by two-way and Salmonella Schwarzengrund interfered 

negatively in the incubation parameters, and the first two weeks of life of the animal, and 

more harmful when inoculated via the tube. It concludes that Salmonella Schwarzengrund 

inoculated into fertile eggs hatching rates decreases and increases embryo mortality and 

chickens in the first two weeks of life. The dry concentrated ethanol extract of Anacardium 

occidentale not presented the sanitizing effect expected in eggs. 

 

 

 

Keyword: cashew, hatchability, embryo mortality, salmonellosis, natural sanitizer 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção de ovos embrionados com qualidade sanitária é essencial para que 

se obtenham pintos de corte com bom desenvolvimento, além de qualidade e segurança 

alimentar para o homem. Estes fatores constituem elementos importantes na cadeia de 

produção avícola
1
. 

Os ovos podem se contaminar desde sua formação no trato reprodutivo
2
 até a 

incubação, com potencial capacidade de terem a eclodibilidade reduzida se forem 

infectados por bactérias patogênicas
3, 4

. 

Dentre as bactérias que possuem capacidade para se desenvolver nos ovos 

embrionados inclui-se Salmonella Enteritidis
5
, no entanto, outros sorovares como 

Salmonella Schwarzengrund tem sido identificados em incubatórios
3
 e em algumas etapas 

do processo produtivo de frangos de corte
6, 7

. Estudos desenvolvido por Moraes et al.
8
 no 

Estado de Goiás, revelaram que Salmonella Schwarzengrund é um dos sorovares mais 

frequentes em pintos de um dia, porém, faltam dados que elucidem os efeitos deste sorovar 

em ovos férteis. 

Um dos procedimentos utilizados para controlar a presença de bactérias na 

casca de ovos, inclusive de Salmonella, tem sido a utilização de sanitizantes químicos e os 

extratos de plantas têm sido recomendados como alternativa a essas substâncias. Os 

extratos possuem fitoconstituintes como taninos e saponinas que possuem ação 

antimicrobiana e foi demonstrada in vitro sua eficácia frente a Salmonella Typhi
9
. Outro 

estudo associou os compostos fenólicos, principalmente os taninos e os flavonoides 

presentes em extratos, à atividade antimicrobiana in vitro frente a Salmonella 

Cholerasuis
10

. 

Acrescenta-se que o extrato de A. occidentale é rico em compostos fenólicos, 

principalmente taninos, e sua atividade antimicrobiana in vitro foi relatada por Pereira et 

al.
11

. Outros estudos in vitro demonstraram a atividade antimicrobiana de extratos de A. 

occidentale em diferentes solventes frente a Salmonella Typhi
12-14

, Salmonella Paratyphi 

A, Salmonella Paratyphi B e Salmonalla Typhimurium
12

. Porém, a atuação do extrato de 

A. occidentale como sanitizante e antimicrobiano em ovos férteis e em pintos não é 

elucidada na literatura. 

Baseado no exposto, o presente experimento foi desenvolvido com o objetivo 

de avaliar a influência de Salmonella Schwarzengrund inoculada na casca e na câmara de 

ar de ovos embrionados com 16 dias de incubação, sobre as taxas de eclosão e mortalidade 
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embrionária e de pintos até os 14 dias de idade, bem como a ação do extrato etanólico 

concentrado seco das folhas de cajueiro (A. occidentale) como sanitizante e antimicrobiano 

em ovos férteis e em pintos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local 

O experimento foi realizado no Núcleo de Pesquisa em Sanidade de Aves, no 

Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária e no Laboratório 

Multiusuário do Programa de Pós- graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária 

e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG), com aprovação do Comitê de Ética 

no Uso de Animais (CEUA/UFG), com número de protocolo 056/15. 

 

Processo de incubação 

Foram utilizados 360 ovos férteis da linhagem Cobb, com 16 dias de 

incubação, provenientes de um incubatório comercial com monitoramento e controle de 

Salmonella sp.. Os ovos foram transportados em caixas de papelão acolchoadas e à 

temperatura ambiente ao laboratório, onde foram analisados visualmente os danos durante 

o transporte.  

Posteriormente, esses ovos foram distribuídos aleatoriamente em seis 

incubadoras (IP130, Premium Ecologica, Brasil) com capacidade para 120 ovos de galinha 

cada, colocadas em três salas isoladas com as mesmas condições de temperatura e 

umidade, para evitar contaminação cruzada. Os 360 ovos, com 16 dias de incubação, foram 

distribuído em seis tratamentos, com 60 ovos cada. 

Os ovos dos seis tratamentos foram incubados em incubadoras de viragem 

automática padronizadas para a cada quatro horas fazer a viragem, com temperatura média 

de 37,7°C e umidade relativa de 60%. A temperatura e a umidade das incubadoras foram 

registradas em planilhas quatro vezes ao dia. 

 

a) Preparação do extrato 

Folhas de cajueiro (A. occidentale) foram coletadas, secas e trituradas. O pó 

obtido foi macerado com etanol 96% (v/v) para obtenção do extrato etanólico
15

, quel foi 

seco até alcançar peso constante. Deste extrato foram pesados 0,5 g em uma balança de 

precisão (Balança Analítica AG200, Gehaka, Brasil), transferidos para um balão 

volumétrico de 250 mL e seu volume completado com água ultrapura. Este balão foi 

homogeneizado em ultrassom (Lavadora Ultrassônica L100, Schuster) até a completa 

solubilização do extrato em água. 
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No extrato seco foram realizadas análises de Hagerman e Butler
16, 17

 para 

doseamento de fenóis e taninos totais e adaptação do método de Rolim et al.
18

 para 

quantificação de flavonoides totais. Os resultados obtidos foram 5,15% de fenóis, 5,08% 

de taninos e 8,84% de flavonoides. Também foram realizadas quantificações por 

cromatografia líquida de alta eficiência dos teores de dois flavonoides e de um tanino, e o 

resultado foi 2,38% de rutina, 0,25% de quercetina e 0,10% de ácido elágico.  

 

b) Preparação do inóculo bacteriano 

O inóculo foi preparado com uma cepa de Salmonella Schwarzengrund, isolada 

de frango de corte e cedida pelo Laboratório de Bacteriologia da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. 

A cepa foi repicada em ágar Xilose Lisina Desoxicolato (XLD) (Micromed, 

Isofar, Brasil) e incubada em estufa bacteriológica (Mod. B4, J Prolab LTDA, Brasil) a 

37°C/18-24h. Posteriormente, as unidades formadoras de colônias (UFCs) foram 

ressuspendidas em solução salina tamponada a 0,85% e a concentração celular de 5 X 10
5
 

UFC/mL foi ajustada com o auxílio da escala de Mac Farland e confirmada por 

plaqueamento das diluições seriadas em ágar XLD, com incubação a 37°C/18-24h e 

contagem das UFCs
19

. 

 

c) Inoculação dos ovos 

Os ovos dos tratamentos TA, TB e TC, com 16 dias de incubação, foram 

expostos a 0,2 mL de solução salina 0,85% (TA) ou solução salina 0,85% contendo 5 x 10
5
 

UFC/mL de Salmonella Schwarzengrund (TB e TC) via casca do ovo, por contato com as 

mãos revestidas com luvas descartáveis, que foram trocadas de um ovo para o outro. A 

solução foi colocada nas luvas com o auxílio de seringa de 1 mL (BD Plastipak). Toda a 

superfície do ovo foi umedecida com a solução e após a inoculação, os ovos foram 

colocados nas incubadoras, onde permaneceram por 24 horas, objetivando a disseminação 

bacteriana para o interior do ovo. Após este período foi administrado 0,2 mL de extrato de 

A. occidentale na concentração de 2000 µg/mL, nos ovos dos tratamentos TA e TC, com a 

utilização dos mesmos procedimentos conforme Quadro 1.  

Os ovos dos tratamentos TD, TE e TF foram expostos ao inóculo bacteriano 

e/ou ao extrato de A. occidentale via câmara de ar. Os ovos foram perfurados na região da 

câmara de ar com o auxílio de uma agulha descartável 0,8x25 mm (BD), sendo utilizada 
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uma para cada ovo e administrado 0,2 mL do inóculo bacteriano na concentração de 5 x 

10
5
 UFC/mL (TE e TF) e 0,2 mL de solução salina 0,85% - placebo (TD). Em seguida, os 

ovos foram vedados com parafina líquida e colocados nas respectivas incubadoras por 24 

horas, objetivando a disseminação bacteriana para o interior do ovo. Após este período, foi 

retirada a parafina e administrado 0,2 mL de extrato de A. occidentale na concentração de 

2000 µg/mL (TD e TF) pelo mesmo orifício, que foi novamente vedado e os ovos 

colocados novamente nas incubadoras conforme Quadro 1. 

