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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

ÍNDICES PRODUTIVOS DE LEITÕES EM FASE DE CRECHE 
ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO BIOFLAVONÓIDES E 

ÁCIDO ASCÓRBICO (EXTRATOS VEGETAIS) 
AUTORA: MAGALI FERNANDES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: CARLOS AUGUSTO RIGON ROSSI 
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 26 de fevereiro de 2015. 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho, o perfil microbiológico, o perfil 

enzimático e a detecção de cepas patogênicas pela PCR multiplex de 40 leitões (fêmeas e 

machos) em fase de creche. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos, cinco repetições e sexo como fator de bloqueamento. Os tratamentos 

foram distribuídos em: T1 (controle); T2 (Extrato Vegetal (EV) (500ppm)); T3 (Amoxicilina 

(A) (20mg kg-1) e T4 (A (20mg kg-1) + EV (500ppm). Não houve influência (P>0,01), entre 

os tratamentos para peso inicial e final e para ganho diário de peso, porém os machos do 

grupo controle apresentaram consumo diário médio de ração 1,8% superior (P<0,01) aos 

demais tratamentos. A contagem total de colônias bacterianas do grupo controle foi 35,9%, 

70,9% e 63,8% superior (P<0,01) aos tratamentos com A, EV+A e EV, respectivamente. Em 

meio MacConkey, o grupo tratado com A foi 88,44%, 91,78% e 56,50%, superior (P<0,01) se 

comparados com EV+A, EV e controle, respectivamente. O antibiograma de 48 amostras de 

fezes mostrou que o disco de Amoxicilina foi 85,7%, 72,7%, 44,5% e 100% resistente nos 

tratamentos controle, EV, A e EV+A, respectivamente. Quanto a dosagem bioquímica CK, 

AST (U L-1), AST, TBARS e a frequência dos genes de fímbrias (F41, F6 (987 P), F4 (K88), 

F18 e F5 (K99) e toxinas (LT, STx, LTa e LTb) de cepas de E. coli isoladas de leitões com 

diarreia usando a técnica de PCR multiplex com primers específicos para esses genes. Das 64 

amostras 55 (85,93%) apresentaram genes para fímbrias e toxinas, 23 (35,93%) apresentaram 

genes somente para fímbrias e somente duas amostras apresentaram genes somente para 

toxinas. A frequência dos fatores de virulência detectada isolada ou em associação com outros 

fatores foi: F41 (10,93%), F6 (21,87%), F4 (37,5%), F18 (70,31%), LT (39,6%), Stx



(42,18%), STa (60,93%) e STb (75%). Em todas as 64 amostras não foi encontrada nenhum 

dos fatores de virulência para F5 (k99). O uso de bioflavonoides e ácido ascórbico não afetou 

o desempenho de suínos na fase de creche. O uso de extratos vegetais e associados a 

Amoxicilina reduz a contagem de colônias bacterianas. Foi observada alta resistência das 

amostras estudadas à Amoxicilina, a Neomicina e a Norfloxacina. Os antimicrobianos 

Cefepine, Ceftriaxona e Merepenem foram os mais eficientes na inibição do crescimento das 

amostras de E. coli isoladas de suínos suplementados com ácido ascórbico e bioflavonóides. 

A suplementação de EV às dietas de leitões desmamados não altera os perfis enzimáticos 

(ALT, AST), muscular (CK) e oxidativo (TBARS). Os animais que receberam EV ou sua 

interação com amoxicilina apresentou genes para fímbrias e toxinas. A suplementação de EV 

às dietas de leitões desmamados não determinou a ausência de genes para a presença de 

fímbrias e toxinas. A presença de genes para fímbrias e toxinas não determina a ocorrência de 

diarreia, pois eles podem estar presentes, mas não estarem sendo expressos. 

 

 



ABSTRACT 
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The objective of this study was to evaluate the performance, the microbiological 

profile, the enzyme profile and the detection of pathogenic strains by multiplex PCR of 40 

weaned piglets (females and males). The experimental desing was completely randomized 

with fours treatments, five replicates and sex as a bloking factor. The treatments consistes of: 

T1 (control); T2 (Plant Extract (EV) (500 ppm)); T3 (Amoxicilin (A) (20 mg Kg-1) and T4 (A 

(20 mg kg-1)+EV (500ppm). There was no effect (P>0.01) between treatments for initial and 

final weight and gain daily weight, but the males in the control group had a mean daily 

consumption of 1.8% over diet (P<0.01) to the other treatments. The total count control of 

bacterial colonies was 35.9%, 70.9% and 63.8% higher (P<0.01) to treatment with A, EV+A 

and EV, respectively. In the midst MacConkey, the treated group A was 88.44%, 91.78% and 

56.50%, higher (P<0.01) compared to EV+A, EV and control, respectively. The antibiogram 

48 stool samples showed that Amoxicilin disk was 85.7%, 72.7%, 44.5% and 100% resistant 

in the control treatment, EV, A and EV+A, respectively. The bioflavonoids and ascorbic acid 

and the interaction with Amoxicilin not change the performance of pigs in the nursery phase, 

but reduce the colony count bacterianas. By the dosing biochemical CK, AST (U L-1), AST, 

TBARS and the frequency of fimbriae genes (F41, F6 (R 987), F4 (K88), F18 and F5 (K99) 

and toxins (LT, STx, STa and STb) of E. coli strains isolated from pigs with diarrhea using 

multiplex PCR with primers specific to these genes. Of the 64 samples 55 (85.93%) had genes 

for fimbriae and toxins, 23 (35.93%) had only genes for fimbriae and only two samples had 

genes for toxins only. The frequency of the detected virulence factors alone or in combination 

with other factors were: F41 (10.93%), F6 (21.87%), F4 (37.5%), F18 (70.31%), LT (39.6%), 

Stx (42.18%), STa (60.93%) and STb (75%). In all 64 samples was not found any of virulence 

factors for F5 (K99). The use of bioflavonoids and ascorbic acid did not change the 

performance of pigs in the weaned piglets. The use of plant extracts and associated with 



Amoxicilin reduces the count of bacterial colonies. Showed high resistance of the samples 

studied to Amoxicilin, the Neomycin and Norfloxacin. The antimicrobial Cefepine, 

ceftriaxone, Merepenem were more efficient in inhibiting the growth of E. coli strains isolated 

from pigs supplemented with ascorbic acid and bioflavonoid. The EV supplementation to the 

diets of weaned piglets does not alter the enzymatic profiles (ALT, AST), muscle (CK) and 

oxidative (TBARS). Animals receiving IV or its interaction with Amoxicilin presented to 

fimbriae genes and toxins. EV supplementation to weanling pigs a diet did not cause lack 

genes for the presence of fimbriae and toxins. The presence of genes for fimbriae and toxins 

does not determine the occurrence of diarrhea, as they may be present, but are not being 

expressed. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

A cadeia suinícola é uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico e 

social do Brasil uma vez que o país é o terceiro maior produtor mundial com 

aproximadamente 3,5 milhões de toneladas anuais (ABPA, 2013). No Brasil são abatidas 34,9 

milhões de cabeças anualmente, o que representa uma taxa de desfrute do rebanho de 

aproximadamente 90 por cento. A região sul é responsável por 66% dos abates de suínos, 

Minas Gerais representa 11,8% e o restante 22,2% está localizado nos demais estados 

brasileiros (SEAB, 2013).  

Nesse contexto, a busca por melhores índices produtivos pode estimular os 

suinocultores a avaliar diferentes técnicas de manejo. Uma delas é antecipar o manejo do 

desmame dos leitões, o que pode aumentar o estresse dessa categoria animal, principalmente o 

estresse de ordem nutricional. É interessante lembrar que os leitões, ao desmame, possuem o 

sistema gastrointestinal ainda imaturo, com baixa secreção de ácido clorídrico (HCl), e 

consequentemente insuficiente secreção enzimática. A soma destes fatores pode estimular as 

desordens digestivas (de ordem nutricional e patológicas), relacionadas ao desenvolvimento 

de microrganismos patogênicos ao longo do trato digestivo. Assim, os efeitos negativos 

observados no processo de desmame indicam a necessidade de tentar encontrar alternativas 

nutricionais viáveis.  

Para compensar os efeitos negativos da produção insuficiente de HCl no trato 

digestivo dos leitões recém desmamados, inúmeras alternativas nutricionais são propostas, 

entre elas a utilização de dietas acidificadas  .O objetivo é formular dietas adequadas para esta 

fase do leitão (alta digestibilidade) e reduzir o pH do trato digestivo (KRYGIEROWICZ, 

2010). 

No desmame, o sistema digestório dos leitões ainda não está adaptado a realizar a 

digestão da dieta sólida constituída principalmente por alimentos de origem vegetal (SMINK, 

2003). Diversos fatores contribuem para tanto, sendo um dos principais o valor do pH do 

conteúdo estomacal, que nessa fase encontra-se elevado, impedindo a ativação das enzimas 

proteolíticas (LINDEMAN, 1986), prejudicando o desempenho do leitão no pós-desmame e 

podendo aumentar a proliferação de microrganismos patogênicos no trato gastrintestinal, 
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ocasionando diarreias e mortalidades  (TSILOYIANNIS et al., 2001). Desta forma justifica-se 

o estudo da inclusão de extratos vegetais na dieta de leitões desmamados na tentativa de 

previnir as diarreias pós desmame que ainda é um desafio na suinocultura tecnificada e 

moderna. 

O objetivo do estudo foi  avaliar o desempenho de leitões no período de pós desmame 

com dietas contendo bioflavonóides e ácido ascórbico. Este documento é estruturado de forma 

sequencial em cinco capítulos, sendo estudo bibliográfico, artigo sobre: “Desempenho e perfil 

microbiológico de leitões alimentados com dietas contendo bioflavonoides e ácido ascórbico” 

e um segundo artigo: “Leitões em fase de creche alimentados com dietas contendo 

bioflavanóides e ácido ascórbico: avaliação do perfil enzimático e detecção de cepas 

patogênicas pela PCR multiplex”, discussão geral e conclusões gerais. 
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2 ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

Neste capítulo é desenvolvido o tema de estudo abordando os aspectos fisiológicos no 

período pós desmame. Esses aspectos permitirão compreender e explicar as respostas de 

suínos alimentados com dietas contendo bioflavonóides e ácido ascórbico. 

2.1 Aspectos fisiológicos no período pós desmame  

A superação contínua dos resultados técnicos é um desafio que caracteriza a rotina da 

moderna suinocultura. Vários ganhos foram obtidos tanto no desempenho dos animais, devido 

ao melhoramento genético e ao aprimoramento dos conhecimentos sobre a nutrição e 

sanidade, bem como em ambiência, nas instalações e em reprodução (ANAMI et al., 2008). 

Entretanto, otimizar a produção exige certos procedimentos dentro da cadeia produtiva de 

suínos. Uma dessas práticas usuais, é a quebra do elo maternal do leitão através do desmame. 

Está é uma  das fases mais crítica da produção de suínos, pois se trata de uma medida cercada 

de fatores, coletivamente, designados como estresse. Dentre eles a inadequação fisiológica do 

trato digestivo por ocasião do desmame é um dos maiores transtornos a nutrição do suíno 

nesta fase do desenvolvimento (MIGUEL, 2008). 

É importante salientar que a digestibilidade do leite é alta (cerca de 95%), devido 

principalmente ao tamanho das partículas e a sua composição. Os lactobacilos que habitam o 

estômago fermentam a lactose produzindo ácido lático, que é rapidamente absorvido e 

utilizado pelo suíno. Este ácido é o principal agente acidificador do estômago de suínos 

jovens (até aproximadamente 3 semanas de idade). Já o pH gástrico de suínos lactentes (pH 

entre 2 e 4), é capaz de auxiliar na digestão das proteínas e atuar como barreira mecânica na 

inativação de patógenos. Após esta idade, a secreção do ácido clorídrico aumenta 

gradativamente e tem grande ação acidificante (MORÉS et al.,1990).  

Após o desmame, os leitões passam a consumir dietas secas, recebendo amidos, óleos 

e proteínas vegetais, para os quais não possuem o sistema enzimático adequadamente 

desenvolvido (BERTOL, 2000). Nesta fase, as dietas são elaboradas, contendo farelo de soja, 

o que provoca reações imunológicas de hipersensibilidade transitória no intestino. Essas 

reações produzem alterações nas vilosidades intestinais, o que prejudica a digestão dos 
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alimentos e a absorção de nutrientes (SANTOS et al., 2002). Assim, a baixa produção de 

enzimas digestivas somada a redução da área absortiva do trato digestivo, podem predispor a 

incidência de diarreias, pois os nutrientes não digeridos e não absorvidos pelos leitões servem 

como substrato para fermentação microbiana (BRAZ et al., 2007). 

Nesse contexto, o maior ou menor comprometimento dos leitões, no período do 

desmame e início da fase de creche, irá depender da interação entre fatores estressantes de 

origem psicológica, nutricionais e ambientais, aos quais os leitões são submetidos 

(CRENSHAW et al., 1986). Portanto, a mudança na alimentação de leitões, no desmame, 

geralmente é associada a um período de estresse e jejum que resulta em depleção do trato 

gastrointestinal e prejudica a absorção de nutrientes e também oportuniza a multiplicação de 

bactérias patogênicas causadoras de diarreia. A Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC), 

por exemplo, é uma das principais causas de diarreia pós desmame em leitões e acarreta 

grandes perdas econômicas para a fase de creche. A este cenário, soma-se a restrição gradual 

do uso de antibióticos pelo mercado e a constante busca por alternativas que garantam 

proteção aos leitões e evitem quedas de desempenho.  

 



3 FISIOPATOLOGIA DA DIARREIA EM SUÍNOS 

Os mecanismos determinantes para manifestação clínica das infecções entéricas 

resultam primariamente de alterações fisiológicas no transporte intestinal de água e eletrólitos 

(ARGENZIO, 1992). O desequilíbrio entre os mecanismos absortivos, secretórios e 

regulatórios inerentes ao epitélio intestinal resultam em perda de fluídos e comprometem a 

absorção de nutrientes. Destaca-se ainda que as similaridades das lesões e da patogênese 

dessas infecções em suínos e humanos permitem o desenvolvimento de modelos 

experimentais, nos primeiros, para estudos da fisiopatologia dessas enfermidades (SAIF et al., 

1997). 

3.1 Transporte intestinal de água e eletrólitos 

A mucosa intestinal, revestida por epitélio simples colunar, é responsável pela 

secreção e absorção de água, eletrólitos e nutrientes. Essa camada simples está 

constantemente exposta a fatores exógenos, presentes no lúmen intestinal (por exemplo, 

nutrientes e patógenos), e sob influência de fatores intrínsecos do organismo, a partir da 

submucosa (por exemplo, peptídeos ativos, hormônios e mediadores inflamatórios) (JONES; 

BLIKSLAGER, 2002). Nesse contexto, o epitélio intestinal representa uma barreira seletiva 

regulada por mecanismos de transporte específicos e por junções intercelulares (tight 

junctions) (BERKES et al., 2003). 

As principais células envolvidas no transporte de íons e nutrientes por meio da mucosa 

intestinal são os enterócitos maduros e as células das criptas intestinais (criptas de 

Lieberkühn) (HOLT; YEH, 1992). Os enterócitos maduros, presentes no ápice das 

vilosidades, são responsáveis pela absorção de nutrientes. As dissacaridases e peptidases são 

continuamente expressas na membrana apical dessas células e, por meio da hidrólise de 

carboidratos e proteínas da dieta, absorvem monossacarídeos, aminoácidos e peptídeos 

(HOLT; YEH, 1992). A atividade secretora dessas células é mínima, entretanto pode ser 

estimulada por toxinas e neurotransmissores (JONES; BLIKSLAGER, 2002).  

As células das criptas representam o compartimento proliferativo, que originará 

enterócitos maduros e diferenciados. Essas células imaturas presentes na base das vilosidades 
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têm fundamental importância no processo de renovação celular, característico da mucosa do 

trato digestivo. Possuem também predominantemente funções secretórias por meio de canais 

iônicos (WELSH et al., 1982). Portanto, alterações nos mecanismos de absorção e na secreção 

intestinal estão associadas às características específicas do patógeno em colonizar diferentes 

regiões das vilosidades. O íon Na+ é o principal eletrólito envolvido nos processos de 

absorção intestinal. Baixas concentrações de Na+ intracelular permitem o transporte por meio 

da membrana apical de carboidratos, aminoácidos, peptídeos e vitaminas hidrossolúveis.  