  

QUADRO 1 – Delineamento experimental do projeto in ovo 

Tratamentos Desafio de ovo embrionado com 

Salmonella Schwarzengrund 

Extrato de Anacardium 

occidentale 

Número de 

ovos 

TA (casca) Não (solução salina 0,85%) Sim 60 

TB (casca) Sim  Não (controle positivo) 60 

TC (casca) Sim Sim  60 

TD (câmara de 

ar) 

Não (solução salina 0,85%) Sim 60 

TE (câmara de 

ar) 

Sim Não (controle positivo) 60 

TF (câmara de 

ar) 

Sim Sim 60 

 

No final do período de incubação, os ovos que não eclodiram foram 

quebrados e os conteúdos vertidos em placas de Petri (60x15 mm) e avaliados quanto à 

mortalidade tardia (embrião morto com 15 a 21 dias de incubação). Destes ovos não 

eclodidos, que apresentaram mortalidade tardia, foram coletados e analisados pools de até 

cinco ovos por tratamento, do saco da gema, fígado, intestino e coração dos embriões.  

 

Variáveis analisadas após a eclosão 

Após a eclosão, os pintos nascidos dos seis tratamentos (TA, TB, TC, TD, TE e 

TF) foram alojados em duas salas, com o intuito de evitar a contaminação cruzada entre os 

tratamentos que foram inoculados com Salmonella Schwarzengrund (TB, TC, TE e TF) 

daqueles não inoculados (TA e TD).  

Os pintos que nasceram foram distribuídos conforme o tratamento, em cinco 

baterias de aço galvanizado, cada uma com cinco andares, somando cinco unidades 

experimentais de 10 aves cada para os TA, TB, TC, TE e para os tratamentos TE e TF 

foram cinco e duas unidades experimentais respectivamente, visto que vários animais 

destes tratamentos não eclodiram. As aves foram mantidas até os 14 dias de idade. 
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Cada divisão de bateria foi equipada com lâmpada incandescente de 60W, 

comedouros, bebedouros e bandejas metálicas forradas com lona plástica e colocadas sob 

as gaiolas para retirada das excretas e mantidas em isolamentos distintos, onde se 

mantiveram as mesmas condições de temperatura e umidade. As baterias foram aquecidas 

até os 14 dias. 

Esses animais receberam ração balanceada e formulada conforme as exigências 

nutricionais propostas por Rostagno et al.
20

, sendo a ração e a água fornecidas à vontade 

durante todo o experimento.  

 

a. Mortalidade semanal 

As aves foram acompanhadas diariamente e a mortalidade anotada até os 14 

dias. Dos animais que morreram foram realizadas necropsias e analisadas as alterações 

macroscópicas. Em seguida, foram coletados pool de fragmentos de coração, fígado e 

intestino para análises bacteriológicas. 

 

b. Pesquisa de Salmonella 

As amostras constituídas por pool de saco da gema, fígado, intestino e coração 

foram maceradas e pesado cerca de 1 g que foi transferido para tubos de ensaio 

esterilizados contendo 9 mL de água peptonada a 1% (Oxoid LTD, Inglaterra) e incubados 

em estufa bacteriológica a 37°C/18-24h. Após esse período, uma alíquota de 1,0 mL foi 

transferida para um tubo de ensaio contendo 10mL de caldo selenito cistina (Difco
TM

, 

EUA) e 0,1 mL para tubo contendo 10mL de caldo Rappaport Vassiliadis (Difco
TM

, EUA), 

que foram incubados em estufa bacteriológica a 37°C/18-24h. 

Posteriormente, com uma alça de níquel cromo de 0,03 mL, as amostras dos 

caldos foram estriadas, em duplicata, em placas contendo ágares MacConkey (Oxoid LTD, 

Inglaterra) e XLD, que foram incubadas a 37°/18-24h. Em seguida foram selecionadas, por 

placa, em média três unidades formadoras de colônias com características morfológicas 

sugestivas de Salmonella e repicadas em ágar tríplice açúcar ferro (TSI) (Oxoid LTD, 

Inglaterra) e incubadas nas condições acima.  

Dos tubos de TSI que apresentavam crescimento bacteriano sugestivo de 

Salmonella foram selecionados tubos, que foram submetidos a testes bioquímicos de 

utilização de urease (Micromed, Isofar, Brasil), SIM (produção de sulfeto de hidrogênio, 

formação de indol e motilidade de bacilos entéricos) (DialabDiagnosticos S.A. Brasil), 
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Vermelho de Metila (Oxoid LTD, Inglaterra), descarboxilação da lisina(Difco
TM

, EUA) e 

malonato (Difco
TM

, EUA).  

 

Análise estatística 

Os dados foram analisados por análise de variância ANOVA, sendo a 

eclodibilidade, a mortalidade embrionária e a mortalidade semanal dos pintos avaliados 

pelo teste não paramétrico binomial com intervalo de confiança de 0,95, e o isolamento 

bacteriano nos órgãos foi analisado por frequência
21

.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das taxas de eclosão e mortalidade embrionária estão 

apresentados na Tabela 1. Ressalta-se que as mortalidades precoces e intermediárias não 

foram associadas com a inoculação bacteriana e nem com o extrato, visto que estes ovos 

apresentavam mortalidade embrionária inferior a 15 dias de incubação e o presente 

experimento iniciou-se com 16 dias de incubação.  

 

TABELA 1 – Resultados da eclodibilidade e mortalidade de ovos férteis submetidos a seis tratamentos, 

inoculados com extrato na casca (TA), Salmonella Schwarzengrund na casca (TB), 

Salmonella Schwarzengrund e extato na casca (TC), extrato na câmara de ar (TD), 

Salmonella Schwarzengrund na câmara de ar (TE), Salmonella Schwarzengrund e extrato na 

câmara de ar (TF) 

Tratamentos eclodibilidade % 

eclosão 

Mortalidade 

tardia 

% 

tardia 

Outras 

mortalidades 

TA-Extrato na casca  60/60 100,0 a 0 0,0 a 0 

TB-Salmonella casca 50/60 83,4 b 5 8,4 ab 5 

TC-Salmonella e extrato 

casca 

51/60 85,0 b 9 15,0 b 0 

TD-Extrato na câmara de 

ar 

58/60 96,7 ab 1 1,7 ab 1 

TE-Salmonella câmara 29/60 48,4 c 29 48,4 c 2 

TF-Salmonella e extrato 

câmara 

18/60 30,0 c 40 66,7 c 2 

Letras diferentes na mesma coluna significa diferença estatística (P<0,05) pelo teste binomial 

 

Houve diferença (P<0,05) na taxa de eclosão entre os tratamentos inoculados 

na casca (TA, TB e TC) e aqueles inoculados na câmara de ar (TD, TE e TF), com as 

menores taxas nos grupos inoculados via câmara de ar (Tabela 1). Esse dado mostra que a 

casca funcionou como uma barreira, natural, que é formada de uma camada de proteína e 

sais minerais como fósforo, magnésio, cloro, potássio e enxofre
22

, cuja função é obstruir os 

poros da casca
23

 e proteger o embrião, impedindo a penetração e migração de 

microrganismos para o interior do ovo
24

. Na ausência desta barreira natural, como 

observados nos grupos inoculados na câmara de ar, a bactéria atinge mais facilmente o 

embrião, ocasionando aumento da taxa de mortalidade e baixa taxa de eclosão. 

Os ovos inoculados na casca com Salmonella Schwarzengrund e aqueles 

inoculados com Salmonella Schwarzengrund e sanitizados com extrato etanólico das folhas 
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de cajueiro (TB e TC) apresentaram menores taxas de eclosão (p<0,05) em relação ao 

grupo que não foi desafiado com Salmonella (TA). O mesmo ocorreu com os inoculados 

com Salmonella Schwarzengrund na câmara de ar (TE e TF), que apresentaram diferença 

significativa em relação ao grupo controle (TD) que recebeu o extrato. Estes resultados 

evidenciaram que os mecanismos de defesa dos ovos presentes na casca foram superados 

em uma quantidade reduzida de amostras, e em uma quantidade maior de amostras quando 

inoculadas na câmara de ar. Este dado também demonstrou o efeito negativo da Salmonella 

Schwarzengrund sobre a eclodibilidade dos ovos e o aumento da mortalidade embrionária. 