Os mecanismos de absorção desses nutrientes envolvem a ativação de transportadores 

acoplados ao Na+ (WRIGHT, 1993). O exemplo clássico é o transporte de glicose acoplado 

ao Na+ pelo cotransportador Na+/glicose (SGLT1). A ativação desse mecanismo permite a 

absorção de duas moléculas de Na+ para cada molécula de glicose, carreando água, por 

osmose, por meio das junções intercelulares. Em seguida, a glicose é transportada na 

membrana basolateral, por difusão facilitada, e o Na+, por ativação da bomba de sódio e 

potássio (Na+/K+ATPase) (WRIGHT; LOO, 2000). Esse é o princípio básico da re-

hidratação oral em casos de diarreia.  

A hidratação com soluções contendo glicose estimula a absorção de Na+ e água, 

assim, essas soluções são mais eficientes que soluções salinas (NaCl 0,9%) (ARGENZIO, 

1980). A galactose é absorvida por esse mesmo processo. Contudo, a absorção de frutose 

ocorre por transportador específico (GLUT5), sem a necessidade de acoplagem com o Na+ 

(RUMESSEN, 1992). Cotransportadores acoplados ao Na+ também estão associados à 

absorção de aminoácidos, porém na proporção de um para um (1:1). O mecanismo mais 

importante na absorção intestinal de Na+ ocorre por meio de trocas iônicas com íons H+ 

realizadas por transportadores NHE. O acionamento desse mecanismo ocorre 

simultaneamente à ativação de transportadores Cl-/HCO3-, os quais permitem a transferência 

de íons Cl- para o meio intracelular em troca de HCO3- para o lúmen intestinal. 

Portanto, como resultado desse processo dinâmico, ocorre absorção de Na+ e Cl- 

associada à secreção de H+ e HCO3- (ZACHOS et al., 2005). Os transportadores NHE são 

regulados pela concentração intracelular de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) e pela 

ativação da proteína quinase A (PKA). Nesse sentido, toxinas bacterianas e processos 

inflamatórios que elevam a concentração intracelular de AMPc e, consequentemente, ativam a 

PKA, inibem a função dos NHE, estimulando os processos diarreicos (FORTE et al., 1992). 
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3.2 Mecanismos secretórios 

Os processos secretórios do epitélio intestinal ocorrem predominantemente nas criptas 

de Lieberkühn e os eletrólitos envolvidos são Cl- e HCO3 (WELSH et al., 1982). A secreção 

de íons Cl- na membrana apical ocorre pela abertura de canais iônicos. O principal canal de 

Cl- é o regulador transmembrana da fibrose cística (CFTR). O nome dado refere-se à 

expressão anormal do gene codificador do CFTR em crianças com fibrose cística (ROGERS 

et al., 2008). Mensageiros intracelulares (AMPc e GMPc) regulam o funcionamento do CFTR 

por meio da ativação de proteínas quinases (ROGERS et al., 2008). Dessa forma, processos 

patológicos que resultam no aumento da concentração intracelular de AMPc estimulam a 

ativação da PKA e abertura dos canais iônicos CFTR com consequente secreção de Cl- 

(VANUCCI; GUEDES, 2009). A concentração de íons Ca2+ presentes no citoplasma dos 

enterócitos é capaz de regular a abertura dos canais de Cl- dependentes de Ca2+ (CaCC). 

Pode ocorrer ainda sinergismo entre os mensageiros intracelulares, potencializando o estímulo 

secretório de Cl- (KEELY; BARRETT, 2000). 

3.3 Sistemas nervoso entérico 

O sistema nervoso entérico (SNE) é constituído por dois grandes plexos, submucoso e 

mioentérico, os quais são responsáveis pela regulação de estímulos motores e sensoriais 

(BENARROCH, 2007). Esse sistema é capaz de coordenar o funcionamento do trato 

gastrointestinal e regular os mecanismos secretórios e absortivos pela ativação do sistema 

nervoso autônomo simpático e parassimpático (BENARROCH, 2007). A liberação de 

noradrenalina aciona mecanismos pró-absortivos pela ativação de receptores α2-adrenérgicos 

nos enterócitos (CHANG et al., 1982). Contrariamente, a acetilcolina e o peptídeo intestinal 

vasoativo (VIP) são os principais neurotransmissores envolvidos na estimulação dos 

processos secretórios. O SNE pode ser ativado por agentes tóxicos, estímulos endócrinos e 

mediadores inflamatórios, resultando no aumento da secreção intestinal (SPILLER, 2002). A 

estimulação local do SNE ocorre por arco reflexo. Nesse contexto, nervos sensoriais (via 

aferente) transmitem impulsos aos interneurônios (localizados nos plexo submucoso e 

mioentérico), os quais, por sua vez, comunicam-se com nervos motores (via eferente), 
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estimulando a liberação de neurotransmissores e peptídeos ativos (JONES; BLIKSLAGER, 

2002). O conhecimento dos mecanismos regulatórios do SNE envolvidos no transporte de 

eletrólitos pelo epitélio intestinal tem contribuído para o desenvolvimento de estratégias 

terapêuticas como a utilização de fármacos capazes de modular a resposta neurogênica. 

3.4 Patogenias da diarreia pós-desmame 

Os leitões adquirem os patógenos geralmente pela via fecal-oral. Uma vez instalada a 

infecção, ocorre a interação entre diversos mecanismos relacionados aos fatores de virulência 

do agente e de defesa do hospedeiro. Por exemplo, para causar a doença por E. coli ingerida, 

esta deve ser capaz de evitar os efeitos do peristaltismo intestinal, se aderir, multiplicar-se e 

ocasionar a diarreia secretória (FORTE et al., 1992). 

A ativação súbita e descontrolada dos mecanismos secretórios da mucosa intestinal 

pode levar à desidratação intensa e, consequentemente, à morte. O principal íon envolvido na 

patogênese desse tipo de diarreia é o Cl- (FORTE et al., 1992). A diarreia secretória mais 

frequente entre os animais domésticos está associada à infecção por E. coli enterotoxigênica 

(ETEC), sobretudo em leitões após o desmame e bezerros neonatos (NAGY; FEKETE,1999). 

Os dois principais fatores de virulência da ETEC são as fímbrias (adesinas) e as enterotoxinas. 

A partir da interação específica entre as fímbrias adesivas expressas na parede celular 

bacteriana com receptores presentes na membrana celular dos enterócitos, ocorre a produção 

de enterotoxinas. Segundo MACEDO et al. (2007), as cepas F4 (K88), F18, F41 e F5 (K99) 

foram as mais prevalentes em um estudo realizado em leitões diarreicos no Estado de Minas 

Gerais. As enterotoxinas são divididas de acordo com sua estabilidade térmica: termolábeis 

(LT-I e LT-II) e termoestáveis (STa, STb e EAST1) (ZHANG et al., 2007). A ação dessas 

toxinas leva à ativação de mecanismos secretórios específicos no epitélio intestinal. 

As LTs são imunologicamente distintas entre si, no entanto têm mecanismos de ação 

semelhantes. Ambas possuem uma subunidade B, que se liga ao receptor gangliosídeo (GM1) 

na membrana celular dos enterócitos, o que resulta na entrada da subunidade A, 

enzimaticamente ativa. A partir da clivagem dessa subunidade, formam-se dois domínios (A1 

e A2) (SPANGLER, 1992). O domínio A1, presente no citoplasma celular, ativa a enzima 

adenilciclase, que catalisa a síntese de AMPc, que, por sua vez, ativa a PKA (HAMILTON et 

al, 1978; WIMER-MACKIN et al., 2001). Como consequência, ocorre fosforilação do CFTR 
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e inibição do NHE na membrana apical, o que induz aumento significativo na secreção de Cl- 

e redução na absorção de Na+.  

A toxina STa interage com o receptor transmembrana guanilciclase tipo C (GC-C), o 

que aumenta a concentração intracitoplasmática de monofosfato de guanosina cíclico 

(GMPc). Esse evento ativa CFTR a partir da fosforilação da proteína quinase G (PKG) 

(GOLIN-BISELLO et al., 2005). Dessa forma, a ação da toxina STa também resulta no 

aumento da secreção de íons Cl- e na inibição da absorção de íons Na+ (TIEN et al., 1994). A 

atividade biológica da EAST1 parece ser similar à atividade da STa. A partir da exposição da 

mucosa intestinal à EAST1, foi demonstrada a elevação na concentração intracitoplasmática 

de GMPc (SAVARINO et al., 1993). Esses autores acreditam que haja similaridade estrutural 

entre essas duas toxinas. 

A atividade da STb ainda é pouco compreendida; entretanto, sabe-se que não há 

envolvimento de nucleotídeos intracitoplasmáticos (AMPc ou GMPc), como ocorre na LT e 

STa (DUBREUIL, 2008). O estímulo secretório induzido pela ação da STb envolve a ativação 

do sistema nervoso entérico (PETERSON; WHIPP, 1995). A prostaglandina E2 e a 5-

hidroxitriptamina (5-HT), secretadas a partir das células enteroendócrinas, são as principais 

mediadoras envolvidas nos mecanismos secretórios decorrentes da ação da toxina STb 

(DUBREUIL, 1999). 

Nos estágios agudos da infecção por ETEC, não ocorre nenhum tipo de alteração 

histológica evidente, visto que a patogênese envolve mecanismos estritamente bioquímicos 

pela ação de enterotoxinas (VANUCCI; GUEDES, 2009). Entretanto, secundariamente à 

perda de eletrólitos, pode ocorrer necrose isquêmica e atrofia de vilosidades em fases mais 

tardias (ROSE et al., 1987). A colibacilose pós-desmame em suínos é atribuída a infecções 

por cepas de E. coli produtoras de Shiga toxina (STx2e), que favorecem a doença do edema 

(WADDELL et al, 1998). A aderência bacteriana à mucosa intestinal é mediada pela fimbria 

F18. Em seguida, ocorre liberação e migração transepitelial dessa toxina e, como 

consequência, degeneração e necrose do endotélio vascular, sinais neurológicos e edema em 

vários tecidos.A inoculação experimental de altas doses de STx2e no lúmen intestinal não 

reproduziu a doença (GANNON; GYLES, 1990). Entretanto, Waddell & Gyles (1995), a 

partir da inoculação intragástrica de STx2e associada a um sal biliar (desoxicolato de sódio), 

que induz alterações na permeabilidade da barreira epitelial, conseguiram reproduzir a 

enfermidade. Dessa forma, esses autores sugerem que o aumento na permeabilidade da 

mucosa intestinal é pré-requisito para o desenvolvimento da doença do edema e 
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demonstraram associação entre a acidose intestinal e a doença do edema. Contudo, a 

patogênese dessa possível interação ainda não foi esclarecida (NABUURS et al. 2001). 

3.5 Diarreia por má absorção 

A ação direta de patógenos entéricos sob o epitélio intestinal induz a lise celular 

(MOON, 1978). Nesses casos, a intensidade da infecção e a morte celular superam a 

capacidade de renovação epitelial, levando à atrofia de vilosidades e, consequentemente, à 

redução na absorção intestinal. As alterações nos mecanismos de absorção são decorrentes da 

perda e fusão de vilosidades com redução na produção de enzimas digestivas e inibição da 

atividade biológica dos transportadores de membrana (ARGENZIO, 1992). As alterações 

morfológicas observadas na mucosa intestinal são caracterizadas pela substituição de células 

colunares maduras por células cubóides em processo de diferenciação (REYNOLDS et al., 

1985).  

A patogênese dessas infecções depende do local de replicação do agente nas 

vilosidades (ápice ou criptas). O terço apical das vilosidades é o local de predileção para a 

replicação desse agente (SAIF et al., 1997). A replicação viral no citoplasma dos enterócitos 

estimula a liberação de íons Ca2+ a partir do retículo endoplasmático (BRUNET et al., 2000). 

O aumento de Ca2+ intracelular ativa uma série de mecanismos celulares, incluindo inibição 

da atividade do citoesqueleto nas microvilosidades, redução na expressão das dissacaridases e 

outras enzimas da superfície apical, inibição dos transportadores SGLT1 e necrose celular 

(PEREZ et al., 1998).  

Os principais eventos que comprometem a funcionalidade dos processos de absorção 

ocorrem pela redução da atividade do SGLT1 e pela menor expressão de enzimas digestivas 

(dissacaridases) na superfície epitelial (HALAIHEL et al., 2000a). Com o aumento na 

permeabilidade da membrana celular, ocorre elevação de íons Na+ e decréscimo de íons K+ 

intracitoplasmáticos. Segundo Castillo et al. (1991), a alteração no equilíbrio dinâmico desses 

eletrólitos poderia comprometer a absorção de NaCl e a ativação de transportadores SGLT1, 

como consequência, haveria maior perda de água e eletrólitos. 

Não há dúvida com relação à importância dos mecanismos de má absorção, como 

exemplo podemos citar a rotavirose. No entanto, Vellenga et al. (1992), observaram a 

presença de diarreia aquosa em suínos experimentalmente infectados, associada à ausência de 
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lesões histológicas até 48 horas após a infecção, sugerindo envolvimento de mecanismos de 

secreção na patogênese da diarreia por rotavirose. Essa observação pode ser esclarecida a 

partir do reconhecimento de uma proteína não estrutural (NSP4) enterotoxigênica, produzida 

pelo rotavírus. A NSP4 atua como enterotoxina, a qual induz aumento da concentração 

intracelular de Ca2+ e, consequentemente, secreção de íons pelas criptas intestinais, mediada 

pela ativação de transportadores de Cl- (BALL et al., 1996). Nesse caso, o mecanismo de 

secreção não envolve AMPc, pois camundongos ausentes de CFTR foram susceptíveis à 

infecção por rotavírus e à indução de diarreia por inoculação da enterotoxina NSP4 (MORRIS 

et al., 1999). Nesse contexto, sugere-se o envolvimento dos canais de Cl- dependentes de Ca+ 

(CaCC) na patogênese dessa infecção. Ainda, a NSP4 tem pouco efeito na indução de diarreia 

em animais adultos, possivelmente pela baixa expressão de CaCC. Essa toxina também é 

capaz de inibir especificamente a atividade do SGLT1, o que contribui para má absorção 

intestinal (HALAIHEL et al., 2000b). 

Comparativamente, a enterotoxina viral (NSP4) e as bacterianas possuem em comum a 

característica de não causarem lesões morfológicas na mucosa intestinal; entretanto, as 

enterotoxinas bacterianas não possuem efeito direto sobre o SGLT1. Ainda, a secreção de Cl-, 

na infecção por rotavírus, não é mediada por nucleotídeos (AMPc ou GMPc) e não envolve o 

CFTR, tal como ocorre nas diarreias por ETEC (LORROT; VASSEUR, 2007). Os 

mecanismos de ativação do sistema nervoso entérico (SNE), nas infecções por rotavírus, 

ainda não estão bem esclarecidos. Entretanto, não foi demonstrada experimentalmente a 

estimulação do SNE a partir da atividade biológica da NSP4 nas células das criptas 

(LUNDGREN et al., 2000). 

Portanto, é possível que haja secreção de citocinas e prostaglandinas por células 

infectadas presentes no terço apical das vilosidades, com posterior ativação do SNE e 

estimulação dos mecanismos secretórios nas células das criptas (CASOLA et al., 1998). 

Segundo Lundgren et al. (2000), aproximadamente 67% da atividade secretória, nas infecções 

por rotavírus, ocorre em decorrência da ativação do SNE. Os principais neurotransmissores 

envolvidos no estímulo secretório são a 5-HT e o VIP, indicando uma possível ativação de 

arco reflexo local (KORDASTI et al., 2004). 
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3.6 Diarreia efusiva (inflamatória) 

A penetração do agente na célula hospedeira é determinada pela interação de vários 

fatores de virulência. O principal mecanismo de invasão está associado à ativação do sistema 

de secreção tipo III pela bactéria, que permite o transporte de proteínas bacterianas para o 

citoplasma do enterócito e a posterior indução do processo inflamatório (GALYOV et al., 

1997). Alguns autores demonstraram como ocorre a ativação dos mecanismos secretórios, 

determinada pelo acúmulo de líquido no lúmen intestinal após a infecção experimental com S. 

entérica Typhimurium (GIANNELLA et al., 1975; GRONDAHL et al., 1998). 

A E. coli é um habitante natural do intestino grosso do homem e animais cuja 

colonização ocorre logo após o nascimento (BARNES, 1986). Relativamente pouco é 

conhecido acerca dos fatores que estimulam a colonização intestinal de recém-nascidos. Ao 

nascimento, o intestino é estéril e estimula um meio ideal para o rápido crescimento de 

bactérias adquiridas do ambiente. Na maioria dos animais, os microrganismos colonizadores 

iniciais são: cepas de E. coli não patogênicas, Streptococcus spp., Clostridium spp. e 

Lactobacillus spp. Mais tarde, bactérias anaeróbicas facultativas removem o oxigênio, e as 

anaeróbicas se tornam predominantes (BARNES, 1986). É importante salientar que embora a 

E. coli faça parte da microbiota intestinal, alguns sorotipos podem ser associados com 

patologias intestinais e extraintestinais no homem e animais (DE GRAAF; MOOI, 1986). 