Estudos conduzidos por Pradhan et al.
25

 com outro sorovar bacteriano (Salmonella 

Typhimurium) também evidenciaram a elevada capacidade de disseminação e a ação 

negativa da Salmonella Typhimurium no desenvolvimento embrionário. 

Verifica-se na Tabela 1 que as percentagens de ovos eclodidos foram 100 e 

96,7% para os tratamentos TA (extrato na casca) e TD (extrato na câmara de ar), 

respectivamente, superiores ao considerado bom para a linhagem, que é de 93,5%
26

. Este 

dado associado com a baixa taxa de mortalidade 0 e 1,7% nos tratamentos TA e TB 

sugerem baixa toxicidade do extrato ministrado na concentração de 2000 µg/mL para os 

embriões nas duas vias utilizadas neste ensaio. Este resultado corroborou os de Konan et 

al.
27

, que avaliaram a toxicidade aguda e subaguda em ratos, com a mesma dose (2000 

mg/Kg) e concluíram que este extrato produz efeitos tóxicos moderados nos animais. 

Por outro lado, observa-se, ainda na Tabela 1, que as taxas de eclosão e 

mortalidade apresentaram diferença (P<0,05) entre os grupos que receberam o extrato 24 h 

após a inoculação de Salmonella Schwarzengrund pela casca e câmara de ar, 

respectivamente. Pondera-se que os efeitos da Salmonella Schwarzengrund sobre os 

embriões foram mais evidentes quando inoculada na câmara de ar, sugerindo que por esta 

via, a bactéria foi ingerida e atingiu mais facilmente pela circulação sanguínea, os órgãos 

embrionados
28

.  

Esses resultados podem ser explicados pela patogênese do gênero Salmonella, 

que pode apresentar efeito citotóxico
29

, determinando debilidade ao embrião, a qual foi 

verificada pela taxa de mortalidade do grupo desafiado com Salmonella Schwarzengrund 

(Tabela 2). Os embriões inoculados com Salmonella Schwarzengrund, ao receberem o 

extrato de folhas de cajueiro, que contém vários fitoconstituintes, como rutina, quercetina e 

ácido elágico, que possuem propriedades antimicrobianas in vitro conhecidas frente a 

diferentes sorovares de Salmonella, não apresentaram diferença (P<0,05) nas taxas de 
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eclosão e mortalidade embrionária em relação ao grupo inoculado com a bactéria TB 

(Salmonella Schwarzengrund na casca) e TE (Salmonella Schwarzengrund na câmara de 

ar) (Tabela 1) sugerindo ausência de atividade sanitizante e antimicrobiana do extrato 

etanólico concentrado seco das folhas de A. occidentale frente Salmonella Schwarzengrund 

inoculada nos ovos embrionados.  

Na Tabela 2 encontram-se os dados da pesquisa de Salmonella em órgãos de 

embriões não eclodidos. Os tratamentos TA (extrato na casca) e TD (extrato na câmara de 

ar) não foram contaminados experimentalmente com Salmonella Schwarzengrund nem 

isolado o sorovar bacteriano nas análises bacteriológicas. 

 

TABELA 2 – Resultados da pesquisa de Salmonella nos órgãos dos embriões não eclodidos dos grupos 

inoculados com extrato na casca (TA), Salmonella Schwarzengrund na casca (TB), 

Salmonella Schwarzengrund e extato na casca (TC), extrato na câmara de ar (TD), 

Salmonella Schwarzengrund na câmara de ar (TE), Salmonella Schwarzengrund e extrato na 

câmara de ar (TF) 

Tratamento N° 

embriões 

N° 

amostras 

Saco da 

gema 

Fígado Coração Intestino 

TA-Extrato casca - - - - - - 

TB-Salmonella casca 5 1 1/1 1/1 - 1/1 

TC-Salmonella e extrato 

casca 

9 2 - - - - 

TD-Extrato na câmara - - - - - - 

TE-Salmonella na câmara 29 6 5/6 6/6 1/6 6/6 

TF-Salmonella e extrato 

câmara 

40 8 6/8 8/8 2/8 8/8 

As amostras eram constituídas de pool de até cinco animais não eclodidos 

 

O tratamento que recebeu Salmonella Schwarzengrund na casca apresentou 

menor número de embriões mortos em relação ao tratamento que recebeu a bactéria na 

câmara de ar. Como sugerido anteriormente, a casca reduziu a penetração de Salmonella 

para o interior do ovo e para o embrião. Já na inoculação na câmara de ar, simulando a 

transmissão vertical, e eliminando a casca e membranas da casca como componentes 

protetores do embrião verifica-se a presença da Salmonella nos sacos da gema, fígado, 

intestino e, em menor quantidade, no coração. Sabe-se que no 17° dia de incubação ocorre 

diminuição do líquido amniótico, a cabeça do embrião está abaixo da asa e o bico voltado 

para a câmara de ar, fatores que podem contribuir para a migração da bactéria para dentro 

do bico, onde é ingerida e atinge o intestino, encontrando ali condições favoráveis para seu 
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desenvolvimento e posteriormente, por meio da circulação sanguínea, pode ser 

transportada pelas veias onfalomesentéricas para o saco da gema, fígado e coração
28

. 

Nos tratamentos TB, TE e TF o sorovar bacteriano foi recuperado do saco da 

gema (Tabela 2), que é um local favorável ao crescimento de bactérias Gram negativas que 

requisitam ferro para sua proliferação, pois de acordo com Cogan et al.
5
, o saco da gema é 

rico em nutrientes, glicose, aminoácidos, além de possuir níveis elevados de ferro, que 

favorecem a proliferação bacteriana. 

Constatou-se, neste estudo, a patogenicidade de Salmonella Schwarzengrund 

na fase final de incubação quando foi inoculada na câmara de ar dos ovos embrionados. 

Araújo & Albino
28

 relataram que agentes infecciosos são responsáveis pelo aumento da 

mortalidade embrionária no final da incubação, com pico de mortalidade no 20° e 21° dia 

de incubação, sendo possível observar ovos bicados, porém não eclodidos. Dados 

semelhantes foram encontrados na maioria dos ovos férteis, não eclodidos e submetidos à 

análise bacteriológica neste ensaio. Estudos realizados por Pradhan et al.
25

, com 

Salmonella Typhimurium, também evidenciaram aumento da quantidade de Salmonella 

nos anexos embrionários, no período de 17 a 21 dias de incubação. 

Após o nascimento foi analisada a mortalidade semanal dos pintos dos seis 

tratamentos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Frequência de mortalidade aos sete e 14 dias de idade, dos pintos dos seis tratamentos, inoculados 

com extrato na casca (TA), Salmonella Schwarzengrund na casca (TB), Salmonella 

Schwarzengrund e extato na casca (TC), extrato na câmara de ar (TD), Salmonella 

Schwarzengrund na câmara de ar (TE), Salmonella Schwarzengrund e extrato na câmara de ar 

(TF) 

Tratamento 7 dias % 7 dias 14 dias % 14 dias 

TA - Extrato na casca  0/50 0 a 0/50 0 

TB - Salmonella casca 11/50 22 b 2/39 5,13 

TC - Salmonella e extrato casca 3/50 6ab 0/47 0 

TD - Extrato na câmara de ar 1/50 2a 0/49 0 

TE –Salmonella câmara 17/29 58,6c 1/33 3,03 

TF –Salmonella e extrato câmara 11/18 61,1 c 0/39 0 

Letras diferentes na mesma coluna significa diferença estatística (P<0,05) pelo teste binomial para duas 

proporções 

 

Pode-se observar que não houve diferença (P<0,05) na taxa de mortalidade 

avaliada dos sete aos 14 dias do experimento dos tratamentos TA (extrato na casca) e TD 

(extrato na câmara de ar), sendo observada a ocorrência de uma morte na fase inicial de 
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alojamento, no grupo que recebeu o extrato na câmara de ar (TD) e, nas outras semanas 

não foram observadas mortalidades.  

Nos demais tratamentos foram observados efeito negativo da Salmonella 

Schwarzengrund sobre a mortalidade dos pintos, na primeira semana de alojamento, com 

maior taxa de mortalidade nos grupos inoculados via câmara de ar, sendo possível observar 

nos tratamentos TB (Salmonella Schwarzengrund na casca), TC (Salmonella 

Schwarzengrund e extrato na casca), TE (Salmonella Schwarzengrund na câmara de ar) e 

TF (Salmonella Schwarzengrund e extrato na câmara de ar) a ocorrência de pintos com 

saco da gema não reabsorvidos, anorexia, indisposição para beber água e letargia, 

corroborando os achados clínicos de Barrow
30

. 

A mortalidade foi acentuada na primeira semana de idade, pois os pintos 

recém-nascidos não possuem sistema imune e intestinal imunocompetentes
31

, porém, com 

o tempo, as aves adquiriram maturidade tanto do sistema imune quanto do trato 

gastrointestinal e conseguiram estabilizar a infecção bacteriana
32

. 

Na Tabela 4 estão apresentados os dados da pesquisa de Salmonella nos órgãos 

dos pintos com 1 a 14 dias de idade. Não foram registradas mortes no tratamento TA nem 

isolado o sorovar em estudo em nenhuma amostra analisada do animal morto do 

tratamento TD.  

 

Tabela 4 – Resultados da pesquisa de Salmonella nos órgãos dos pintos mortos com 1 a 14 dias  

Tratamentos  7 dias  14 dias 

 n° 

mortos 

Fígado Intestino Coração  n° 

mortos 

Fígado Intestino Coração 

TA - Extrato casca   - - - -  - - - - 

TB - Salmonella 

casca 

 11 4/11 6/11 5/11  2 2/2 2/2 - 

TC - Salmonella e 

extrato casca 

 3 1/3 1/3 -  - - - - 

TD - Extrato câmara  - - - -  - - - - 

TE –Salmonella 

câmara 

 17 7/17 9/17 5/17  1 1/1 1/1 - 

TF –Salmonella e 

extrato câmara 

 11 8/11 8/11 3/11  - - - - 

TA: extrato na casa; TB: extrato na câmara de ar; TC: Salmonella casca; TD: Salmonella e extrato casca; TE: 

Salmonella na câmara de ar, TF: Salmonella e extrato câmara de ar; n°: número 
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A Salmonella foi isolada do fígado de quatro dos 11 (4/11), do intestino de seis 

dos 11 (6/11) e do coração de cinco dos 11 (5/11) pintos mortos oriundos de ovos 

inoculados com Salmonella Schwarzengrund na casca (TB), aos sete dias de incubação o 

que permite sugerir que houve migração de Salmonella inoculada para o trato 

gastrintestinal dos pintos e após para os outros órgãos (Tabela 3). Este fato pode sugerir 

que a presença de genes de virulência na Salmonella Schwarzengrund a possibilitaram 

sobreviver no interior de fagócitos e macrófagos e ser transportada pelo sistema sanguíneo 

aos diferentes órgãos, o que está de acordo com o relatado por Van Immerseel et al.
33

 com 

Salmonella Enteritidis. 

Observa-se, também que, o sorovar não foi isolado nos órgãos dos embriões do 

tratamento que recebeu Salmonella e o extrato na casca [(TC) Tabela 2], no entanto foi 

isolado no fígado e intestino de uma das três aves mortas, no período de um a sete dias de 

idade (Tabela 4). O não isolamento nos embriões com posterior isolamento em uma das 

três aves que morreram, pode ser atribuída à concentração bacteriana nos órgãos que 

estavam abaixo do limiar de detecção do exame bacteriológico convencional, conforme 

relatado por Asheg et al.
34

 ou a ausência de Salmonella neste órgão. 

Os grupos inoculados com Salmonella Schwarzengrund via câmara de ar (TE e 

TF) apresentaram as maiores frequências de mortalidade tanto em embriões (Tabela 1) 

quanto em pintos de um a sete dias (Tabela 4), o que pode-se justificar que a via de 

inoculação câmara de ar, ofereceu mais substratos para a replicação da Salmonella, 

aumentando assim o desafio para o embrião e pintos. Também mostra que a inoculação via 

câmara de ar é mais invasiva que a casca. 

Do sete aos 14 dias de incubação foram observadas redução das mortes das 

aves do presente ensaio, provavelmente pelo desenvolvimento da imunocompetência, 

principalmente das células associadas ao tecido linfóide do trato gastrointestinal (GALT) 

que conferiram maior proteção aos animais, o que está de acordo com Andrade et al.
31

.  
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CONCLUSÃO 

 

Salmonella Schwarzengrund diminui a eclodibilidade dos ovos e aumenta a 

mortalidade embrionária e dos pintos nas primeiras semanas de vida. 

O extrato etanólico concentrado seco das folhas de A. occidentale não 

apresenta efeito sanitizante nem antimicrobiano em ovos férteis. 
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CAPÍTULO 4 – EFEITO DA Salmonella SCHWARZENGRUND ASSOCIADA AO 

EXTRATO ETANÓLICO DE FOLHAS DE Anacardium occidentale L. SOBRE A 

SAÚDE INTESTINAL DE FRANGOS DE CORTE  

 

RESUMO 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de investigar a influência da 

Salmonella Schwarzengrund sobre os parâmetros da saúde intestinal de frangos infectados 

durante o processo de incubação e tratados na ração com o extrato etanólico concentrado 

seco de Anacardium occidentale. O experimento foi constituído de três tratamentos, com 

50 pintos de um dia de vida cada, sendo o tratamento 1 (T1), o grupo controle, o 

tratamento 2 (T2) constituído por pintos oriundos de ovos inoculados com Salmonella 

Schwarzengrund na casca e o tratamento 3 (T3) constituído por pintos oriundos de ovos 

inoculados com Salmonella Schwarzengrund na casca e alimentados durante todo o 

experimento com ração contendo 0,2% de extrato de A. occidentale. Foi realizada pesquisa 

semanal de Salmonella nas excretas e, as aves, assim como a ração foram pesadas para 

cálculo dos parâmetros de desempenho. Uma ave por unidade experimental foi eutanasiada 

e necropsiada aos 10 e 22 dias de idade. À necropsia foi medido o pH dos diferentes 

segmentos do intestino, realizada a biometria e histopatologia do fígado e intestino e 

pesquisa de Salmonella na tonsila cecal e fígado. Concluiu-se que Salmonella 

Schwarzengrund pode interferir no desempenho dos animais, e pode promover lesões 

histológicas no intestino, e o extrato não apresentou atividade antimicrobiana. 

 

 

Palavra-chave: bacteriologia, cajueiro, desempenho, histologia, histomorfometria, pH. 
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CHAPTER 4 - EFFECT OF Salmonella SCHWARZENGRUND ASSOCIATED TO 

THE ETHANOLIC EXTRACT OF LEAVES OF Anacardium occidentale L. ON 

INTESTINAL HEALTH OF BROILERS 

 

SUMMARY 

 

This study was conducted in order to investigate the influence of Salmonella 

Schwarzengrund on the intestinal health parameters of chickens infected during the 

incubation process and treated with Anacardium occidentale concentrated ethanol extract. 

The experiment consisted of three treatments, with 50 chickens of one day each, with 

treatment 1 (T1), control group, treatment 2 (T2) consisting of chickens from eggs 

inoculated with Salmonella Schwarzengrund in the shell and Treatment 3 (T3) consisting 

of chickens from eggs inoculated with Salmonella Schwarzengrund in the shell and fed 

throughout the experiment with 0.2% extract of A. occidentale. A weekly survey of 

Salmonella in the excreta was carried out, and the birds, as well as the ration, were 

weighed to calculate the performance parameters. One chicken per experimental unit was 

euthanized and necropsied at 10 and 22 days of age. At necropsy the pH of the different 

segments of the intestine was measured, the biometry and histopathology of the liver and 

intestine were performed and Salmonella was investigated in the cecal tonsil and liver. It 

was concluded that Salmonella Schwarzengrund can interfere in the performance of the 

animals, and may promote histological lesions in the intestine, and the extract did not 

present antimicrobial activity. 

 

Keyword: bacteriology, cashew, performance, histology, histomorphometry, pH. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A saúde intestinal compreende a preservação das características anatômicas e 

fisiológicas do trato gastrintestinal. Segundo Borsoi et al.
1
, as modificações intestinais 

ocasionadas por Salmonella sp. podem alterar a fisiologia do intestino e acarretar danos 

para a saúde e o desempenho dos frangos de corte. Salmonella também pode se constituir 

em um problema de saúde pública sendo responsável por consideráveis prejuízos 

econômicos
2
 em países desenvolvidos e em desenvolvimento

3
.  