Colibacilose é um termo genérico que abrange várias doenças associadas com cepas 

patogênicas de E. coli (MARTINEAU et al., 1995). 

Além de ser considerada a principal responsável por diarreia em leitões em fase de 

creche, a colibacilose apresenta índices de mortalidade que podem atingir 25 por cento 

(HAMPSON, 1994). 



4 ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXIGÊNICA 

O gênero Escherichia pertence à família Enterobacteriaceae, da qual compreende 5 

espécies, designadas: Escherichia blattae, Escherichia fergusoni, Escherichia hermanni, 

Escherichia vulneris, sendo que a espécie de maior importância é Escherichia coli 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2005). Este microrganismo foi primeiramente descrito pelo 

pediatra e bacteriologista alemão Theodor Escherich (1857-1911) em neonatos (GYLES, 

1994). São bactérias Gram-negativas não esporuladas, anaeróbias facultativas, apresentam-se 

como bastonetes (FAIRBROTHER, 2005; GYLES, 1994). 

A E. coli é comensal do intestino da maioria dos animais, incluindo o homem 

(DRASAR; HILL, 1974). Contudo, em casos de baixa imunidade do hospedeiro, até mesmo 

cepas não patogênicas de E. coli podem causar infecção (DRASAR; HILL, 1974). A principal 

fonte de contaminação para suínos suscetíveis são as fezes. Uma vez eliminada no meio 

ambiente, a bactéria pode sobreviver por até 11 semanas quando em condições ideais de 

temperatura e umidade (BURROWS; RANKIN, 1970; BERTSCHINGER; FAIRBROTHER, 

1999). Além disso, esta bactéria é um dos principais patógenos isolados de infecções do trato 

urinário, causando significativa percentagem de morte e descarte de fêmeas suínas (BRITO et 

al., 1999). 

A E. coli cresce facilmente em meios de cultura como ágar MacConkey, formando 

grandes colônias vermelhas (GYLES; FAIRBROTHER, 2004). Sob avaliação bioquímica, ela 

apresenta reação positiva para o Indol, negativa para a produção de Urease e Sulfito de 

hidrogênio e não utilização do Citrato como fonte de carbono (DEBROY; MADDOX, 2001). 

Essas provas permitem sua distinção entre as Enterobacteriaceas. Sendo o microorganismo 

mais presente em amostras de fezes e integrante da microbiota saprófita intestinal, é muito 

importante que seja feita a distinção entre cepas patogênicas e não patogênicas (DEBROY; 

MADDOX, 2001).  

A tipificação sorológica é fundamental para caracterização da espécie. Este agente é 

classificado em sorogrupos e sorotipos com base na sua composição antigênica; antígenos 

somáticos (O) para os sorogrupos e antígenos flagelares (H) para os sorotipos. Pode, ainda, 

expressar antígenos capsulares (K) e fímbriais (F), que são importantes na patogênese 

(NATARO; KAPER, 1998). Para tanto, são utilizados anti-soros; contudo estes estão 

disponíveis apenas para um grupo reduzido de cepas (BERTSCHINGER; FAIRBROTHER, 
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1999). Assim, a detecção de fatores de virulência que são específicos a cada patotipo é 

importante para identificação e classificação de E. coli (GYLES et al., 2004). 

As adesinas fimbriais medeiam a fixação da bactéria a superfície das células epiteliais 

e iniciam a colonização bacteriana (ZHANG et al., 2007). Em suínos as fímbrias F4 (K88), F5 

(K99), F6 (987p) e F41 estão relacionadas com distúrbios entéricos na fase de lactente e as 

fímbrias F4 (K88) e F18 (F107), com os quadros de enterite ou doença do edema na fase pós 

desmame. Outros fatores de virulência importantes na patogenia das enfermidades são as 

toxinas de E.coli, as quais se classificam em endotoxinas e exotoxinas, e têm papel importante 

nas diarreias dos suínos e bovinos, na doença do edema dos suínos, infecções urinárias dos 

humanos e nas doenças respiratórias das aves (MORRIS; SOJKA, 1985). 

Determinadas cepas de E. coli produzem toxinas proteicas que podem exercer um 

papel importante na patogenia das doenças, tais como: hemolisina, colicina, enterotoxina 

termolábil (LT), enterotoxina termoestável (ST), verotoxina ou Shiga-toxina (VT ou Stx) e o 

fator necrosante citotóxico (CNF) (BRITO et al., 2001). Smith & Halls (1967), foram os 

primeiros a identificar uma proteína secretada pela bactéria, responsável pelo acúmulo de 

líquido em testes realizados em alças de intestino de coelho e suíno. Além disso, 

demonstraram que esta toxina mantinha sua atividade após aquecimento a 100ºC durante 30 

minutos. Posteriormente, GYLES & BARNUM (1969), identificaram outra toxina produzida 

por cepas de E. coli implicada em diarreias de suínos. Porém, esta era inativada por 

aquecimento a 65ºC durante 30 minutos e relacionava-se antigenicamente com a toxina 

colérica. SMITH & GYLES (1970), estabeleceram as relações entre as duas enterotoxinas e 

denominaram-nas de ST e LT. 

Burgess et al. (1978), demonstraram que há dois tipos de ST. Uma designada STa, que 

se caracteriza por ser solúvel em metanol, de baixo peso molecular (aproximadamente 2.000 

daltons) e ativa no intestino de camundongos neonatos; a outra chamada STb, insolúvel em 

metanol, inativa em camundongo neonato, porém ativa no intestino de leitões desmamados. 

Whipp (1991), demonstrou a atividade biológica da STb em diversas espécies de animais de 

laboratório. Os termos ST-I e ST-II foram mais tarde usados como sinônimos para STa e STb, 

respectivamente. 

A enterotoxina LT é uma molécula proteica de alto peso molecular (86.500 daltons), 

imunogênica, formada por duas subunidades denominadas de A e B. A subunidade A 

representa o componente ativo, enquanto a subunidade B é responsável pela fixação da toxina 

aos gangliosídeos presentes na membrana das células da mucosa do hospedeiro (SUSSMAN, 

1985). O mecanismo de ação da toxina LT é idêntico ao da toxina colérica. Não ocorre um 
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dano estrutural em nível celular, mas sim o bloqueio de suas funções, por isso a enterotoxina 

LT vem sendo chamada de citotonina para diferenciá-la das citotoxinas, que causam dano 

estrutural em nível celular. Em células de linhagem de adrenal de camundongo (Y-1), de 

ovário de hamster chinês (CHO) e de rim de macaco verde africano (VERO) esta toxina 

apresenta efeito citotônico (SPEIRS et al., 1977). 

As verotoxinas são exotoxinas termolábeis, cujo peso molecular varia de 70.000 a 

88.500 daltons. Similarmente a LT, elas são constituídas por uma subunidade A, 

enzimaticamente ativa, e cinco subunidades B, com função de acoplamento a receptores 

celulares. As verotoxinas inibem a síntese proteica por inativação catalítica da sub-unidade 

ribossomal 60S (GYLES, 1992). Estas toxinas se classificam em dois tipos: Stx1 e Stx2, que 

são sorologicamente distintas e apresentam efeito citotóxico em células VERO e células de 

adenoma de útero humano (HeLa) (RYCKE et al., 1989). O efeito citotóxico caracteriza-se 

por arredondamento celular, morte e descolamento do tapete de células (KONOWALCHUK 

et al., 1977). Os genes que codificam as Stx1 e Stx2 estão relacionados a bacteriófagos 

(SMITH et al., 1983). 

A Stx2 variante (Stx2e) apresenta atuação importante nos quadros de doença do edema 

dos suínos e diferencia-se por não causar efeito citopático em células HeLa (IMBERECHTS 

et al., 1992). Ao menos cinco categorias de cepas de E.coli envolvidas na doença intestinal 

são reconhecidas com base nas diferenças entre os aspectos clínicos e epidemiológicos e nos 

determinantes específicos de virulência: Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC), 

Escherichia coli enteroinvasiva (EIEC), Escherichia coli enteropatogênica (EPEC), 

Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) e Escherichia coli enteroagregativa (EAggEC). 

A Escherichia coli com adesina difusa (DAEC) tem sido reconhecida como a sexta classe E. 

coli   diarreica (CHAHUDURI; HENDERSON, 2012; CHOI et al, 2002). 

A patogenia da E. coli (ETEC), é desencadeada pela ação de toxinas termo estáveis 

STa (STI), STb (STII), toxina termolábil (LT) e a toxina EAST 1 (SOBESTIANSKY; 

BARCELLOS, 2007). A toxina STa divide-se ainda em STh, composta por 19 aminoácidos e 

oriunda de cepas isoladas de humanos, e STp composta por 18 aminoácidos e inicialmente 

detectada em suínos. Essa toxina se liga a receptores transmembrana guanilato ciclase 

resultando em aumento de GMP cíclico, que por sua vez ativa as enzimas quinases 

intracelulares, culminando na secreção de íons cloro e água, além de inibir a absorção de 

cloreto de sódio (DUBREUIL, 2008). 

A enterotoxina STb é mais associada com isolados de suínos, apesar de também ter 

sido encontrada em humanos. Ela é internalizada e uma vez dentro do enterócito, desencadeia 
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influxo de íons cálcio que acarreta na formação de prostaglandina E2, a qual regula o 

transporte de água e eletrólitos para fora das células (KAPER et al, 2004).  

A toxina termolábil (LT) é composta por LT I, presente em cepas de E. coli 

patogênicas para humanos e animais e LT II, encontrada primariamente em isolados de 

animais. Após se ligar a receptores de membrana, a toxina é endocitada e seu alvo é a 

adenilato ciclase presente em membranas basolaterais. Ao estimular a adenilato ciclase, 

ocorre um aumento nos níveis de AMP cíclico que leva à ativação da proteína quinase e 

consequente fosforilação de canais de íons cloro presentes em membranas. Seu efeito final é a 

secreção de cloro nas células das criptas e inibição da absorção de cloreto de sódio 

(NATARO; KAPER, 1998). LT II, por sua vez, provoca elevação nos níveis de AMP cíclico 

intracelular por mecanismos semelhantes aos já citados.  

 



5 DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÕES CAUSADAS POR E. COLI 

O diagnóstico de infecções causadas por E. coli é realizado pela observação dos sinais 

clínicos característicos, dados epidemiológicos e exames laboratoriais, sendo estes essenciais 

para a caracterização de isolados patogênicos, pois este microrganismo é comensal da urina e 

fezes de animais saudáveis (BRITO et al., 2004). O cultivo desta bactéria em laboratório pode 

ser realizado em meio de cultura sólido, no qual as colônias são observadas após 24 horas de 

incubação, apresentando aspecto mucóide. Alguns isolados apresentam hemólise em meio de 

ágar sangue ovino 5%, sendo este um critério utilizado na determinação do potencial 

patogênico de E. coli (BRITO et al., 2004). Entretanto, colônias não hemolíticas também 

podem apresentar fatores de virulência. Em ágar Mac Conkey, caracteriza-se por fermentar a 

lactose, o que auxilia na diferenciação de outras bactérias de origem entérica (SCHIERACK 

et al., 2006) 

E. coli é identificada por diferentes características bioquímicas, como ausência da 

enzima citocromo oxidase, produção de Indol, redução de nitratos, fermentação da glicose e 

outros carboidratos, produção de gás. A maioria dos isolados não produz ácido sulfídrico 

(H2S) (QUINN et al., 1994, STROHL et al., 2004). Contudo, a identificação fenotípica deve 

ser utilizada com prudência, por não apresentar 100% de fidedignidade, pois 

aproximadamente 10% das cepas são lactose negativa, e 1% das cepas não produzem Indol, 

que se constitui no principal teste para diferenciação de E. coli dos outros membros da família 

Enterobacteriaceae (NATARO; KAPER, 1998). Além disso, está sujeito à subjetividade da 

leitura e interpretação dos testes. 

Na maior parte dos casos, somente o isolamento de E. coli a partir de amostras de 

fezes e conteúdo intestinal pode não ser suficiente para o diagnóstico da enfermidade. A 

sorotipificação do isolado é também importante para caracterização da espécie. Este agente é 

classificado sorologicamente em sorogrupos e sorotipos com base na sua composição 

antigênica; antígenos somáticos (O) para os sorogrupos e antígenos flagelares (H) para os 

sorotipos. Pode, ainda, expressar antígenos capsulares (K) e fimbriais (F), que são importantes 

na patogênese (NATARO; KAPER, 1998). A classificação sorológica do microrganismo é, no 

entanto, limitada, pois somente algumas cepas de E. coli possuem anti-soros disponíveis para 

sorotipificação. 

Outros fatores importantes podem ser utilizados para caracterização deste agente, 

como as exotoxinas produzidas pela bactéria, que atuam diretamente no intestino, além de 
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endotoxinas presentes na parede celular, hemolisinas, sideróforos e adesinas 

(BERTSCHINGER; FAIRBROTHER, 1999). A técnica de PCR tem sido amplamente 

utilizada para caracterização da patogenicidade de E. coli pela detecção dos diferentes fatores 

de virulência e caracterização dos patotipos (BRITO et al., 1999; BEIER et al., 2005). Esta 

metodologia apresenta como vantagens a rapidez na obtenção dos resultados, alta 

sensibilidade e especificidade. No entanto, é uma técnica que necessita de padronização, 

sendo muitas vezes considerada onerosa, de acordo com a quantidade de primers utilizados, 

além da necessidade de pessoal treinado para a execução da mesma (QUINN et al., 1994, 

STROHL et al., 2004). 

. 



6 EXTRATOS VEGETAIS 

A utilização de extratos vegetais e plantas medicinais em humanos data de milhares de 

anos, desde o Egito, China, Índia e Grécia (KAMEL, 2000). Vários destes extratos vegetais 

têm fornecido a base para modernos medicamentos, tais como a digoxina da planta digitalis e 

a efedrina da planta chinesa na “Huang” (BRUGALLI, 2003). Os efeitos benéficos das 

plantas geralmente são associados com a constituição de seus princípios ativos e compostos 

secundários (PEREIRA; CARDOSO, 2012) Assim, levando em consideração a enorme 

variedade de plantas existentes, constituídas por inúmeras substâncias, o grande desafio na 

utilização de extratos vegetais como alternativa ao uso de antimicrobianos está na 

identificação e avaliação dos efeitos exercidos pelos diferentes componentes dos extratos, 

sobre o organismo animal (KAMEL, 2000). 

6.1 Generalidades sobre os extratos vegetais 

Os princípios ativos dos extratos vegetais são componentes químicos, presentes em 

todas as partes específicas da planta e responsáveis por alguma atividade terapêutica 

(MARTINS et al., 2000). Os princípios ativos dos vegetais são moléculas de baixo peso 

molecular oriundas do metabolismo secundário dos vegetais (HUYGHEBAERT, 2003). Estes 

compostos são produzidos como um mecanismo de defesa da planta contra fatores externos, 

tais como estresse fisiológico, fatores ambientais e proteção contra predadores e patógenos 

(HUYGHEBAERT, 2003). Assim, a composição dos constituintes metabólicos de uma planta 

pode variar de acordo com o tipo de planta, local de origem e condições climáticas durante 

seu desenvolvimento. Outra fonte de variação que deve ser levada em consideração são os 

métodos de extração/destilação e estabilização utilizados, bem como o tempo e condições de 

armazenamento (HUYGHEBAERT, 2003). 

As substancias ativas das plantas medicinais podem ser classificadas de acordo com 

suas características físicas, químicas ou atividade biológica. Os principais grupos existentes 

são: alcalóides (álcoois, aldeídos, cetonas, éter, ésteres, lactonas), glucosídeos, compostos 

fenólicos, saponinas, mucilagens, flavonóides, terpenóides (mono e sesquiterpenos e 

esteróides), taninos e óleos essenciais (MARTINS et al., 2000; HUYGHEBAERT, 2003). 
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Portanto, estas substâncias ativas geralmente não se encontram na planta em estado puro, mas 

sob a forma de complexos, cujos diferentes componentes se completam e reforçam sua ação 

sobre o organismo em questão (OETTING, 2005). 