Após ingestão ou penetração no organismo por outras vias, Salmonella sp. 

atinge o trato gastrintestinal, fixa-se na mucosa do intestino através das adesinas
4
, fímbrias 

ou pilli
5
, em seguida atravessam o epitélio ocasionando dano tecidual e ativação da 

produção de macrófagos
6
. Os maiores danos são observados em pintos recém-nascidos, 

que ainda não apresentam o sistema imune imunocompetente, o que resulta em maior 

proliferação bacteriana, a qual pode ser excretada nas fezes dos animais
7
. 

Ressalta-se também que a saúde intestinal do frango de corte começa durante o 

desenvolvimento embrionário, passando por todas as etapas da produção até o abate. Em 

qualquer etapa ou fase de produção pode ocorrer contaminação por bactérias indesejáveis a 

saúde do animal como Salmonella sp., sendo que Salmonella Schwarzengrund tem sido 

apontada como causadora de infecção em homens
8-10

 e identificada com frequência em 

amostras de frangos
11, 12

. 

Como uma das medidas de controle para salmonelose encontra-se os 

antimicrobianos melhoradores do crescimento animal, que são importantes ferramentas 

utilizadas na produção intensiva de frangos de corte, pois melhoram os parâmetros de 

desempenho animal
13

. Porém, com a crescente preocupação com a transmissão de genes de 

resistência pelo alimento, às bactérias que infectam os humanos, houve a necessidade da 

busca por fontes alternativas
14, 15

. 

Dentre as fontes alternativas encontram-se os extratos oriundos de plantas 

medicinais como o extrato de Anacardium occidentale que possui vários compostos 

polifenólicos como quercetina, rutina (flavonoide) e ácido elágico (tanino) que apresentam 

mecanismo de ação frente a várias bactérias Gram-negativas como Salmonella sp. e E. 

coli
16, 17

.  

  Diante disso, o presente estudo teve como objetivo investigar a influência da 

Salmonella Schwarzengrund com e sem o extrato etanólico concentrado seco de folhas de 
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A. occidentale no ganho de peso, peso médio, consumo de ração, conversão alimentar, pH 

dos segmentos intestinais, alterações intestinais e hepáticas de aves provenientes de ovos 

inoculados na casca, com Salmonella Schwarzengrund aos 16 dias de incubação. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local 

O experimento foi realizado no Núcleo de Pesquisa em Sanidade de Aves e no 

Laboratório de Bacteriologia do Departamento de Medicina Veterinária, Setor de 

Preventiva da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

com aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFG), aprovado com 

número de protocolo 056/15. 

 

Preparação do inóculo bacteriano 

O inóculo foi preparado com uma cepa de Salmonella Schwarzengrund isolada 

de frango de corte, cedidas pelo Laboratório de Bacteriologia da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás e tipificada pela FIOCRUZ - RJ. 

A concentração celular de 5 X 10
5
 UFC/mL foi ajustada com o auxílio da 

escala de Mac Farland e confirmada por plaqueamento das diluições seriadas em ágar XLD 

(Micromed, Isofar, Brasil)
18

. 

 

Preparação do extrato 

Folhas de A. occidentale foram secas e trituradas em liquidificador industrial 

(Poli-MetalúrgicaSiemsem LTDA, Brasil) e o pó obtido foi depositado em um frasco 

âmbar e acrescido ao mesmo etanol 96% (v/v) na proporção de uma parte de material 

vegetal para quatro de etanol, para obtenção do extrato etanólico pelo método de 

maceração
19

. O extrato obtido foi seco até obtenção de peso constante.  

Em seguida, foram realizadas análises de Hagerman e Butler
20, 21

 para 

doseamento de fenóis e taninos totais e adaptação do método de Rolim et al.
22

 para 

quantificação de flavonoides totais. Os resultados obtidos foram 5,15% de fenóis, 5,08% 

de taninos e 8,84% de flavonoides. Também foram realizadas quantificações por 

cromatografia líquida de alta eficiência dos teores de dois flavonoides e de um tanino, e o 

resultado foi 2,38% de rutina, 0,25% de quercetina e 0,10% de ácido elágico.  

 

Manejo experimental 

Foi conduzido um experimento com pintos da linhagem Cobb, tanto machos 

quantos fêmeas, que foram pesados 24 h após o nascimento e distribuídos em delineamento 
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inteiramente casualizado, constituído de três baterias de aço galvanizado, cada uma com 

cinco andares, somando 15 unidades experimentais de 10 aves cada, totalizando 150 pintos 

de um dia, assim distribuídos: 

T1: constituído de 50 pintos (controle). 

T2: constituído de 50 pintos oriundos de ovos férteis inoculados com 

Salmonella Schwarzengrund aos 16 dias de incubação. 

T3: constituído de 50 pintos oriundos de ovos férteis inoculados na casca com 

Salmonella Schwarzengrund aos 16 dias de incubação e alimentados com ração contendo 

0,2 % de extrato etanólico concentrado seco de folhas de A. occidentale durante os 22 dias 

de alojamento. 

 

TABELA 1 – Composição percentual da ração inicial (1-22 dias) fornecida às aves dos três tratamentos 

durante o período de alojamento 

Composição Alimentar 

Ingredientes Quantidade em kilograma 

Milho grão 60,03 

Soja farelo 34,34 

Fosfato bicálcico 1,83 

Óleo de soja 1,48 

Calcário 0,94 

Sal comum 0,43 

L-lisina HCL 0,38 

DL-metionina 0,38 

Vitini-ave 0,10 

Min-aves 0,05 

Total 100,00 

Níveis Nutricionais 

Nutrientes (%) Quantidade 

Cálcio 0,96 

Energia metabolizável (Mcal/Kg) 3,00 

Fósforo disponível 0,45 

Lisina digestível  0,42 

Lisina total 1,44 

Metionina + Cistina digestível  0,56 

Metionina + Cistina total 1,06 

Metionina digestível 0,46 

Metionina total 0,70 

Proteína bruta 21,4 

Sódio 0,22 

Treonina digestível 0,16 

Treonina total 0,80 

Triptofano digestível 0,03 

Triptofano total 0,26 

Quantidade por kg de produto:  

* Suplemento vitamínico (níveis de garantia por kg do produto): vitamina A, 1.680.000 UI; vitamina D 3, 

400.000 UI; vitamina E, 3500 mg; vitamina K, 360 mg; vitamina B1, 436,50 mg; vitamina B2, 1.200 mg; 

vitamina B6, 624 mg; vitamina B12, 2.400mcg; ácido fólico, 200 mg; ácido pantotênico, 3.120 mg; biotina, 

10.000 mcg. ** Suplemento mineral (mg/kg): zinco, 17.500; ferro, 12.500; cobre, 2.000; iodo, 187,50; 

selênio, 75. 
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Cada divisão de bateria foi equipada com lâmpada incandescente de 60W, 

comedouros, bebedouros e bandejas metálicas forradas com lona plástica e colocadas sob 

as gaiolas para retirada das excretas e mantidas em locais distintos, onde se mantiveram as 

mesmas condições de temperatura e umidade. As baterias foram aquecidas até os 14 dias e 

as aves receberam ração e água “ad libitum”. 

A ração fornecida era farelada à base de milho moído e farelo de soja, sem 

adição de antimicrobianos melhoradores do crescimento ou de agentes anticoccidianos e 

foi formulada baseada na composição de alimentos e exigências nutricionais propostas por 

Rostagno et al.
23

 (Tabela 1). 

O extrato etanólico concentrado seco de folhas de cajueiro foi pesado e 

misturado com os ingredientes da ração no momento da moagem e mistura dos mesmos, 

sendo ministrados 0,2% (valor baseado na dose medicamento estipulada pela Farmacopeia 

Brasileira e pelo MIC obtido no capítulo 2). As aves do tratamento 3 receberam a ração 

com a inclusão do extrato. 

 

Variáveis estudadas 

a) Desempenho  

As aves foram examinadas diariamente e as mortas identificadas e pesadas para 

ajuste do consumo de ração e conversão alimentar. Estas aves foram necropsiadas e 

coletados fragmentos de fígado e intestino para pesquisa de Salmonella. 

As aves e as rações foram pesadas semanalmente até o 22° dia de experimento 

com o objetivo de calcular o consumo de ração, ganho de peso e a conversão alimentar, os 

quais foram realizados da seguinte forma: 

Peso médio (PM): peso total das aves de cada parcela dividido pelo número total de aves 

da parcela. 

Ganho de peso (GP): diferença entre o peso final e o peso inicial das aves somado com o 

peso da ave morta, dividido pelo número médio de aves. 

Consumo de ração (CR): consumo total de ração dividido pelo número total de aves. 