Os princípios ativos dos extratos vegetais são absorvidos no intestino pelos enterócitos 

e metabolizados rapidamente no organismo animal. A maior parte dos compostos e seus 

metabólitos são eliminados pelos rins e pelos pulmões. A rápida metabolização e a curta meia 

vida dos compostos ativos levam a crer que existe um risco mínimo de acúmulo nos tecidos 

(KOHLERT et al., 2000) 

O mecanismo de ação da atividade antimicrobiana de extratos vegetais não é 

totalmente compreendido, no entanto, sugere-se a ruptura da membrana por 12 terpenóides e 

compostos fenólicos, bem como a quelação de metais por fenóis e flavonóides, e efeito sobre 

o material genético por cumarina e alcaloides são pensados para inibir o crescimento de 

microrganismos. O alvo exato dos agentes antimicrobianos naturais, muitas vezes não é 

conhecido ou bem definido, dificultando o conhecimento do local específico de ação onde 

ocorrem as reações (NEGI, 2012). 



7 ACIDIFICANTES 

Os acidificantes estão inseridos no grupo dos aditivos zootécnicos, denominados como 

quaisquer substâncias utilizadas para influir positivamente na melhoria do desempenho dos 

animais (BRASIL, 2004). São denominados de equilibradores da microbiota intestinal, a qual 

se define como microrganismos que formam colônias ou outras substâncias definidas 

quimicamente que, administradas aos animais, têm efeito positivo para a microbiota intestinal 

(BRASIL, 2004). Ainda segundo o mesmo autor, os acidificantes podem ser orgânicos ou 

inorgânicos, e quando adicionados a alimentação animal reduzem o pH do trato digestivo 

anterior, com o objetivo de facilitar o processo de digestão e diminuir a quantidade de 

microrganismos patogênicos no estômago e no intestino. 

Os ácidos orgânicos são constituintes naturais de diversos alimentos, e contém uma ou 

mais carboxilas em sua molécula. Em nutrição animal, são ácidos fracos de cadeia curta que 

produzem menor quantidade de prótons por molécula ao se dissociarem. Os ácidos orgânicos 

apresentam efeitos fisiológicos relacionados com o sistema imune, com o esvaziamento 

gástrico e pela absorção de minerais e água (HENRY et al., 1987). O uso de ácidos orgânicos 

na dieta animal não é um conceito novo, pois foram utilizados em pesquisas na década de 

1960, como forma de controlar a diarreia pós-desmame (SINDIRAÇÕES, 2005). Na década 

de 1980, seu uso foi intensificado na alimentação de suínos em substituição aos antibióticos, 

principalmente para leites na fase de desmame (HENRY et al., 1987) 

Os ácidos orgânicos adicionados às dietas reduzem o pH da dieta e do trato 

grastrointestinal (TGI). Isto corrige o aumento do pH resultante da redução da secreção ácida 

gástrica e dos efeitos ligadores de ácidos dos ingredientes alimentares (MORÉS et al., 1990). 

Essa redução do pH estimula a atividade das enzimas digestivas nos microvilos (envolvidos 

no processo de digestão dos nutrientes), e auxilia na criação de um ambiente intestinal 

favorável ao crescimento dos microrganismos benéficos (EWING; COLE, 1994). Além disso, 

inibe o desenvolvimento de microrganismos patogênicos no intestino (E. coli, por exemplo), 

os quais competem com o animal pelos nutrientes (CROMWEL, 1991). Desse modo, a 

acidificação das dietas controla a proliferação de bactérias patogênicas, podendo melhorar o 

desempenho do animal (MACARI; MAIORKA, 2000). 

Uma característica interessante dos acidificantes é a capacidade de não deixar resíduos 

na carcaça e não estimular o aparecimento de bactérias resistentes (CHERRINGTON et al., 

1991). Além disso, os ácidos orgânicos apresentam ação bacteriostática, pois, quando 
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absorvidos pelas bactérias, alteram o DNA celular e impedem a sua multiplicação 

(LANGHOUT, 2000). A eficiência antimicrobiana dos ácidos depende de sua capacidade de 

dissociação (pKa), pois quanto maior o pKa de um ácido, mais eficiente ele será·como 

preservante.  

Os ácidos orgânicos podem ter efeitos direto ou indireto sobre as bactérias. O efeito 

indireto é exercido por aqueles que apenas reduzem o pH inicial do TGI e o efeito direto é 

exercido pelos ácidos orgânicos que apresentam propriedades extras, pois além de reduzirem 

o pH, alteram o complexo enzimático intracelular das bactérias patogênicas (VAN DEN 

BROEK, 2000). Segundo este autor, os ácidos fórmico, acético, propiônico e sórbico são os 

que apresentam efeito direto, e por isso possuem grande potencial para substituírem 

antibióticos como olaquindox e carbadox. Os ácidos orgânicos mais utilizados em suínos são 

o acético (KRABBE, 2001), o fórmico, o propiônico, o láctico, o fumárico e o cítrico 

(PARTENEN, 2002). 

A quantidade de acidificante a ser adicionado a dieta e o alcance dos objetivos em 

adicioná-lo dependerá de fatores como seu pH, sua capacidade tamponante, a idade dos 

animais, a composição da dieta e do acidificante, a presença ou ausência de antimicrobianos e 

características físico-químicas dos ingredientes da dieta (KRYGIEROWICZ, 2010). A adição 

de acidificantes (ácidos orgânicos ou inorgânicos), em dietas para leitões vem sendo estudada 

com a finalidade de melhorar a digestão através da redução do pH do trato digestivo e, por 

possuírem efeitos antibacterianos, especialmente contra bactérias Gram-negativas (SILVA 

JR., 2009). As bactérias Gram-negativas são mais susceptíveis aos ácidos com menos de oito 

carbonos, enquanto as bactérias Gram-positivas apresentam sensibilidade aos ácidos com 

cadeias maiores e moléculas mais lipolíticas (PARTENEN e MROZ 1999; BEST, 2000; 

CANIBE et al., 2001). 

A melhora na digestibilidade dos nutrientes da dieta de suínos com a adição de 2% de 

ácido fumárico também já foi relatada por Blank et al. (1999), assim como a melhora no 

desempenho relatada por Braz et al. (2011), utilizando misturas de acidificantes (propiônico, 

acético, fórmico, fosfórico, cítrico e benzóico). Contudo, outros estudos mostram que nem 

sempre os resultados com o uso de acidificantes são satisfatórios. 
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7.1 Uso de Acidificantes e Desempenho 

O aumento da taxa de crescimento pós- desmame e a eficiência na utilização da dieta 

tem sido observado pela suplementação às dietas de leitões com ácidos orgânicos puros ou 

suas misturas e/ou seus sais (RAVINDRAN; KORNEGAY, 1993; KYRIAKIS et al.,1996). 

Sabe-se também que o efeito dos ácidos orgânicos sobre o desempenho varia (PARTANEN; 

MROZ, 1999). Em um trabalho realizado por BRAZ et al (2007), onde o grupo avaliou o 

ganho de peso e consumo médio diário de ração de leitões, observou-se dados semelhantes ao 

trabalho de Partanen e Mroz (1999), que verificaram que os acidificantes ajudam a contornar 

os problemas de baixo desempenho no pós-desmame. Este resultado, talvez possa ser 

justificado pela presença de ácido láctico na dieta. Durante a fase de lactente, a presença de 

ácido láctico formado pela ação dos Lactobacillus sobre a lactose é responsável pela 

acidificação no estômago dos leitões (ROSTAGNO; PUPA, 1998).  

De acordo com Partanen e Mroz (1999), o ácido láctico pode estimular o 

funcionamento do intestino, atuando de maneira positiva na microbiota intestinal e, segundo 

Costa et al (2007), em condições de baixo desafio em que foi realizado o trabalho, os dados 

do estudo confirmam que, de 1 a 14 dias após o desmame, dietas com ácido láctico resultam 

em maior ganho de peso e melhor conversão alimentar. A melhora na CA dos animais com a 

utilização de acidificantes na dieta corrobora os resultados obtidos por Manzanilla et al. 

(2006), em que a acidificação da dieta com 0,03% de butirato melhorou a CA para o período 

de duas semanas após o desmame. O bom desempenho dos animais com a utilização de 

ácidos orgânicos pode ter ocorrido pelo maior aproveitamento da proteína da dieta. Outra 

hipótese é a ação antimicrobiana dos ácidos orgânicos, especialmente contra Escherichia coli, 

responsável pela redução do crescimento e mortalidade dos animais no período do pós-

desmame (KIRCHGESSNER; ROTH, 1982). Por outro lado, os dados do presente estudo 

diferem daqueles obtidos por Krause et al. (1994), que não observaram diferenças 

significativas na CA dos animais com a adição de ácidos orgânicos às dietas. 

Avaliando a acidificação de dietas para leitões, outros pesquisadores também não 

observaram efeito no CR dos animais no período pós-desmame (RISLEY et al., 1991). Em 

outras pesquisas, porém, a inclusão de 2,0% de ácido propiônico na dieta diminuiu o CR 

Giesting; Easter (1985), enquanto a inclusão dos ácidos propiônico, láctico, fórmico, málico, 

cítrico e fumárico Tsiloyiannis et al. (2001), e de uma mistura acidificantes Kirchgessner; 

Roth, (1982) aumentou o CR para todos os ácidos testados. Os autores concluíram que o 
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aumento do consumo deve estar relacionado com a melhora na palatabilidade das rações 

acidificadas. 

A adição nas dietas de leitões desmamados de ácidos orgânicos e seus sais 

isoladamente, como ácido fumárico Giesting; Easter (1991), ácido lático Tsiloyiannis et al. 

(2001), Silva (2002), formiato de cálcio Partanen; Mroz (1999), Bosi et al. (2005), ou em 

combinação como ácido lático, ácido fórmico e ácido fosfórico Freitas et al. (2006), têm 

resultado em benefícios no desempenho, enquanto outras pesquisas tem demonstrado 

respostas negativas no desempenho de leitões resultantes do uso de ácido fórmico Manzanilla 

et al. (2004), e mistura de ácidos fumárico e fórmico (GOMES et al., 2007). A divergência 

nas respostas ao uso de acidificantes nas dietas de leitões recém-desmamados pode estar 

relacionada às diferenças na composição em matérias primas das dietas experimentais 

(GRECCO, 2014). 

7.2 Justificativas para o uso de acidificantes em dietas de leitões recém-desmamados 

Os acidificantes produzem acidez, a qual por sua vez age como flavorizante e retardam 

a degradação enzimática oxidativa. Eles atuam também como agentes complexantes que se 

liga a metais e formam complexos metálicos (previnem ou reduzem a oxidação). Agem ainda, 

diretamente como inibidores do crescimento microbiano, o que os torna eficiente na 

preservação de grãos e raçõese como promotor de crescimento (FRANÇA, 2008). 

Para a eficiente digestão de proteínas necessita-se a manutenção de um pH gástrico 

baixo, pois o baixo pH do estômago ativa as enzimas proteolíticas, tais como a pepsina 

(KIDDER; MANNERS, 1978). Além disso, as condições ácidas desempenham um papel 

importante na prevenção da passagem de bactérias patogênicas para o trato gastrointestinal 

inferior (MAXWELL; STEWART, 1995).  

A produção de ácido clorídrico (HCl) é um dos principais determinantes do pH do 

estômago, e maior produção de HCL leva a um pH inferior do estômago. No entanto, leitões 

recém-desmamados têm um pH desfavoravelmente alto no estômago, devido à sua capacidade 

limitada pela secreção de uma quantidade adequada HCl (KIDDER; MANNERS, 1978), o 

que resulta em reduzida digestão proteica a partir de dietas sólidas. Além disso, a maior 

entrada de proteína não digerida no duodeno pode acelerar o crescimento de bactérias 
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patogênicas na parte inferior do trato gastrointestinal (SMITH; JONES, 1963; PARTANEN; 

MROZ, 1999).  

Ravindran e Kornegay (1993), observaram que o baixo desempenho e uma alta taxa de 

diarreia em leitões recém-desmamados levam a uma redução na digestão de proteínas e 

desenvolvimento de bactérias patogênicas. Para superar o pH do estômago em leitões recém-

desmamados, os nutricionistas defendem a acidificação da dieta através da adição de ácidos 

(RAVINDRAN; KORNEGAY 1993). Tem sido proposto que a dieta acidificante reduz o pH 

do estômago e TGI de leitões desmamados.Em experimentos com leitões, a acidificação da 

dieta têm sido utilizada com o objetivo de diminuir o pH do estômago, pelo menos em 

pequena medida, mas observou-se em alguns estudos pouca influência sobre o pH do trato 

gastrointestinal posterior (KIL; KWON, 2011).  

Outros estudos não observaram alterações em populações microbianas ao oferecer 

acidificantes na dieta, mas tem-se reportado uma ligeira redução de lactobacilos ou bactérias 

lácticas produtoras de ácido no trato gastrointestinal. (SCHÖNER, 2001). Em muitos casos, 

os acidificantes parecem melhorar a digestão de proteínas, apesar de oferecer resultados 

variáveis com respeito à digestibilidade dos aminoácidos e melhora no crescimento (KIL; 

KNOW, 2011). No entanto, a resposta de crescimento tem sido inconsistente com relação a 

diferentes fontes e níveis de inclusão de acidificantes. A informação sobre o modo de ação 

dos acidificantes na dieta é bastante limitada e existem grandes variações nos resultados sobre 

seus efeitos (KIL; KNOW, 2011).  

7.3 Mecanismos de ação dos acidificantes 

Os ácidos são doadores de prótons (H+) enquanto que as bases são receptoras. Cada 

ácido possui tendência característica de perder seus prótons quando em uma solução aquosa e 

esta é uma das características que diferencia um ácido do outro (LEHNINGER, 1990). Ainda 

segundo Lehninger (1990), quanto mais forte um ácido maior será sua tendência de perder 

prótons H+ e sua constante química de equilíbrio para reações de ionização e separação da 

fração H+ e OH- do ácido, na qual é conhecida como constante de ionização ou dissociação e é 

designada pelo termo pK (p denota o “logaritmo negativo de”). 

Ácidos mais fortes possuem sua constante de dissociação (K) maior enquanto que 

ácidos mais fracos possuem sua constante de dissociação menor. Isto implica que, quanto 
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maior a dissociação de um ácido menor será seu valor de pK e quanto menor sua tendência de 

dissociação maior será seu valor de pK (RAVINDRAN; KORNEGAY, 1993; PARTANEN; 

MROZ, 1999). 

A adição de acidificantes à dietas de suínos desmamados requer uma compreensão 

clara do seu modo de ação. Alguns pesquisadores propuseram que a adição de acidificantes 

alimentares para dietas de suínos, correlaciona-se principalmente com a diminuição do pH no 

estômago e trato gastrointestinal inferior, modulação de populações microbianas e melhoria 

na digestão de nutrientes, apesar de outros investigadores especularem sobre outros possíveis 

mecanismos (RAVINDRAN; KORNEGAY, 1993; PARTANEN; MROZ, 1999). 

7.3.1 Redução do pH estomacal 

A adição de acidificantes nas dietas diminui o pH de forma dose-dependente. Afigura-

se que o valor de pKa de acidificantes e a quantidade de outros componentes alimentares (tais 

como produtos lácteos e suplementos minerais que possuem alta capacidade de ligação de 

ácidos) afetam o grau de redução do pH (KIM et al., 2005). Em geral, a adição de 

acidificantes alimentares diminui o pH do estômago em suínos recém-desmamados 

(PAPATSIROS et al., 2012). Nem todos os ácidos têm efeitos na microflora intestinal, sendo 

que os ácidos orgânicos com atividade antimicrobiana são aqueles de cadeia curta com até 

sete átomos (PAPATSIROS et al., 2012). Em 17 experimentos realizados com leitões no 

período de pós desmame, 19 dos 25 grupos que haviam sido suplementados com acidificantes 

diminuíram o pH estomacal quando comparados com o grupo controle (KIL; KNOW, 2011). 

De acordo com Schöner (2001), a adição de ácidos orgânicos nas dietas induz uma 

redução mais rápida do valor de pH no estômago, o que resulta em um tempo mais curto para 

alcançar o pH ótimo de 4 a 3, o qual é necessário para a ativação do pepsinogênio em pepsina. 

Esta resposta leva a uma melhoria da digestibilidade das proteínas, além do aumento na 

atividade de outras enzimas. Os produtos resultantes da digestão das proteínas pela pepsina no 

estômago chegam ao duodeno e estimulam a secreção de enzimas pancreáticas e bicarbonato, 

no qual pode apresentar função significativa sobre a regulação do esvaziamento gástrico, que 

se torna mais lento (LEHNINGER, 1990). Assim, a redução do pH e o esvaziamento gástrico 

podem tornar as proteínas mais hidrolisadas e favorecer seu processo de digestão (ROCHA et 

al., 2008). 
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7.3.2 Ação bactericida ou bacteriostática 

Os ácidos exercem suas ações de duas formas diferentes, porém relacionadas. 

Primeiramente existe efeito no meio extracelular pela acidificação estomacal por um ácido em 

sua forma dissociada e a segunda consiste além da acidificação do meio, na ação de ácidos na 

forma não dissociada agindo diretamente sobre os microrganismos (RODRIGUEZ-

PALENZUELA, 2000).  

A absorção dos ácidos orgânicos se dá rapidamente quando o valor do pH luminal é 

menor do que o pKa dos ácidos. O pKa de um ácido é o valor de pH em que 50% do ácido 

encontra-se na forma ionizada, sendo determinado pelo logarítmo negativo da constante de 

ionização do ácido, ou seja Ka, que por sua vez, indica a força do ácido, portanto sua 

tendência em doar prótons. Por serem expressos de forma logarítmica, uma unidade de pH a 

cima do pKa de um ácido indica que 90% do ácido encontra-se na forma não dissociada e, 

com duas unidades de pH acima do pKa, 99% do ácido estarão não dissociados 

(BELLAVER; SCHEUERMANN, 2004). O pKa da maioria dos ácidos encontra-se entre 3-5 

(THOMPSON; HINTON, 1997). Quando o ácido está na forma ionizada pode difundir-se 

livremente através da membrana semipermeável do microrganismo para seu citoplasma 

celular e, dentro da célula para um ambiente mais alcalino, libera o próton, resultando na 

diminuição do pH intracelular (CANIBE et al, 2001). Isso influencia no metabolismo 

microbiano, inibindo a ação de importantes enzimas e forçando a célula bacteriana a usar 

energia para liberar prótons conduzindo a um acúmulo intracelular de ânions e redução da sua 

taxa de crescimento (RUSSEL, 1992). 

De acordo com Viola e Vieira (2007), os ácidos na forma não dissociada são 

lipossolúveis, e penetram passivelmente na célula microbiana e liberam prótons e ânions, 

sendo que os radicais H+ e o COO- causam redução do pH intracelular, acúmulo de ânions 

polares dentro da célula. Isto inibe a ação de enzimas e resulta na morte do microrganismo. 

Como mecanismo de resistência, as células dos microrganismos reagem bombeando os íons 

H+ para fora, tentando manter o pH constante. Isto, faz com que haja gasto de energia e 

redução do crescimento celular (BELLAVER; SCHEUERMANN, 2004), além de provocar 

inibição da síntese de DNA e RNA e outras moléculas microbianas (MONTEIRO, 2007). 

O aumento do pH interno das células interfere em seu metabolismo, interfere no 

sistema de transporte de aminoácidos e fosfato. Ainda, acarreta aumento na turgidez celular 

pelo aumento da quantidade de ânions, o que gera mecanismo compensatório de cargas 
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elétricas e por consequência, obriga as células a aumentarem os níveis de Na+, K+, e/ou 

glutamato, que causa aumento adicional da força iônica intracelular e turgência 

(RODRIGUEZ-PALENZUELA, 2000). Em síntese o baixo pH reduz patógenos como E. coli 

e Salmonella, pois não são capazes de sobreviver em pH ácido (SANTOS et al., 2003). 

7.3.3 Aumento da atividade enzimática e estímulo às secreções pancreáticas 

Este é um mecanismo que ocorre em função da redução do pH gastrointestinal. Tal 

acidificação influência o aumento da secreção enzimática pelo pâncreas, resultando no 

aumento da digestibilidade das dietas, assim como da digestibilidade íleal verdadeira dos 

aminoácidos (PARTEN, 2001). De acordo com Parten (2001), o aumento da secreção 

enzimática pelo pâncreas em resposta a acidificação do TGI poderia resultar no aumento da 

digestibilidade das dietas mais simples e da digestibilidade íleal verdadeira dos aminoácidos. 

A acidificação do conteúdo gastrintestinal acarreta no aumento da atividade da pepsina 

melhorando a digestibilidade proteica, e, portanto o efeito dos ácidos orgânicos sobre a 

digestibilidade dos nutrientes pode estar relacionado tanto com a acidificação do estômago 

como do intestino (BURNELL et al, 1998). 

7.3.4 Alterações na morfologia intestinal e fornecimento de energia 

A digestão incompleta de carboidratos e proteínas somados ao pH mais elevado do 

estômago, também pode propiciar meio rico em substratos para bactérias nos intestinos 

delgado e grosso, provocando desequilíbrio e favorecendo o crescimento de patógenos como, 

Escherichia coli, Streptococcus e Clostridium (MOLLY, 2011). Estes podem aderir-se à 

mucosa intestinal e, durante o processo de fermentação, produzir toxinas como cadaverina, 

putrescina, tiramina, histamina e outras aminas, agravando os danos ao epitélio intestinal 

(MOLLY, 2011).  

Cunningham (1992), afirmou que a integridade epitelial é fundamental para o 

desenvolvimento da capacidade digestiva dos leitões, e também para conferir uma barreira ao 

ataque de microrganismos. Segundo Silva (2011), quando há ação de patógenas ou altas 
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condições de estresse, há perda de eletrólitos e aumento de endotoxinas séricas, pois ocorre 

interferência nas funções da barreira intestinal. 

Alguns produtos como os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), considerados 

agentes tróficos, podem interagir com a mucosa, acelerando processos mitóticos, agindo no 

aumento do número de células e tamanho das vilosidades, e na nutrição local, havendo assim 

estímulo ao crescimento por nutrientes específicos (SILVA, 2011). 

Os acidificantes servem então como substrato energético, agem na estimulação do 

desenvolvimento da mucosa intestinal, e assim, causando aumento na produção e crescimento 

das células epiteliais da mucosa, proporcionando dessa forma maior capacidade de absorção e 

aproveitamento dos nutrientes (MROZ, 2005). 

7.3.5 Outros possíveis mecanismos 

Alguns trabalhos propuseram que os ácidos orgânicos podem estimular o metabolismo 

intermediário de nutrientes em animais, levando a uma melhor energia e utilização de 

nutrientes, e ácidos orgânicos como ácido fumárico podem servir como fontes de energia 

imediatas, particularmente para as células epiteliais intestinais (RAVINDRAN e 

KORNEGAY, 1993; PARTANEN e MROZ, 1999). Em teoria, esses papéis regulatórios da 

acidificação da dieta parecem ser aceitáveis, pelo menos em alguma extensão. No entanto, 

pouca evidência experimental apoia estes mecanismos em suínos (KIL e KWON, 2011). 

7.4 Antioxidantes naturais 

A análise da atividade antioxidante de compostos naturais teve início com Chipault em 

1952, trabalhando com especiarias, ingredientes utilizados nos alimentos desde os primórdios 

da história, não somente para melhorar ou ressaltar suas características sensoriais, mas 

também, para preservá-los (EXARCHOU et al., 2002). Antioxidantes naturais são substâncias 

químicas naturalmente encontradas na composição de alimentos de origem vegetal e que 

possuem efetiva atividade antioxidante (RODRIGUES et al., 2003). A atividade dos 

antioxidantes naturais é também de interesse tecnológico, pois o processamento e obtenção de 

alimentos com elevado teor destas substâncias supõem uma redução da utilização de 
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antioxidantes sintéticos, possibilitando a obtenção de alimentos mais saudáveis que podem ser 

incluídos no grupo dos alimentos funcionais (THEROND et al., 2000; WEBER; ANTIPATIS, 

2001).  

7.4.1 Ácido ascórbico 

O ácido ascórbico ou cítrico é produzido por fermentação, apresenta-se cristalino e 

inodoro, com sabor azedo agradável, geralmente é menos efetivo como agente antimicrobiano 

que outros ácidos orgânicos, particularmente porque muitos microrganismos podem 

metabolizá-lo e também devido ao baixo pKa (PARTANEN et al., 1999). O ácido cítrico é 

metabolizado através do ciclo do ácido cítrico e pode atuar como uma fonte de energia 

(PARTANEN; MROZ, 1999). O ácido cítrico é disponível comercialmente na forma 

monohidratado ou anidro. Ajuda a preservar a textura, coloração, o aroma e o conteúdo de 

vitaminas dos alimentos, sendo particularmente usual como agente quelante (VIOLA; 

VIEIRA, 2007). 

Em outro estudo, Tsiloyiannis et al. (2001b), avaliaram leitões desmamados com 

doença do edema e diarreia causada por E. coli. Estes animais foram suplementados com 

ácido lático (1,6%), ácido cítrico (1,5%) ou antibiótico enrofloxacina (50ppm). Os resultados 

mostraram que todos os grupos suplementados apresentaram baixa mortalidade em relação ao 

grupo controle e melhor desempenho para crescimento e conversão alimentar. 

O ácido cítrico é um ácido orgânico fraco e é o principal ácido encontrado nas frutas 

cítricas. É usado como conservante natural (antioxidante), sendo conhecido também como 

acidulante, dando um sabor ácido e refrescante na preparação de alimentos e bebidas. Entre os 

ácidos orgânicos é o que se apresenta menos efetivo como agente antimicrobiano, visto que 

muitos organismos podem metabolizar o citrato e também devido ao seu pKa (3,1-4,8) 

(VIOLA; VIEIRA,2004)  

As vitaminas são substâncias orgânicas que agem em pequenas doses, sem qualquer 

valor energético intrínseco (PENTEADO, 2000). A descoberta do ácido ascórbico (Vitamina 

C ou ácido Cevitâmico) foi originada dos estudos realizados para detectar a substância 

existente nas frutas e verduras, que impedia a proliferação do escorbuto entre os marinheiros 

em longas viagens (ARANHA et al., 2000). Durante vários anos tentou-se isolar a vitamina C 

na sua forma pura. Foi o médico Albert Szentgyorgyi que, em 1928, conseguiu isolar esta 
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vitamina, dando-lhe o nome de ácido hexurônico. Ele descobriu ainda que sua fórmula é 

C6H8O6. Em 1932, o isolamento da vitamina C em forma cristalina pura foi obtido 

independentemente por dois grupos de pesquisadores (ARANHA et al., 2000).  

A estrutura química foi identificada e o produto sintetizado sob a forma 

fisiologicamente ativa pouco depois. Em 1938, o ácido ascórbico foi oficialmente aceito como 

nome químico da vitamina C (ARANHA et al., 2000). A vitamina C está presente 

naturalmente em alimentos sob duas formas: a forma reduzida (geralmente designada como 

ácido ascórbico) e a forma oxidada (ácido desidroascórbico). 

A absorção do ácido ascórbico ocorre no jejuno e íleo, que são porções distais do 

intestino delgado, sendo para isto necessária a presença de sódio na luz intestinal (KRINSKY 

et al., 2000). A vitamina C é transportada no plasma sob a forma de um ânion livre, sendo 

transferida por difusão simples no interior dos leucócitos e dos eritrócitos. Quando a oferta de 

ácido ascórbico aumenta, a ascorbemia também aumenta, o que resulta num nível da vitamina 

compreendido entre 1,2 e 1,5 mg dl-1 (68-85 µmol L-1) (PENTEADO, 2000).  

O ácido ascórbico administrado em altas doses, após atingir concentração máxima nos 

tecidos, sofre eliminação do excesso através da urina. Os principais metabólitos do ácido 

ascórbico excretados na urina, além do ácido ascórbico inalterado, são o ácido 

desidroascórbico, o ácido oxálico e o ácido 2,3-dicetogulônico. Seus teores na urina estão 

relacionados com as espécies animais e, também com o teor de ácido ascórbico administrado 

(ARANHA et al., 2000; KRINSKY et al., 2000).  

O ácido ascórbico se distribui em todos os tecidos do organismo. Embora o fígado seja 

o local de síntese do ácido ascórbico no suíno, sua concentração nos tecidos varia 

consideravelmente (MAHAN et al., 2004). Concentrações mais elevadas (>1mg g-1 de tecido) 

do ácido ascórbico são observadas nas glândulas pituitária e adrenal e humor aquoso do olho; 

concentrações moderadas (0,25-0,75mg g-1 de tecido) são observadas no baço, timo, tireóide, 

paratireóide, no cérebro e na íris; concentrações menores (<0,25mg g-1 de tecido) estão no 

fígado, rins, pulmões, coração, olho de lombo e plasma sanguíneo (MAHAN et al., 2004). 

O ácido ascórbico é uma molécula usada como antioxidante e na síntese do colágeno, 

e em processos de hidroxilação e secreção hormonal. Como antioxidante envolve as espécies 

reativas de oxigênio (ROS), tornando-as menos reativas, mas também está envolvido no 

desenvolvimento do esqueleto fetal e no crescimento e manutenção do tecido gonadal 

(MAHAN et al., 2004). Atua na formação dos glóbulos vermelhos do sangue, absorção e 

utilização do ferro e na manutenção e integridade das paredes dos capilares. No plasma pode 

doar elétrons para várias espécies reativas, retornando facilmente ao seu estado reduzido, 
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eliminando-as antes que reajam com as membranas e lipoproteínas biológicas 

(WHITEHEAD; KELLER, 2003).  

O ácido ascórbico atua como antioxidante através de dois mecanismos: (a) pode ser 

facilmente oxidado a ácido desidroascórbico em uma reação reversível. Assim, o sistema 

redox forma uma interconversão entre ambas as moléculas. Esta interconversão forma a base 

para muitas das ações fisiológicas do ácido ascórbico. (b) pode formar um radical ascorbato 

formando mais uma rota de atividade antioxidante, a qual destrói os radicais livres originados 

a partir do oxigênio, como o hidroxil, o oxigênio simples e o superóxido. Neste mecanismo 

pode apresentar ação sinérgica com outras enzimas protetoras como superóxido dismutase, 

glutationa peroxidase e catalase (WHITEHEAD; KELLER, 2003). 

Dentro da célula, o ascorbato remove moléculas de oxigênio reativo, superóxidos, 

hidroxila e radicais livres, produzidos pelo metabolismo normal. O ascorbato perde um 

elétron na presença de um agente oxidante (elétron receptor) e forma um radical ascorbato 

livre. Embora o radical ascorbato livre possa ser reversivelmente reduzido a ascorbato e 

dinucleotídeo de adenina nicotinamida semidesidroascorbato, são formados o ácido 

hidroascórbico ou ácido semidesidroascórbico (MAHAN et al., 2004). De qualquer forma 

podem ser reversivelmente convertidos em ácido ascórbico, ou a estrutura do ácido 

desidroascórbico do anel pode ser quebrada formando o 2,3 diceto-1-ácido gulônico e 

excretado pelos rins (LEHNINGER et al., 2007).  

O antioxidante lipídeo-solúvel nas membranas celulares é o α-tocoferol que pela 

peroxidação é convertido em quinona tocoferol e então reconvertido a sua forma ativa pela 

doação de elétrons ou da glutationa ascorbato. Se localizado na bicamada da membrana, os 

elétrons podem ser transferidos a partir do ascorbato para o espaço extracelular. Não há 

evidência de que a peroxidação lipídica ocorre a partir dos análogos do ácido ascórbico 

(BERGER et al., 1997).  

Adicionalmente, o ácido ascórbico facilmente perde seus elétrons, sendo um dos 

antioxidantes mais eficazes solúveis em água (MAHAN et al., 2004). A vitamina C 

desempenha um papel central no controle de reações oxidativas na célula em função do 

acúmulo de ROS, os quais podem afetar a estabilidade do DNA, do processo de transcrição, 

ou da integridade da membrana. O ascorbato extracelular pode evitar a oxidação de 

lipoproteínas de baixa densidade (LEHNINGER et al., 2007). 

Na presença de Fe3+ livre ou Cu2+, o ácido ascórbico reduz cada um desses metais 

para Fe2+, ou Cu1+, respectivamente (STADTMAN, 1991). Estes elementos são 
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sequestrados biologicamente (por exemplo, Fe em ferritina), impedindo assim a forma mais 

oxidada de ter efeitos nocivos sobre os tecidos (MAHAN et al., 2004). 

7.4.2 Bioflavonóides 

Os bioflavonóides ou flavonóides foram descobertos em 1930, por Szent-György que 

extraiu a citrina da casca do limão, substância que possui a capacidade de regulação da 

permeabilidade dos capilares. Assim, esta classe de produtos naturais foi inicialmente 

denominada de vitamina P (de permeabilidade) e também de vitamina C2, pois apresentavam 

propriedades semelhantes às da vitamina C. Estes compostos podem ser definidos como uma 

classe de metabólitos secundários das plantas, que derivam da condensação de uma molécula 

de ácido cinâmico com três grupos malonil-CoA2 e que participam na fase dependente de luz 

da fotossíntese, durante a qual catalisam o transporte de elétrons (GONZÁLEZ-GALLEGO et 

al., 2002).  