Conversão alimentar (CA): consumo de ração dividido pelo peso médio. 

Mortalidade corrigida: Arc seno ((%mortalidade/100)+0,05)
0,5

. 
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b) Pesquisa de Salmonella  

Aos sete, 14 e 21 dias de idade, foram coletados cinco suabes de cloaca por 

parcela, os quais constituíram uma amostra, e foram colocados em tubos de rosca 

esterilizados contendo 10 mL de água peptonada a 1% (Acumedia, Brasil) e incubados em 

estufa bacteriológica (Mod. B4, J Prolab LTDA, Brasil) a 37°/18-24 h.  

Posteriormente, uma alíquota de 1,0 mL foi transferida para tubos contendo 10 

mL de caldo selenito cistina (Micromed, Isofar, Brasil) e outra de 0,1 mL foi transferida 

para um tubo contendo 10 mL de caldo Rappaport Vassiliadis (Difco
TM

, EUA),  seguido de 

incubação a 37°C/18-24h. Em seguida, com a utilização de uma alça de níquel cromo de 

0,03 mL as amostras do caldo selenito cistina e Rappaport Vassiliadis foram estriadas em 

duplicata em placas contendo os ágares MacConkey (Oxoid LTD, Inglaterra) e XLD 

(Micromed, Isofar, Brasil), que foram incubadas a 37°/18-24h.   

Após este período foram selecionadas, em média três colônias com 

características morfológicas sugestivas de Salmonella, por placa, e repicadas em tubos 

contendo ágar tríplice açúcar ferro (TSI) (Oxoid LTD, Inglaterra) e incubadas a 37°C/18-

24h. Os tubos de TSI que apresentavam características sugestivas de Salmonella foram 

submetidos a testes bioquímicos confirmatórios, com a utilização de urease (Micromed, 

Isofar, Brasil), SIM (produção de sulfeto de hidrogênio, formação de indol e motilidade de 

bacilos entéricos) (Oxoid LTD, Inglaterra), Vermelho de Metila (Oxoid LTD, Inglaterra), 

descarboxilação da lisina (Difco
TM

, EUA) e malonato (Difco
TM

, EUA). Aqueles que 

apresentavam reações bioquímicas compatíveis com Salmonella foram submetidos ao teste 

sorológico com soro polivalente anti-O de Salmonella (Difco
TM

, EUA). 

Além dos suabes de cloaca, aos 10 e 22 dias do experimento foi coletado cerca 

de 1 g de fígado e tonsilas cecais, que foram submetidos aos mesmos procedimentos 

descritos acima. 

 

c) Avaliação intestinal 

Aos 10 e 22 dias de idade, uma ave de cada parcela foi submetida a jejum 

alimentar de aproximadamente seis horas, para eliminação do conteúdo do trato 

gastrintestinal e, em seguida, foram pesadas, eutanasiadas e necropsiadas. À necropsia, os 

órgãos foram examinados visualmente e fragmentos de fígado foram coletados, colocados 

em formol neutro a 10% e processados
24

 para avaliação histopatológica.  
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O intestino foi retirado da cavidade, medido, pesado e calculado o peso relativo 

em relação ao peso da ave, conforme Grieves
25

. Também foram medidos os valores de pH 

do inglúvio, duodeno, íleo, cólon, ração e água de bebida fornecida, com pHmetro digital 

(Phtek, Mod. Ph100, Brasil). 

Foram coletados um fragmento do duodeno (na região da flexura do pâncreas) 

e outro do jejuno (antes do divertículo de Meckel), que foram abertos longitudinalmente, 

as extremidades foram fixadas com grampo em um pedaço de isopor e este material 

acondicionado em frascos com tampa, previamente identificados e contendo formol 

tamponado a 10% durante 48 horas.  

Após este período, o material foi recortado com navalha na espessura de 3 a 5 

mm e colocado novamente em frascos com tampa, previamente identificados e contendo 

formol tamponado a 10% por 24 horas. Posteriormente, as peças foram lavadas em água 

corrente para retirada dos cristais. Em seguida foi realizado o processo de desidratação 

com utilização de etanol em escala gradual de 70 a 100% por 4 h e 30 min. Em seguida 

realizou-se a clarificação e diafanização com xilol, a impregnação com parafina histológica 

líquida e a inclusão em blocos, que foram seccionados em micrótomo rotativo a 5 µm de 

espessura e distendidos em lâminas de vidro e coradas com hematoxilina eosina (HE)
24

. 

As amostras foram submetidas a análises histopatológicas e as lesões do 

intestino e do fígado foram classificadas em discretas, moderadas e acentuadas. Ainda com 

a utilização de um microscópio óptico acoplado a um microcomputador, as imagens dos 

fragmentos de duodeno e jejuno foram digitalizadas e analisadas histomorfometricamente 

com a medição da altura da vilosidade e profundidade de cripta utilizando o programa 

Image J 1.45
26

. 

A altura do vilo foi medida desde o ápice até a base da junção do vilo com a 

cripta e a profundidade da cripta foi determinada pela profundidade da invaginação da 

cripta com os vilos adjacentes
27

. Em cada fragmento tecidual foram realizadas vinte 

leituras por lâmina para altura do vilo e vinte leituras para profundidade da cripta, 

totalizando 100 leituras por tratamento para altura do vilo e 100 leituras para profundidade 

da cripta. Foi calculada também a relação altura do vilo e profundidade da cripta. As 

imagens foram digitalizadas do microscópio óptico de campo claro (Carl Zeiss modelo 

Jenaval, EUA) para o computador, por meio da câmara de vídeo analógica e a placa de 

captura acoplada ao mesmo.  

 



64 
 

Análise Estatística 

Os dados quantitativos de desempenho animal, histomorfometria, histologia, 

pH e biometria tiveram suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.  

Para a pesquisa de Salmonella foi utilizada análise descritiva, em que foram consideradas 

apenas as frequências encontradas nos tratamentos
28

.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do peso dos pintos com um dia de vida, peso médio, ganho de 

peso, consumo de ração e conversão alimentar encontram-se na Tabela 2. 

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

conversão alimentar (CA) de frangos de corte no período de 1 a 22 dias oriundos de ovos 

infectados com Salmonella Schwarzengrund na incubação e alimentados com 0,2% de 

extrato etanólico concentrado seco das folhas de Anacardium occidentale na ração 

Tratamentos 1 a 8 dias 

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

T1 – Controle 46,96 147,4 101,6 105,52 1,04 

T2 – Salmonella 47,22 131,1 83,8 89,8 1,09 

T3 - Salmonella e extrato 48,20 127,0 78,8 75,8 0,96 

P>F 0,192 0,156 0,109 0,056 0,111 

Tratamentos  1 a 15 dias 

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

T1 – Controle  451,2a 405,4a 459,6a 1,13 

T2 – Salmonella  415,4b 368,2b 410,6ab 1,12 

T3 - Salmonella e extrato  411,1b 362,9b 368,5b 1,02 

P>F  0,002 0,002 0,007 0,088 

Tratamentos  1 a 22 dias 

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

T1 – Controle  803,0 757,2 991,9 1,31b 

T2 – Salmonella  816,1 768,9 954,0 1,24ab 

T3 - Salmonella e extrato  816,3 768,1 883,4 1,15a 

P>F  0,848 0,887 0,083 0,011 

Letras diferentes na mesma coluna significa diferença estatística (P<0,05) pelo teste de Tukey 

 

Não houve diferença (P>0,05) no peso dos pintos ao nascimento. As diferenças 

(P<0,05) no peso médio, ganho de peso e consumo de ração ocorreu apenas no período de 

1 a 15 dias do experimento, e os menores valores foram observados nos tratamentos que 

receberam Salmonella Schwarzengrund durante a incubação. Estes resultados sugerem que 

os pintos possam ter nascidos infectados, ou seja, portadores de Salmonella sem 

manifestarem sinal clínico, a semelhança do relatado por Roy et al.
29

. E esta provável 

infecção por Salmonella pode ter ocasionado os infiltrados mononucleares que atingiram 

toda área intestinal e ainda necrose multifocal discreta (Tabela 5) nas aves do mesmo 

tratamento. Estes achados histológicos no intestino explicam parcialmente os resultados de 

menor peso médio e ganho de peso e podem ser corroborados em Muniz et al.
30

 que 

afirmaram que Salmonella pode ocasionar lesões na mucosa intestinal, redução da 
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absorção de nutrientes e aumentando do gasto calórico com a renovação das células da 

mucosa intestinal. 