Os bioflavonóides são compostos de baixo peso molecular, com uma estrutura base 

C6-C3-C6 (dois anéis fenil A e B ligados através de um anél pirano C). Dependendo da 

substituição e do nível de oxidação no anel C3, os bioflavonóides podem ser divididos em 14 

classes (flavanóis, flavonóis, flavonas, antocianidinas, isoflavonóides, flavononas, etc.) 

(GONZÁLEZ-GALLEGO et al., 2002). Dentro da mesma classe, os bioflavonóides diferem 

na substituição dos anéis A e B. Estes se encontram na natureza sob a forma de glicosídeos, o 

que melhora a absorção intestinal e a bioavaliabilidade destes compostos (PINELO et al., 

2006). Os glicosídeos formam-se através da união de resíduos de D-glucose na posição 3 ou 

na posição 7 destes bioflavonóides, sendo a primeira substituição a mais frequente. Outros 

resíduos de açúcares encontrados ligados a estes compostos são a D-galactose, a L-ramanose, 

a L-arabinose, a D-xilose e o ácido D-glicurônico (GONZÁLEZ-GALLEGO et al., 2002).  

Vários efeitos biológicos têm sido atribuídos aos bioflavonóides, visto que são 

capazes, por exemplo, de inibir a peroxidação de lipídios (ISHIWA et al., 2000), a agregação 

plaquetária e de ativar sistemas enzimáticos, incluindo cicloxigenases e lipoxigenases 

(HOMMA et al., 2000). Esses efeitos são devidos a sua capacidade de remover radicais livres 

e de quelar cátions divalentes (COOK; SAMMAN, 1996; SILVA et al., 2001). Outros estudos 

mostram que os bioflavonóides quercetina, rutina e naringina inibem a biossíntese de 

eicosanóides (resposta antiprostanóide e antiinflamatória) (PELZER et al., 1998), protegem a 
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oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), previnem agregação plaquetária e 

estimulam o relaxamento do músculo liso com efeitos anti-hipertensivo e antiarrítmico 

(KATZUNG, 2006).  

Os bioflavonóides apresentam ainda ações anti-inflamatórias, antimicrobianas, 

antialergênicas e imuno-estimulantes (ERLUND, 2004; CUSHNIE; LAMB, 2005). A 

resposta imuno-estimulante dos bioflavonóides ocorre, quando as células imunologicamente 

competentes são ativadas frente a organismos estranhos ou substâncias antigênicas liberadas 

durante a resposta inflamatória aguda ou crônica. Muitos dos efeitos antiinflamatórios e 

cardiovasculares dos bioflavonóides e compostos fenólicos interferem no metabolismo final 

do araquidonato (ERLUND, 2004; CUSHNIE; LAMB, 2005). 

O ácido araquidônico é um ácido graxo que serve como precursor de prostaglandinas, 

prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos, os quais são potentes mediadores intracelulares, 

que controlam uma variedade de processos complexos no organismo. A propriedade 

apresentada pelos bioflavonóides em inibir tanto a via da ciclooxigenase quanto da 5-

lipoxigenase no metabolismo do araquidonato pode contribuir para as propriedades anti-

inflamatórias (HARBORNE; WILLIAMS, 2000). 

Os produtos da ação das enzimas ciclooxigenase e lipoxigenase são as 

prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, também denominados eicosanóides. Esses 

compostos são agentes homeostáticos, envolvidos na manutenção da integridade dos sistemas 

inflamatório, cardiovascular e renal. O desequilíbrio na homeostase dos leucotrienos pode 

resultar em respostas inflamatórias com distúrbios respiratórios, como asma e rinite alérgica, 

artrite e desordens inflamatórias no intestino (HARBORNE; WILLIAMS, 2000).  

Os bioflavonóides inibem, in vitro, a peroxidação lipídica, no estágio de iniciação, por 

atuar como antioxidante, eliminando o ânion superóxido e radicais hidroxilas. Os 

bioflavonóides interrompem a reação em cadeia dos radicais livres, doando átomos de 

hidrogênio ao radical peroxila, formando um radical de bioflavonóide. O radical 

bioflavonóide, então, reage com o radical livre, terminando, assim, a propagação da reação 

em cadeia (COOK; SAMMAN, 1996). 

Portanto, além dos efeitos anti-nflamatórios, os bioflavonóides podem ter efeitos 

biológicos em diferentes vias, em vários componentes do sangue, como as plaquetas, 

monócitos, LDL e tecido muscular liso. As plaquetas têm papel chave na aterogênese e são 

mediadores pró-inflamatórios como os tromboxanos A (HARBORNE; WILLIAMS, 2000).  
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7.4.3 Sinergismo entre bioflavonóides e ácido ascórbico 

O sinergismo entre os bioflavonóides e ácido ascórbico, presentes nos extratos 

cítricos, estão relacionados à redução do dano oxidativo (NIJVELDT et al., 2001). A ação 

antioxidante destes compostos aumenta a imunidade mediada ou não por células, o que 

diminui a susceptibilidade dos animais às doenças causadas pelo estresse (PETERSON; 

DWYER, 1998). 

Segundo Mariano (2003); Sebastian (2003), citado por Batista (2005), por motivo do 

seu mútuo poder antioxidante, os flavonóides e o ácido ascórbico apresentam efeitos 

sinérgicos nas seguintes atividades: Os flavonóides estão relacionados na redução do dano 

oxidativo na superfície dos fibroblastos, ação potencializada pela presença do ácido ascórbico. 

Também melhoram a imunidade entérica porque aumentam a fagocitose, e incrementam a 

eficiência dos capilares intestinais, durante os processos de absorção de nutrientes, além de 

melhorar a absorção de antibióticos. 

O ácido ascórbico e os flavonóides aumentam a resistência dos capilares sanguíneos 

ao diminuir os níveis de colesterol-LDL (NIJVELDT et al., 2001). Como antioxidantes, o 

ácido ascórbico e os flavonóides estão relacionados com o aumento da imunidade mediada ou 

não por células, ação ocorrida em parte pela manutenção da estrutura funcional e a integridade 

estrutural de células importantes do sistema imunológico (Linfócitos T e B) (PETERSON; 

DWYER, 1998). 

Essa proteção resulta em uma maior eficiência produtiva pela diminuição da 

susceptibilidade dos animais as doenças causadas pelo estresse e, consequentemente, 

diminuição das taxas de morbidade e mortalidade (PETERSON; DWYER, 1998). 

7.4.4 Estresse oxidativo na fase pós-desmame 

A produção mitocondrial de ATP consiste basicamente na oxidação do H2 para a 

formação de H2O sendo a principal via de produção de energia da célula animal. Cerca de 

90% de O2 absorvido pelos animais é utilizado pela mitocôndria e quase sua totalidade forma 

H2O na cadeia respiratória (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). No entanto 1 a 4 % do O2 

consumido é convertido em O2 (superoxido) e H202 (peróxido de hidrogênio) devido a perda 
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de elétrons na mitocôndria (TURRENS et al., 1982), podendo dar origem a radicais OH 

(hidroxila), os quais tem sido chamados coletivamente de radicais livres ou espécies reativas 

de hidrogênio (TURRENS et al., 1982). Em determinadas situações de estresse, pela ativação 

imune, observa-se que as defesas antioxidantes do organismo podem estar sobrecarregadas 

(STOREY, 1996), provocando um desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes 

(WEISS; MAHAN, 2008; HARRELL et al., 2008; STOREY, 1996). Caso este desequilíbrio 

seja favorável às moléculas oxidantes, pode haver injurias histologicas e fisiológicas e até 

morte celular, acarretando redução do desempenho (HARREL et al., 2008; WELCH, 2002) e 

caracterizando o estresse oxidativo. 

Na fase pós desmame, as concentrações séricas de diversos antioxidantes diminuem 

acentuadamente nos leitões, modificando o status antioxidante do animal, como a diminuição 

na concentração de alfa-tocoferol na maioria dos tecidos (LAURIDSEN, 2008, 2010; WEISS; 

MAHAN, 2008). Ingredientes de baixa qualidade na dieta, condições de ativação imune, 

estresse ambiental e características genéticas podem predispor os leitões ao estresse oxidativo 

(BANDEIRA et al., 2007; HARREL et al., 2008). Nessas condições, é prudente reforçar o 

sistema antioxidante do animal através da dieta (WEISS; MAHAN, 2008). 
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Resumo 

Resumo - O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho e perfil microbiológico de 40 

leitões (fêmeas e machos) em fase de creche. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos, cinco repetições e sexo como fator de bloqueamento. Os 

tratamentos foram distribuídos em: T1 (controle); T2 (Extrato Vegetal (EV) (500ppm)); T3 

(Amoxicilina (A) (20mg kg-1) e T4 (A (20mg kg-1) + EV (500ppm). Não houve influência 

(P>0,01), entre os tratamentos para peso inicial e final e para ganho diário de peso, porém os 

machos do grupo controle apresentaram consumo diário médio de ração 1,8% superior 

(P<0,01) aos demais tratamentos. A contagem total de colônias bacterianas do controle foi 

35,9%, 70,9% e 63,8% superior (P<0,01) aos tratamentos com A, EV+A e EV, 

respectivamente. Em meio MacConkey, o grupo tratado com A foi 88,44%, 91,78% e 

56,50%, superior (P<0,01) se comparados com EV+A, EV e controle, respectivamente. O 

antibiograma de 48 amostras de fezes mostrou que o disco de Amoxicilina foi 85,7%, 72,7%, 
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44,5% e 100% resistente nos tratamentos controle, EV, A e EV+A, respectivamente. Os 

bioflavonoides e ácido ascórbico e a interação com Amoxicilina não alteram o desempenho de 

suínos na fase de creche, porém reduzem a presença de colônias bacterianas. 

 

Termos de indexação: Amoxicilina, creche, colônias bacterianas, E. coli, extrato vegetal. 

 

Performance and microbiological profile of piglets fed diets containing bioflavonoids 

and ascorbic acid 

Abstract 

Abstract. - The objective of this study was to evaluate the performance and microbiological 

profile of 40 pigs (females and males) in the nursery phase. The experimental design was 

completely randomized with four treatments and five replications sex as a blocking factor. 

Treatments were arranged in T1 (control); T2 (Plant Extract (EV) (500ppm)); T3 (Amoxicilin 

(A) (20 mg kg-1) and T4 (A (20 mg kg-1) + EV (500ppm). There was no effect (P>0.01) 

among treatments for initial and final weight and gain daily weight, but the males in the 

control group had daily feed intake 1.8% higher (P<0.01) than the other treatments. The total 

count of bacterial colonies in the control was 35.9%, 70.9% and 63.8% higher (P<0.01) for 

treatments A, EV and EV+A, respectively. In MacConkey medium, the treated group A was 

88.44%, 91.78% and 56.50%, higher (P<0.01) compared to EV+A, EV and control, 

respectively. The antibiogram of the 48 stool samples showed that hard Amoxicilin was 

85.7%, 72.7%, 44.5% resistant and 100% in control treatments, EV, EV+A and A, 

respectively. The bioflavonoids and ascorbic acid and the interaction with Amoxicilin does 

not alter the performance of pigs in the nursery phase, but reduces bacterial colony count. 

 

Index terms: Amoxicilin, bacterial colony, E. coli, nursery, plant extract. 
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Introdução 

 

A superação contínua dos resultados técnicos é um desafio que caracteriza a rotina da 

moderna suinocultura. Vários foram os ganhos obtidos com o melhoramento genético, o 

aprimoramento dos conhecimentos sobre a nutrição e sanidade, ambiência, instalações e 

reprodução. Não obstante, há vários desafios a serem vencidos em todos os setores da 

produção de suínos, pois mesmo com as modernas ferramentas disponíveis, os leitões ainda 

sofrem com as enteropatias (Anami et al., 2008).  

As diarreias, assim como outras doenças que acometem o trato digestivo dos suínos, 

são multifatoriais e os principais agentes envolvidos são o Clostridium perfringens tipo A ou 

tipo C, a Escherichia coli enterotoxigênica, a Isospora suis, o rotavírus e o vírus da 

gastroenterite transmissível dos leitões (Yaeger et al., 2007; Hur & Lee, 2012). Em uma 

rápida reflexão sobre a ocorrência das diarreias de suínos, o que determina a importância 

desses episódios são fatores como o número de doentes, o curso da doença, o grau de 

desidratação dos leitões afetados, a mortalidade especificamente devida ao problema, a 

repetição de episódios em diferentes lotes e as quantidades e eficiência das medicações e 

vacinações em curso (Barcellos et al., 2011). 

As diarreias cursam com sinais clínicos como perda de solutos e água, depleção de 

eletrólitos, desequilíbrio ácido-básico e desidratação, que pode ser fatal se não tratada 

adequadamente (Zlotowski et al., 2008). Os tratamentos são difíceis, de custos elevados e 

muitas vezes ineficientes, porém a prevenção e o manejo adequado são formas eficazes de 

reduzir a incidência de diarreia. A necessidade de garantir os resultados zootécnicos e 

econômicos da produção de suínos incentivou a incorporação rotineira de antibacterianos 

(promotores de crescimento) nas rações destinadas às fases do processo produtivo. Nesse 

sentido, novas alternativas que garantam o desempenho animal, a qualidade do produto final e 
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a redução de resíduos indesejáveis à saúde do consumidor estão sendo cientificamente 

consideradas.  

Pesquisas têm sido realizadas com prebióticos, enzimas, ácidos orgânicos e extratos 

vegetais (EV). Estes últimos, representado pelos compostos fenólicos (bioflavonoides ou 

flavonoides) e o ácido ascórbico. Os bioflavonoides são antioxidantes naturais, com ações 

antiinflamatórias, antimicrobianas, antialergênicas e imuno-estimulantes (Cushnie & Lamb, 

2005). O ácido ascórbico participa de diversos processos metabólicos, como a formação do 

colágeno e síntese de epinefrina, corticosteroides e ácidos biliares (Pion et al., 2004). Além de 

co-fator enzimático, o ácido ascórbico participa dos processos de óxido-redução, aumentando 

a absorção de ferro e a inativação de radicais livres (Padayatty et al., 2003). Os benefícios da 

utilização terapêutica do ácido ascórbico em suínos são observados no desempenho, estresse 

pré-abate e na qualidade da carne (Pion et al., 2004).  

Pelas propriedades individuais e ação sinérgica de seus princípios ativos, o uso de EV 

pode melhorar a resposta imune de leitões na fase de creche. Embora existam informações 

positivas relacionadas ao sinergismo dos constituintes dos EV, seu uso no controle dos sinais 

clínicos das diarreias de leitões é incipiente e pouco conclusivo. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o desempenho e o perfil microbiológico de leitões na fase de creche 

alimentados com dietas contendo bioflavonoides e ácido ascórbico.  

 

Material e métodos 

 

Os animais foram alojados no Setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da 

UFSM.O experimento foi executado no período de 02 a 23 dezembro de 2013. As unidades 

experimentais possuíam peso médio de ± 5,89 quilogramas. O galpão da creche possui 48 

baias elevadas a 0,40m do solo, com piso plástico vazado com 2m2 de área por baia. As baias 
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são equipadas com comedouros semi-automáticos e bebedouros tipo chupeta, com regulagem 

de altura. O galpão possui sistema automático de acionamento de cortinas, um conjunto de 

quatro exaustores e ar condicionado.  

Os animais no momento da chegada foram pesados, identificados e distribuídos nos 

tratamentos. Foram utilizados 40 animais alojados em 40 baias, sendo 20 fêmeas e 20 machos 

desmamados, dispostos em um delineamento experimental inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos, 5 repetições e utilizado o sexo como fator de bloqueamento. Os 

tratamentos foram denominados, respectivamente em: T1 (controle); T2 (EV (500ppm)); T3 

(Amoxicilina (20mg kg-1)) e T4 (Amoxicilina (20mg kg-1)+EV (500ppm)).  

O EV é constituído de ácido lático (180,0g kg-1), vitamina C (5.200,0g kg-1), 

flavonoides (344,0mg kg-1), ácido cítrico (400,0g kg-1), ácido fosfórico (15,0g kg-1), ácido 

fumárico (20,0g kg-1). A Amoxacilina (50,0g), foi utilizada na dose de 20mg por quilograma 

de peso. Os animais foram submetidos à avaliações clínicas constantes quanto ao grau de 

hidratação e sintomatologia de diarreia. A temperatura mínima e máxima foi verificada duas 

vezes ao dia. Os animais consumiram uma dieta isonutritiva comercial, seguindo as 

exigências nutricionais do NRC (Nrc 2012) (Tabela 1), Os animais receberam alimentação a 

vontade e tiveram livre acesso a água.  