 Outro elemento que pode ter contribuído para o menor peso médio e ganho de 

peso (Tabela 2), foi o menor consumo da ração a qual continha compostos fenólicos com 

um teor de 5,98% de tanino. Esta quantidade pode ter sido elevada para a espécie em 

estudo, o que condiz com Jaiswal et al.
31

 os quais relataram que as características 

organolépticas como a adstringência do extrato das folhas de cajueiro faz com que ave 

consuma menor quantidade de ração
31

, ou ainda pelas propriedades antinutricionais dos 

taninos
32

 presentes no extrato. 

Verifica-se ainda na Tabela 2, que aos 22 dias de idade as aves desafiadas com 

Salmonella Schwarzengrund obtiveram um ganho de peso compensatório (P>0,05) com 

valores semelhantes ao grupo controle. Este resultado se explica pela estrutura imune do 

trato gastrintestinal nas primeiras semanas de vida. Como as defesas naturais do intestino 

não foram suficientes para impedir o desenvolvimento da bactéria inoculada ocorreu lesões 

microscópicas no intestino que resultaram no pior desempenho dos animais, porém, com o 

avançar da idade, as células de defesa associadas ao trato gastrintestinal foram 

desenvolvidas e possibilitou a recuperação
33

. 

A semelhança entre o peso médio e ganho de peso observado entre os T2 

(Salmonella Schwarzengrund) e T3 (Salmonella Schwarzengrund e extrato) aos 22 dias de 

idade sugerem que o extrato de folhas de A. occidentale não influenciou nos parâmetros de 

desempenho das aves, embora o extrato apresente fitoconstituintes como flavonoides, 

taninos e saponinas, com ação antimicrobiana
34

, e haja relatos de que os taninos presentes 

no extrato de A. occidentale, ministrados na ração de frangos de corte atuam como 

antimicrobiano melhoradores do desempenho animal, inibindo a multiplicação e 

proliferação de bactérias intestinais, restaurando a morfologia do intestino e melhorando os 

parâmetros de desempenho
35

. 

A conversão alimentar aos 22 dias foi menor (P<0,05) no grupo desafiado com 

Salmonella Schwarzengrund e alimentado com ração contendo extrato de folhas de 

cajueiro, em relação ao controle. Provavelmente os fitoconstituintes presentes na ração 

tornaram o processo de digestão mais eficiente e estimularam a produção e liberação de 

secreções digestivas, o que contribuiu para o aumento da absorção dos nutrientes, menor 

conversão e maior ganho de peso
36

. Também nos estudo de Freitas et al.
37

, a inclusão de 10 
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a 25% de farelo de castanha de caju na ração dos frangos de corte melhoraram o ganho de 

peso e a conversão alimentar. 

Além das variáveis de desempenho foram coletados e analisados semanalmente 

suabes de cloaca para averiguar a presença da Salmonella Schwarzengrund nos três 

tratamentos (Tabela 3). 

 
TABELA 3 – Resultados dos isolamentos de Salmonella em suabes de cloaca de frangos de corte aos 7, 14 e 

21 dias dos três tratamentos, T1 (controle), T2 (Salmonella) e T3 (Salmonella e extrato) 

 

 

Tratamento 

 Salmonella 

Schwarzengrund 

 Dias 

 7 14 21 

T1 - Controle  0/5 0/5 0/5 

T2 - Salmonella  0/5 1/5 1/5 

T3 - Salmonella e extrato   2/5 1/5 0/5 

 

Com base nos dados do grupo alimentado com extrato de folhas de cajueiro 

(T3), não é possível afirmar que o extrato atuou como antimicrobiano frente Salmonella 

devido ao baixo número de isolados bacterianos. Embora existam relatos da atividade 

antimicrobiana dos extratos vegetais relacionados à presença de compostos fenólicos como 

quercetina, cujo teor no extrato analisado era de 0,02% e o ácido elágico com teor de 

0,10%. De acordo com Shen et al.
17

, a quercetina contribui para lise celular, e o ácido 

elágico destrói a membrana bacteriana e diminui sua tolerância à pressão osmótica. 

Também foi verificada a presença de Salmonella em pool de fígado e tonsilas 

cecais de uma ave por unidade experimental (Tabela 4), cujos dados foram correlacionados 

com as alterações histológicas presentes no fígado e intestino desses animais (Tabela 5). 

 
TABELA 4 – Isolamento de Salmonella em pool de fígado e tonsilas cecais de cinco aves por tratamento 

Tratamento 10 dias de idade  22 dias de idade 

Fígado Tonsilas cecais  Fígado Tonsilas 

cecais 

T1 - Controle 0/5 0/5  0/5 0/5 

T2 - Salmonella 2/5 3/5  0/5 1/5 

T3 - Salmonella e extrato  0/5 2/5  0/5 0/5 

 

No grupo controle (T1) não foi isolada Salmonella nas amostras coletadas por 

suabes de cloaca (Tabela 3) nem nos pools de órgãos (Tabela 4) durante todo o 

experimento, porém as cinco aves analisadas apresentaram congestão hepática discreta aos 

10 dias, a qual não foi observada aos 22 dias, provavelmente pelo desenvolvimento de 

imunidade contra possíveis agentes que estejam lesando esse órgão. 
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TABELA 5 – Alterações histológicas no fígado e no intestino dos frangos de corte da linhagem Cobb aos 10 

e 22 dias de idade 

Alterações histológicas com 10 dias de idade 

T1 - Controle Tipo de alteração Frequência Grau 

Fígado Congestão 5/5 Discreta 

Intestino Nenhuma alteração 

T2 - Salmonella Tipo de alteração Frequência Grau 

Fígado Congestão 2/5 Moderada 

 Necrose 1/5 Moderada 

Intestino Congestão 1/5 Discreta 

 Infiltrado mononuclear 1/5 Discreta 

T3 - Salmonella e extrato 

na ração 

Tipo de alteração Frequência Grau 

Fígado Congestão 1/5 Discreta 

 Infiltrado mononuclear 3/5 Discreta 

 Necrose 1/5 Discreta 

Intestino Infiltrado mononuclear 5/5 Moderado 

 Necrose 1/5 Discreta  

Alterações histológicas com 22 dias 

T1 - Controle Tipo de alteração Frequência Grau 

Fígado Nenhuma alteração   

Intestino Nenhuma alteração   

T2 - Salmonella Tipo de alteração Frequência Grau 

Fígado  Infiltrado mononuclear 3/5 Discreta 

Intestino Congestão 3/5 Discreta 

 Hiperplasia de GALT  1/5 - 

T3 - Salmonella e extrato 

na ração 

Tipo de alteração Frequência Grau 

Fígado Congestão 1/5 Discreta 

 Infiltrado mononuclear 3/5 Discreta 

Intestino  Nenhuma alteração   

 

As aves que compuseram o T2 excretaram Salmonella aos 14 e 21 dias (Tabela 

3) e apresentaram a bactéria no fígado aos 10 dias e nas tonsilas cecais aos 10 e 22 dias 

(Tabela 4). Pelas análises histológicas, observou-se também infiltrado mononuclear 

hepático, além de congestão e hiperplasia de GALT das células intestinais. Estas alterações 

histológicas podem ser causadas por diferentes fatores e agentes bacterianos, inclusive por 

Salmonella
33

. 
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No T3 foram observados nos 10 primeiros dias de experimento, no fígado, 

infiltrados mononucleares discretos em três das cinco unidades experimentais (3/5) e 

necrose discreta em uma das cinco unidades experimentais (1/5). No intestino foram 

identificadas as mesmas alterações, as quais podem ser atribuídas a agentes que estejam 

lesionando o órgão como Salmonella Schwarzengrund (Tabela 4). Andrade et al.
38

 

observaram alterações semelhantes em aves inoculadas com Salmonella Enteritidis.  

Outro dado analisado foi o valor do pH do inglúvio, duodeno, íleo e cólon de 

uma ave por unidade experimental, ração e água fornecidas com 10 e 22 dias, sendo 

observada diferença (P<0,05) no íleo aos 10 dias e no cólon aos 22 dias conforme 

demonstrado na Tabela 6. O extrato de folhas de A. occidentale não alterou (P<0,05) o 

valor do pH da ração fornecida ao T3, quando comparado ao T1 e T2, nem houve diferença 

significativa (P>0,05) no pH da água fornecida aos animais dos três tratamentos. 