Os dados de ganho de peso foram obtidos por pesagens semanais e individuais dos 

animais. O consumo diário de ração foi obtido pela pesagem da ração fornecida menos as 

sobras diárias presentes nos comedouros. A conversão alimentar foi estimada a partir das 

variáveis anteriores. 

Para a avaliação do perfil microbiológico foram coletadas fezes dos animais, 

identificadas e encaminhadas ao Laboratório de Bacteriologia (LABAC) da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) para a contagem de colônias bacterianas. As coletas de fezes 

foram realizadas nos dias 7, 14 e 21 do experimento. Para a contagem das colônias foi 



 57 

utilizado e meio PCA (Plate Count Agar) e MacConkey. Ainda foram realizadas provas 

bioquímicas (oxidação e fermentação de açúcares (GOF), produção de Indol (SIM), utilização 

de açúcares (TSI) e urease) para identificação de E. coli. As colônias foram armazenadas em 

glicerol para posterior cultura e antibiograma das 48 amostras conservadas. As amostras 

passaram por repique em meio VBR e logo levadas a estufa por 24 horas a 37ºC. Após este 

período, com a alça de platina, algumas colônias foram adicionadas ao Muller Hilton caldo 

(MH) e a seguir em MH Agar e adicionados os discos de antibióticos para serem 

encaminhadas a estufa por 24 horas a 37ºC. Após 24 horas fez-se a leitura com régua 

transparente milimetrada para determinar o diâmetro em mm para cada halo de inibição. 

Foram utilizados os seguintes discos para o antibiograma: Polimixina (30 µg), Cefepine 

(30µg), Amoxicilina (10µg), Neomicina (30µg), Norfloxacino (10µg), Ceftriaxona (30µg), 

Meropenem (10µg) e Ampicilina (10µg). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo procedimento GLM em 

nível de 5% de significância. Os efeitos incluídos no modelo analítico foram tratamentos (T) e 

semana (S). As eventuais diferenças entre as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey. 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa estatístico Minitab (Mckenzie & 

Goldman, 2010). Os dados do antibiograma foram avaliados através do percentual de 

sensibilidade, sensibilidade intermediária e resitência aos antibióticos.  

 

Resultados e discussão 

 

O desempenho animal não apresentou diferenças (P>0,01) entre os tratamentos para 

peso inicial e final e para ganho diário de peso. Porém, os machos do grupo controle 

apresentaram consumo diário médio de ração (CDMR) 1,8% superior (P<0,01) aos demais 

tratamentos e conversão alimentar (CA) 2,11% superior (P<0,01) em relação ao tratamento 
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com EV (Tabela 2). Na atualidade, os aspectos nutricionais que envolvem os extratos vegetais 

têm sido mensurados pelas atividades antimicrobianas, sobre os sistemas enzimáticos, 

estruturas celulares e moléculas biológicas. Entretanto, é interessante lembrar que os efeitos 

biológicos dos antioxidantes naturais são potencializados pelas interações entre os 

constituintes da fórmula (Middleton et al., 2000). Por exemplo, a biodisponibilidade e eficácia 

da vitamina C e dos bioflavonoides são inferiores se administrados de forma isolada (Navarro 

et al., 2008). Entre as várias ações, os antioxidantes protegem o sistema imunológico. Os 

bioflavonoides modulam algumas respostas inflamatórias, como a inibição da PGE2, IgE e 

inibição da fagocitose da membrana de mielina no processo de esclerose múltipla (Flórez, 

2002). No momento atual, os acidificantes passaram a ser utilizados nas dietas dos suínos nas 

fases iniciais de crescimento, auxiliando no desempenho após o desmame (Miguel, 2008).  

Em nosso trabalho, observamos maior consumo médio diário de ração dos machos do 

grupo controle e por consequência pior conversão alimentar, se comparado aos demais 

tratamentos. Em outro trabalho, um dos constituintes da fórmula dos EV, mais 

especificamente o ácido fumárico, utilizado em dietas para leitões no pós-desmame melhorou 

o desempenho dos animais, tanto no ganho de peso e conversão alimentar, assim como 

aumentou o consumo de ração (Teixeira et al., 2003). Já o uso 1,5 a 3,0% de ácido cítrico na 

dieta de leitões no pós desmame, não apresentou melhora no ganho de peso e na eficiência 

alimentar (Radecki et al., 1988). Portanto, as respostas das características de desempenho e 

dos coeficientes de digestibilidade aparente de nutrientes, frente à suplementação de 

acidificantes são variáveis e contraditórias (Miguel, 2008).  

A contagem total de colônias bacterianas do grupo controle foi 35,9%, 70,9% e 63,8% 

superior (P<0,01) aos tratamentos com A, EV+A e EV, respectivamente. A contagem de 

colônias pequenas do grupo controle foi 72,3%, 75,99% e 75,35% superior (P<0,01) aos 

tratamentos com A, EV+A e EV, respectivamente. A contagem de colônias médias do 



 59 

tratamento com A foi 58,27%, 75,37% e 99,82% superior (P<0,01) aos tratamentos com EV, 

EV+A e ao grupo controle, respectivamente. Em relação as colônias grandes não foram 

observadas diferenças (P>0,01) entre os tratamentos. Já, na contagem em meio MacConkey, o 

grupo tratado com A foi 88,44%, 91,78% e 56,50%, superior (P<0,01) aos tratamentos com 

EV+A, EV e controle, respectivamente (Tabela 3).  

Inúmeras hipóteses são sugeridas a respeito do mecanismo de ação dos acidificantes e 

entre elas a redução do pH estomacal, alterações da microflora intestinal (por meio de 

controle bactericida) ou bacteriostático, melhora na digestibilidade e retenção de nutrientes 

(Miguel, 2008). É importante recordar que a secreção de ácido clorídrico, em leitões jovens, é 

limitada devido a insuficiente produção de ácido clorídrico. Isto foi observado em outro 

trabalho, o qual avaliou dietas líquidas fermentadas ou não e, salientou que a redução do pH 

favoreceria o aproveitamento dos ácidos graxos de cadeia curta (ácidos orgânicos) e o 

controle de enterobactérias (Canibe et al., 2007). Nesse sentido, o uso de acidificantes nas 

dietas de leitões no pós desmame pode servir como adjuvante no controle do pH estomacal e 

auxiliar na digestão de alimentos à base de grãos e farelos vegetais (Gallo et al., 2003). 

Porém, salientamos que os resultados mais constantes são em relação ao poder antimicrobiano 

dos acidificantes. Esse poder, na maioria das vezes, se dá quando há redução do pH 

estomacal.  

Um dos mecanismos de controle microbiano refere-se à capacidade que os 

acidificantes possuem de alterar o pH do meio, em função do seu potencial de dissociação 

(pKa) entre a forma dissociada e não dissociada (Partanen & Mroz, 1999). A absorção dos 

ácidos orgânicos se dá mais rapidamente quando o valor do pH luminal é menor do que pKa 

dos ácidos. O pKa de um ácido é o valor de pH em que 50% do ácido encontra-se na forma 

ionizada, sendo determinado pelo logaritmo negativo da constante de ionização do ácido, ou 

Ka, que por sua vez indica a força do ácido, portanto sua tendência em doar prótons. Por 
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serem expressos de forma logarítmica, uma unidade de pH acima do pKa de um ácido indica 

que 90% do ácido encontra-se na forma não dissociada e, com duas unidades de pH acima do 

pKa, 99% do ácido estarão não dissociados e o pKa da maioria dos ácidos encontra-se entre 3 

e 5 (Bellaver & Scheuermann, 2004; Thompson & Hinton, 1997). 

Quando o ácido está na forma ionizada pode difundir-se livremente através da 

membrana semipermeável do microorganismo para seu citoplasma celular e dentro da célula 

em um ambiente mais alcalino libera o próton resultando na diminuição do pH intracelular 

(Canibe et al., 2001). Este aspecto influencia no metabolismo microbiano, inibindo a 

liberação de importantes enzimas e forçando a célula bacteriana a usar energia para liberar 

prótons, conduzindo ao acúmulo intracelular de ânions e em consequência reduz sua taxa de 

crescimento e isto devido ao consumo de energia através da ação da bomba ATPase que 

bombeia prótons (H+) até o esgotamento dessa bactéria (Gauthier, 2005).  

Esses eventos relatados a cima podem ter acontecido em nosso estudo, pois a 

contagem total de colônias bacterianas foi favorável aos tratamentos com EV e EV+A. Como 

exemplo, a contagem total de colônias do tratamento com EV foi 70,9% inferior ao grupo 

controle, o que nos remete a possibilidade dos EV apresentarem efetivamente propriedades 

antimicrobianas. Nesse sentido, os resultados obtidos em meio MacConkey permitem 

diferenciar presuntivamente gêneros e espécies de microorganismos através de coloração ou 

morfologia das colônias. Em nosso trabalho, foi observado que o grupo que recebeu EV, 

apresentou redução de 91,78% na contagem de colônias, se comparado ao grupo controle. 

Através desses resultados e provas bioquímicas realizadas, podemos estimar que essas 

colônias são do gênero E coli. A E. coli é o microorganismo mais presente em amostras de 

fezes e integrante da microbiota saprófita intestinal. A E. coli é uma bactéria anaeróbia 

facultativa com morfologia bastonete, Gram negativa, fermentadora de lactose e que cresce 

facilmente em meios de cultura como ágar MacConkey, formando grandes colônias 
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vermelhas (Gyles & Fairbrother, 2004). Sob avaliação bioquímica, ela apresenta reação 

positiva para o Indol, negativa para a produção de urease e sulfito de hidrogênio e não 

utilização do citrato como fonte de carbono. Essas provas permitem sua distinção entre as 

Enterobacteriaceas (DebRoy & Maddox, 2001). 

Na avaliação do antibiograma (dados percentuais), foi observado que os antibióticos 

Cefepine (CPM), Ceftriaxona (CRO), Merepenem (MPM) apresentaram 100% de 

sensibilidade independente dos tratamentos. A Polimixina apresentou 100% de resistência nos 

tratamentos controle, EV e EV+A, porém 66,6% de resistência no tratamento com A. O 

antibiograma com o disco de Amoxicilina apresentou 85,7%, 72,7%, 44,5% e 100% de 

resistência nos tratamentos controle, EV, A e EV+A, respectivamente (Tabela 4). Já os discos 

com ampicilina e Norfloxacina apresentaram 88,8% e 88,8% de resistência, respectivamente 

no tratamento com A. Em resumo, podemos observar que o antibiograma com os discos de 

Amoxicilina, Norfloxacina e Ampicilina apresentaram maiores percentuais de resistência 

independente dos tratamentos. Ainda, podemos observar que o antibiograma com discos de 

neomicina apresentaram 100% de sensibilidade intermediária no tratamento com EV+A e 0% 

de resistência nos demais tratamentos.  

Dentre as medidas para a redução e controle da E. coli encontra-se a antibioticoterapia 

(Glattleider,1993). Trabalhos de sensibilidade aos antibióticos têm sido realizados com 

resultados variáveis (Wilson, 1981; Borowski et al., 1993). Em virtude da diversidade de 

comportamento da E. coli frente aos antimicrobianos, principalmente pelo uso de subdoses de 

antibióticos e pela fácil transferência da resistência através de plasmídeos entre amostras 

bacterianas, em nosso estudo foi realizado antibiograma das amostras de fezes de todos os 

tratamentos. Observamos que os tratamentos efetivamente não influenciaram nos resultados 

do antibiograma. A sensibilidade observada pode ser o efeito direto dos discos de antibióticos 

adicionados às amostras.  
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Os antibióticos Cefepine (CPM), Ceftriaxona (CRO), Merepenem (MPM) foram de 

fato eficientes em todas as amostras avaliadas. Esses antimicrobianos são mais eficientes 

provavelmente por inibirem a síntese de parede microbiana, o que resulta na morte bacteriana. 

Isto é possível porque as células Gram negativas (Ex. E. coli), possuem uma quantidade muito 

menor de peptidoglicano do que as Gram positivas. Isso faz com que sua parede celular não 

seja tão espessa e forte quanto a das outras supracitadas, mas sua estrutura é mais complexa 

devido ao fato da existência de uma membrana de lipoproteínas, polissacarídeos e 

fosfolipídios, que envolve sua parede celular (KINN et al., 2005). 

Os antibióticos Cefepine (CPM), Ceftriaxona (CRO), Merepenem (MPM) foram 

eficientes em todas as amostras avaliadas. Esses antimicrobianos são mais eficientes 

provavelmente por inibirem a síntese de parede microbiana, o que resulta na morte bacteriana. 

Isto é possível porque as células Gram negativas (Ex. E. coli) possuem uma parede celular 

muito mais complexa, o que as torna mais resistentes aos antibióticos, devido à incapacidade 

de alguns não atravessarem a membrana lipídica que constituem sua parede celular. Para se 

ter acesso a célula bacteriana, os antibióticos devem cruzar a parede celular através de canais 

proteicos de porina embebidos na estrutura lipídica que apresentam o interior com 

características hidrofílicas. Assim antibióticos com maior atividade frente a gram-negativas 

são aqueles que apresentam grupos ionizáveis em sua estrutura química (GUIMARÃES et al., 

2010). 

Portanto, na caracterização de um desequilíbrio intestinal, as diarreias aparecem 

comumente como um importante sinal da complexidade do processo. É interessante lembrar 

que a dinâmica intestinal é contínua, com respostas imunes de intensidades diferentes sobre 

substâncias ou agentes ofensivos e inofensivos. Estes desafios impostos, muitas vezes por 

ações multifatoriais, recursos nutricionais ou alimentares podem ser interessantes para 

acelerar a recuperação de eventuais danos no sistema digestivo. Para tanto, mais estudos são 
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necessários para avaliar os níveis ideais de inclusão e melhores combinações dos extratos 

vegetais, tendo em vista a possibilidade de melhorar a resposta imune de leitões na fase de 

creche. 

 

Conclusões 

 

1. O uso de bioflavonoides e ácido ascórbico não alteram o desempenho de suínos na 

fase de creche.  

2. O uso de extratos vegetais e associados a Amoxicilina reduz a contagem de colônias 

bacterianas. 

3. Foi observada alta resistência das amostras estudadas à Amoxicilina, a Neomicina e 

a Norfloxacina. Os antimicrobianos Cefepine, Ceftriaxona e Merepenem foram os mais 

eficientes na inibição do crescimento das amostras de E. coli isoladas de suínos 

suplementados com ácido ascórbico e bioflavonoides.  
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Tabela 1. Composição centesimal das dietas de leitões em fase de creche suplementados com 

dietas contendo bioflavonoides e ácido ascórbico (¹). 

Ingredientes Pré inicial I* Inicial I* 

Proteína Bruta (g kg-1) 180 177,99 

Umidade (g kg-1) 120 120 

Ácido Fórmico (mg kg-1) 325 - 

Ácido Fólico (mg kg-1) - 0,60 

Ácido Pantatênico (mg kg-1) - 13,65 

Biotina (mg kg-1) - 75 

Cobalto (mg kg-1) - 19,95 

Ácido Lático (mg kg-1) 760 - 

Pantotenato de Ca (mg kg-1) 11 - 

Aroma de frutas (mg kg-1) 30 - 

BHT (mg kg-1) 97 - 

Cálcio (mg kg-1) 8.000 8 

Cálcio (mg kg-1) 5.000 6,25 

Cobre (mg kg-1) 8 0,6 

Colina (mg kg-1) - 349 

Etoxiquin (mg kg-1) - 25 

Extrato Etéreo (mg kg-1) 25 27,6 

Ferro (mg kg-1) 79 112 

Fibra Bruta (g kg-1) 35 22,6 

Fósforo (mg kg-1) 3.500 5,4 

Halquinol (mg kg-1) 120 - 

Iodo (mg kg-1) 0,49 1,95 

Lisina (g kg-1) 12 6.175 

Manganês (mg kg-1) 30 62,25 

Matéria mineral (g kg-1) 60 33,38 

Metionina (mg kg-1) 5.000 3.394 

Niacina (mg kg-1) 18 33 

Selênio (mg kg-1) 0,25 0,3 

Sódio (mg kg-1) 1.800 0,24 

Treonina (mg kg-1) 1.800 - 
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Triptofano (mg kg-1) 790 - 

Vitamina A (UI kg-1) 6.400 15.900 

Vitamina B12 (mcg kg-1) 30 30 

Vitamina B1 (mg kg-1) - 1,2 

VitaminaB2 (mg kg-1) 4 8,4 

VitaminaB6 (mg kg-1) 2 3,39 

VitaminaD3 (UI kg-1) 1.200 32.400 

Vitamina E (UI kg-1) 30 39 

VitaminaK3 (mg kg-1) 1 1,65 

Zinco (mg kg-1) 2.500 2.250 

(¹) Obs.: Composição básica do produto: Ácido fólico, ácido nicotínico, carbonato de cálcio, 

cloreto de sódio, cloreto de colina, etoxiquin, farelo de soja transgênico, milho moído, fitase, 

fosfato bicálcico, halquinol, iodato de potássio, óxido de zinco, pantotenato de cálcio, selenito 

de sódio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, vitamina 

A, Vitamina B1, B2, B6, B12, D3, E e K3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Tabela 2. Desempenho de leitões em fase de creche alimentados com dietas contendo 

bioflavonoides e ácido ascórbico. 