 
TABELA 6 – Valores de pH dos segmentos intestinais de frangos de corte alimentados com extrato de A. 

occidentale e/ou inoculados com Salmonella Schwarzengrund, da ração e da água de bebida 

Tratamento pH aos 10 dias  

Inglúvio Duodeno Íleo Cólon Ração Água  

T1 - Controle 5,41 6,36 6,62a 6,24 6,12 6,14  

T2 - Salmonella 5,36 6,14 6,26b 6,22 6,28 6,38  

T3 - Salmonella e extrato na ração 5,29 6,22 6,22b 6,72 6,08 6,42  

P>F 0,782 0,362 0,002 0,256 0,510 0,358  

Tratamento pH aos 22 dias  

 Inglúvio Duodeno Íleo Cólon Ração Água  

T1 - Controle 5,41 5,66 6,57 5,88b 6,54 6,38  

T2 - Salmonella 5,34 5,31 6,27 6,95a 6,46 6,28  

T3 - Salmonella e extrato na ração 5,46 5,02 6,48 6,79a 6,32 6,36  

P>F 0,871 0,277 0,382 0,009 0,077 0,593  

Letras diferentes na mesma coluna significa diferença estatística significativa (P<0,05) pelo teste de Tukey 

 

O pH do trato gastrintestinal pode ser influenciado por alguns fatores como 

alimentação, antimicrobianos melhoradores do crescimento animal na ração, e 

microrganismos patogênicos
39

. A ligeira neutralidade do pH do íleo observada no grupo 

controle (T1) aos 10 dias de idade pode ser decorrente da colonização por bactérias que se 

desenvolvem melhor em um ambiente com pH mais neutro como Salmonella, o que se 

respalda em Maiorka et al.
40

, que afirmaram que no intestino delgado o pH tende a ser mais 

próximo do neutro, propiciando a proliferação de Salmonella. 

Verifica-se na Tabela 7 que Salmonella ocasionou redução das vilosidades 

intestinais o que pode proporcionar redução na absorção de nutrientes da ração e, portanto 

prejudicar o ganho de peso (Tabela 2), dados que corroboram os achados de Fasina et al.
41

 

que perceberam que a infecção por  Salmonella Typhimurium em frangos de corte 
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ocasiona redução da área de superfície das vilosidades, perda epitelial e redução da 

absorção de nutrientes. 

 

TABELA 7 – Valores médios das alturas dos vilos (AV), profundidade das criptas (PC) e relação vilo:cripta 

do duodeno e jejuno dos frangos de corte aos 10 e 22dias de idade 

10 dias 

Tratamento Duodeno 

 AV (µm) PC (µm) Vilo:Cripta 

T1 - Controle 591,290 a 103,364 a 5,738 

T2 - Salmonella 538,505 b 80,440 b 6,579 

T3 - Salmonella e extrato  460,719 c 98,042 a 4,724 

P>F <0,001 <0,001 0,0886 

Tratamento  Jejuno 

 AV (µm) Vilo:Cripta (µm) 

T1 - Controle 395,735 a 77,058 4,888 

T2 - Salmonella 308,928 b 75,593 4,304 

T3 -  Salmonella e extrato  262,592 c 77,060 3,757 

P>F <0,001 0,9553 0,5446 

22 dias 

Tratamento Duodeno 

 AV (µm) PC (µm) Vilo:Cripta (µm) 

T1 - Controle 917,367 a 108,786 b 8,547 a 

T2 - Salmonella 754,321 b 137,202 a 5,576 b 

T3 - Salmonella e extrato  915,568 a 104,372 b 8,784 a 

P>F <0,001 <0,001 0,0022 

Tratamento Jejuno 

 AV (µm) PC (µm) Vilo:Cripta 

T1 - Controle 708,291 a 111,713 a 6,397 

T2 - Salmonella 628,492 b 99,523b 6,315 

T3 - Salmonella e extrato  610,403 b 85,756c 7,308 

P>F <0,001 <0,001 0,4319 

Letras diferentes na mesma coluna significa diferença estatística significativa (P<0,05) pelo teste de Tueky 

 

 Observa-se que aos 10 dias de idade (Tabela 7), os animais alimentados com 

ração contendo extrato de folhas de cajueiro (T3) e os inoculados com Salmonella 

Schwarzengrund (T2) apresentaram os menores valores médios de altura de vilosidade em 

comparação ao T1 (controle). Esta alteração pode ter sido ocasionada tanto pela presença 

da Salmonella (Tabela 3) e (Tabela 4) quanto pelo tanino. As alterações provocadas pela 

Salmonella estão de acordo com Fasina et al.
41

, que Salmonella Typhimurium lesiona o 

epitélio intestinal ocasionando alterações na morfologia das vilosidades, diminuição das 

mesmas e aumento da profundidade das criptas. 
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Aos 22 dias de idade observou-se (Tabela 7) redução das vilosidades 

duodenais, aumento da profundidade das criptas e menor relação vilo:cripta nos animais 

desafiados com Salmonella Schwarzengrund (T2).  A maior profundidade das criptas 

sugere aumento da proliferação celular para recompor os vilos que estão reduzidos de 

tamanho e a menor relação indica menor digestão e absorção. Viola & Vieira
42

 afirmaram 

que o aumento da relação vilo:cripta é desejável, pois indica aumento do número de 

enterócitos e melhor eficiência digestiva, pois aumenta a absorção intestinal e a digestão 

dos nutrientes, além de Bona et al.
43

 relataram que o aumento está relacionado com a maior 

capacidade de renovação celular. Ou seja, provavelmente ocorreu o desenvolvimento do 

sistema imune das aves que começaram a agir contra prováveis agentes como a Salmonella 

Schwarzengrund.  
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CONCLUSÃO 

Salmonella Schwarzengrund pode ter ocasionado redução do desempenho dos 

frangos de corte e pode ter ocasionado alterações histológicas no intestino e no fígado. 

O extrato etanólico concentrado seco das folhas de A. occidentale ministrado 

na ração dos frangos de corte não alterou os parâmetros de desempenho nem atuou como 

antimicrobiano.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avicultura é uma importante atividade econômica do agronegócio brasileiro, 

estando relacionada com o fornecimento de proteína animal de boa qualidade e a baixo 

custo. O crescimento desta atividade requer controle sanitário de agentes patogênicos que 

ocasionam prejuízos econômicos decorrentes de enfermidades e mortalidades nas aves, 

além de veicular infecção alimentar no homem. Dentre as bactérias que podem ser 

encontradas nas diferentes etapas do processo produtivo do frango de corte e estão 

associadas com toxinfecção alimentar em humanos está Salmonella Schwarzengrund. 

Uma das medidas de controle dessas bactérias é a utilização de 

antimicrobianos. Porém, com a crescente preocupação com a transmissão de genes de 

resistência e a busca por fontes alternativas aos antimicrobianos melhoradores do 

desempenho animal utilizados na alimentação dos frangos, os extratos oriundos de plantas 

medicinais como o extrato de Anacardium occidentale, vêm sendo estudados.  

 O extrato de A. occidentale é uma fonte alternativa que requer mais estudos, 

pois, verificou-se que o extrato etanólico das folhas de cajueiro apresenta fitoconstituintes 

como rutina, quercetina e ácido elágico que exercem atividade antimicrobiana, sendo 

observada atividade antimicrobiana in vitro do extrato frente a várias bactérias Gram 

negativas. Este mesmo extrato apresenta baixa toxicidade aos embriões quando inoculado 

pela casca e câmara de ar do ovo embrionado, na concentração de 2000 µg/mL, porém, não 

apresenta efeito sanitizante e antimicrobiano em ovos. Em frangos de corte, o extrato 

ministrado na ração na proporção de 0,20% não altera os valores de desempenho nem 

apresenta ação antimicrobiana. 

Já Salmonella Schwarzengrund é um sorovar que necessita maior atenção na 

avicultura, pois no presente estudo observou-se que esta bactéria possui capacidade 

disseminação em ovos embrionados, ocasionando elevada mortalidade e baixa 

eclodibilidade, sendo mais prejudicial quando inoculada na câmara de ar. Pintos oriundos 

de ovos contaminados com este sorovar via casca ou câmara de ar são mais debilitados, 

sendo observada mortalidade nas duas primeiras semanas de vida. Em frangos de corte, 

foram observadas alterações hepáticas e intestinais que podem ter sido ocasionadas pela 

Salmonella Schwarzengrund, que também pode ter diminuído o ganho de peso, o consumo 

de ração e o peso médio, sendo, portanto prejudicial à saúde dos animais e 

economicamente.  
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