Peso In Peso Fi CMDR GDP CA 
Tratamentos (T) 

M F M F M F M F M F 

Controle 5,69 5,55 9,01 8,90 0,53a 0,53 0,36 0,36 1,42a 1,41 

Extrato Vegetal (EV) 5,78 6,61 9,16 9,98 0,52b 0,52 0,36 0,36 1,39b 1,39 

Amoxicilina (A) 5,88 6,61 9,22 9,92 0,52b 0,52 0,36 0,36 1,39ab 1,41 

EV+A 5,41 5,67 8,76 8,79 0,52b 0,52 0,36 0,36 1,40ab 1,41 

Dpr 0,56 0,54 0,89 0,83 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 

Probabilidade           

T 0,87 0,91 0,23 0,17 0,01 0,08 0,85 0,94 0,01 0,54 

R 0,011 0,012 0,69 0,70 0,013 0,07 0,11 0,54 0,014 0,21 

Peso In=peso inicial; Peso Fi= peso final; CMDR= consumo médio diário de ração; GDP= 

ganho diário de peso; CA= conversão alimentar; DPR=desvio padrão residual; R= repetição; 

M= macho; F= fêmea; Equações de Regressão para 1Peso In machos: (Peso In=4,65+0,59R) 

=;2Peso In fêmeas: (Peso In=6,03+0,10R); 3CRMD machos: (CRMD=0,52+0,0008R); 4CA 

machos: (CA=1,38+0,012R). 
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Tabela 3. Contagem de colônias bacterianas de conteúdo fecal leitões em fase inicial de 

creche alimentados com dietas enriquecidas com bioflavonoides e ácido ascórbico. 

Contagem (UFC mL-1) 

Tratamento (T) Contagem 

Total 

Colônia 

Pequena 

Colônia 

Média 

Colônia 

Grande 
mC 

Controle 684797437,5a 507353125a 515000c 24855375 24855375b 

Extrato Vegetal 

(EV) 
247453000c 125062500b 121118125b 1334875 4693963b 

Amoxicilina (A) 438725000b 140493750b 290243750a 250000 57148625a 

EV+A 198959562,5c 121786875b 71472688c 2668750 6604125b 

Dpr 179 129 142 288 239 

Probabilidade      

T 0,01 0,01 0,01 0,14 0,01 

S 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 

Atb= antibiótico; Dpr=desvio padrão residual; S=semana; mC=Ágar MacConkey; Equação de 

regressão para semanas de avaliação:1S=2,80 - 0,000000 Contagem total de colônias; 2S=2,84 

- 0,023000 Contagem de colônias pequena;3S=2,44 + 0,031000 Contagem de colônias 

médias; 4S=2,72 - 0,0420000 Contagem de colônias grandes; 5S=2,62 - 0,063000 mC. 
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Tabela 4. Antibiograma (sensibilidade em %) de amostras de fezes de leitões em fase de 

creche alimentados com dietas contendo bioflavonoides e ácido ascórbico. 

Tratamento Sensibilidade Polim CPM AMO NEO NOR CRO MPM AMP 

S 100 100 14,3 85,7 100 100 100 14,3 

SI 0 0 0 14,3 0 0 0 0 Controle 

R 0 0 85,7 0 0 0 0 85,7 

S 100 100 27,3 54,5 36,4 100 100 27,3 

SI 0 0 0 45,5 9,1 0 0 0 
Extrato Vegetal 

(EV) 
R 0 0 72,7 0 54,5 0 0 72,7 

S 66,6 100 33,3 55,5 11,2 100 100 11,2 

SI 22,2 0 22,2 44,5 0 0 0 0 Amoxicilina (A) 

R 11,2 0 44,5 0 88,8 0 0 88,8 

S 100 100 0 0 0 100 100 33,3 

SI 0 0 0 100 0 0 0 0 EV+A 

R 0 0 100 0 100 0 0 66,6 

Polim=Polimixina; CPM=Cefepine; AMO=Amoxicilina; NEO=Neomicina; 

NOR=Norfloxacino; CRO=Ceftriaxona; MPM=Merepenem; AMP=Ampicilina; S=sensível; 

SI=sensibilidade intermediária; R=resistente. 
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ascórbico: determinação do perfil enzimático e detecção de cepas patogênicas pela PCR 
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Resumo 

Resumo - O objetivo deste trabalho foi avaliar a dosagem bioquímica CK, AST, AST, 

TBARS e a frequência dos genes de fímbrias (F41, F6 (987P), F4 (K88), F18 e F5 (K99) e 

toxinas (LT, STx, LTa e LTb) de cepas de E. coli isoladas de leitões com diarreia usando a 

técnica de PCR multiplex com primers específicos para esses genes. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, cinco repetições e sexo 

como fator de bloqueamento. Os tratamentos foram distribuídos em: T1 (controle); T2 

(Extrato Vegetal (EV) (500ppm)); T3 (Amoxicilina (A) (20mg kg-1) e T4 (A (20mg kg-1) + 

EV (500ppm). Os resultados encontrados não foram significativos no presente estudo 

(P>0,05) para a avaliação das enzimas. Das 64 amostras 55 (85,93%) apresentaram genes para 

fímbrias e toxinas, 23 (35,93%) apresentaram genes somente para fímbrias e somente duas 

amostras apresentaram genes somente para toxinas. A frequência dos fatores de virulência 

detectada isolada ou em associação com outros fatores foi: F41 (10,93%), F6 (21,87%), F4 

(37,5%), F18 (70,31%), LT (39,6%), Stx (42,18%), STa (60,93%) e STb (75%). Em todas as 

64 amostras não foi encontrada nenhum dos fatores de virulência para F5 (k99). O 
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fornecimento de EV na dieta de leitões desmamados não influencia nas enzimas como CK, 

ALT, AST e no TBARS. O grupo de animais que recebeu EV ou sua interação não apresentou 

ausência de genes para fímbrias e toxinas. 

 

Termos de indexação: diarreia, dosagem bioquímica, fímbrias, leitões desmamados, toxinas. 

 

The enzyme profiles of evaluation and detection of pathogenic strains by PCR multiplex 

in piglets in nursery phase fed diets containing bioflavonoids and ascorbic acid 

Abstract 

Abstract - The objective of this study was to evaluate serum levels CK, AST, AST, TBARS 

and the frequency of fimbriae genes (F41, F6 (987P), F4 (K88), F18 and F5 (K99) and toxins 

(LT, STx, LTa and LTB) of E. coli strains isolated from piglets with diarrhea using multiplex 

PCR with primers specific for these genes. The experimental design was completely 

randomized with four treatments, five replicates and sex as blocking factor treatments were 

distributed as follows: T1 (control), T2 (Plant Extract (EV) (500ppm)), T3 (Amoxicilin (A) 

(20 mg kg-1) and T4 (A (20 mg kg-1) + EV (500ppm). The results were not significant results 

in this study (P>0.05) for the evaluation of enzymes. Of the 64 samples 55 (85.93%) had 

genes for fimbriae and toxins, 23 (35.93 %) had only genes for fimbriae and only two samples 

had genes for toxins only. The frequency of virulence factors detected alone or in combination 

with other factors was: F41 (10.93%), F6 (21.87%), F4 (37.5%), F18 (70.31%), LT (39.6%), 

Stx (42.18%), STa (60.93%) and STb (75%). In all 64 samples we found no virulence factors 

for F5 (K99). The supply of IV in the diet of weanling pigs did not affect the CK enzymes 

such as ALT, AP and TBARS. O group of animals receiving IV or their interaction showed 

no fimbriae absence of genes and toxins. 

 

Index terms: biochemical analysis, diarrhea, fimbriae, toxins, weaned piglets. 
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Introdução 

 

A superação contínua dos resultados técnicos é um desafio que caracteriza a rotina da 

moderna suinocultura. Vários foram os ganhos obtidos com o melhoramento genético, o 

aprimoramento dos conhecimentos sobre a nutrição e sanidade, ambiência, instalações e 

reprodução. Não obstante, há vários desafios a serem vencidos em todos os setores da 

produção de suínos, pois mesmo com as modernas ferramentas disponíveis, os leitões ainda 

sofrem com as enteropatias (Anami et al. 2008).  

O desmame antecipado dos leitões, por volta dos 21 dias de idade, possibilita o 

aumento do número de leitões por matriz por ano (Morés et al., 1998). Contudo, o período de 

creche acaba se tornando crítico na produção de suínos, em virtude dos fatores estressantes 

que ocorrem simultaneamente por ocasião do desmame, relacionados à separação dos leitões 

da matriz, à mudança de ambiente e à mudança brusca na alimentação (Santos et al. 2003). 

Além disso, a imaturidade do sistema digestivo e as drásticas alterações na fisiologia 

intestinal dos leitões com duas a três semanas de idade Boudry et al. (2004), prejudicam os 

processos digestivo e absortivo, comprometem o desempenho e predispõem os leitões a 

problemas de saúde fazendo com que o período pós desmame represente grande desafio para 

os nutricionistas (Silva et al. 2008). As diarreias, assim como outras doenças que acometem o 

trato digestivo dos suínos, são multifatoriais e os principais agentes envolvidos são o 

Clostridium perfringens tipo A ou tipo C, a Escherichia coli enterotoxigênica, a Isospora suis, 

o rotavírus e o vírus da gastroenterite transmissível dos leitões (Yaeger et al. 2007, Hur & Lee 

2012). Em uma rápida reflexão sobre a ocorrência das diarreias em suínos, o que determina a 

importância desses episódios são fatores como o número de doentes, o curso da doença, o 

grau de desidratação dos leitões afetados, a mortalidade especificamente devida ao problema, 
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à repetição de episódios em diferentes lotes e as quantidades e eficiência das medicações e 

vacinações em curso (Barcellos et al. 2011). 

As diarreias cursam com sinais clínicos como perda de solutos e água, depleção de 

eletrólitos, desequilíbrio ácido-básico e desidratação, que pode ser fatal se não tratada 

adequadamente (Zlotowski et al. 2008). Os tratamentos são difíceis, de custos elevados e 

muitas vezes ineficientes, porém a prevenção e o manejo adequado são formas eficazes de 

reduzir a incidência de diarreia. A necessidade de garantir os resultados zootécnicos e 

econômicos da produção de suínos incentivou a incorporação rotineira de antibacterianos 

(promotores de crescimento) nas rações destinadas às fases do processo produtivo. Nesse 

sentido, novas alternativas que garantam o desempenho animal, a qualidade do produto final e 

a redução de resíduos indesejáveis à saúde do consumidor estão sendo cientificamente 

consideradas.  

Pesquisas têm sido realizadas com prebióticos, enzimas, ácidos orgânicos e extratos 

vegetais (EV). Estes últimos, representado pelos compostos fenólicos (bioflavonoides ou 

flavonoides) e o ácido ascórbico. Os bioflavonoides são antioxidantes naturais, com ações 

antiinflamatórias, antimicrobianas, antialergênicas e imuno-estimulantes (Cushnie & Lamb 

2005). O ácido ascórbico participa de diversos processos metabólicos, como a formação do 

colágeno e síntese de epinefrina, corticoesteróides e ácidos biliares (Pion et al. 2004). Além 

de co-fator enzimático, o ácido ascórbico participa dos processos de óxido-redução, 

aumentando a absorção de ferro e a inativação de radicais livres (Padayatty et al. 2003). Os 

benefícios da utilização terapêutica do ácido ascórbico em suínos são observados no 

desempenho, estresse pré-abate e na qualidade da carne (Pion et al. 2004).  

Pelas propriedades individuais e ação sinérgica de seus princípios ativos, o uso de EV 

pode melhorar a resposta imune de leitões na fase de creche. Embora existam informações 

positivas relacionadas ao sinergismo dos constituintes dos EV, seu uso no controle dos sinais 
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clínicos das diarreias de leitões é incipiente e pouco conclusivo. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a dosagem bioquímica de CK (U L-1), AST (U L-1), AST (U L-1), TBARS 

(nmol) e a frequência dos genes de fímbrias (F41, F6 (987P), F4 (K88), F18 e F5 (K99) e 

toxinas (LT, STx, LTa e LTb) de cepas de E. coli isoladas de leitões com diarreia usando a 

técnica de PCR multiplex com primers específicos para esses genes.  

 

Material e métodos 

 

Os animais foram alojados no Setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da 

UFSM. Os animais foram pesados, identificados e distribuídos nos respectivos tratamentos. 

Foram utilizados 40 animais alojados em 40 baias, sendo 20 fêmeas e 20 machos 

desmamados, dispostos em um delineamento experimental inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos, cinco repetições e utilizado o sexo como fator de bloqueamento. Os 

tratamentos foram denominados, respectivamente em: T1 (controle); T2 (EV (500ppm)); T3 

(Amoxicilina (20mg kg-1)) e T4 (Amoxicilina (20mg kg-1) + EV (500ppm)).  

O EV utilizado no estudo é constituído de ácido lático (180,0g kg-1), vitamina C 

(5.200,0g kg-1), flavonoides (344,0mg kg-1), ácido cítrico (400,0g kg-1), ácido fosfórico (15,0g 

kg-1), ácido fumárico (20,0g kg-1). A Amoxicilina (50,0g) foi utilizada na dose de 20mg por 

quilograma de peso. Os animais foram submetidos a avaliações clínicas constantes quanto ao 

grau de hidratação e sintomatologia de diarreia. A temperatura mínima e máxima foi 

verificada duas vezes ao dia. Os animais consumiram uma dieta isonutritiva comercial, 

seguindo as exigências nutricionais do NRC (Nrc 1998). Os animais receberam alimentação à 

vontade e tiveram livre acesso a água.  

Foram realizadas coletas de sangue de 16 animais para avaliação bioquímica das 

enzimas AST, ALT, CK, e TBARS nos dias 0, 7,14 e 21 do experimento. Ainda, foram 
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coletadas fezes dos animais (dias 0, 7, 14 e 21 do experimento), identificadas e encaminhadas 

ao Laboratório de Bacteriologia (LABAC) da UFSM para a realização da PCR, totalizando 64 

amostras de fezes avaliadas após ter sido realizado o isolamento bacteriano.  

O isolamento bacteriano foi realizado a partir de amostras das fezes de leitões com 

diarreia, em Ágar Sangue e MacConkey, incubados por 24 horas e à temperatura de 37°C. 

Colônias bacterianas com características sugestivas de E. coli foram repicadas por 

esgotamento e, posteriormente, identificadas por provas bioquímicas (Hitchins et al., 1995). A 

partir do isolamento, foi avaliada a frequência dos genes de fímbrias (F41, F6 (987P), F4 

(K88), F18 e F5 (K99) e toxinas (LT, STx, LTa e LTb), de cepas de E. coli. Para tanto, foi 

usada a técnica de PCR multiplex com primers específicos para esses genes. Culturas puras de 

E. coli foram estocadas em placas de Ágar Sangue ou Ágar Muller Hinton, a 4°C, até o 

processamento para o PCR multiplex que ocorreu nos dias subsequentes. A técnica para PCR 

multiplex encontra-se descrita em muitos trabalhos entre eles o de Macedo et al (2007), em 

seu trabalho de detecção de sepas patogênicas pela PCR multiplex e avaliação da 

sensibilidade a ntimicrobianos de E. coli isolados de leitões diarreicos. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo procedimento GLM em 

nível de 5% de significância. Os efeitos incluídos no modelo analítico foram tratamentos (T) e 

semana (S). As eventuais diferenças entre as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey. 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa estatístico Minitab (Mckenzie & 

Goldman 2010).  

 

Resultados e discussão 

 

Em nosso estudo foi observado que a CK (U L-1) de leitões em fase de creche 

alimentados com dietas contendo bioflavonoides e ácido ascórbico (Tabela 1), não apresentou 



79 

diferenças (P>0,01), entre os tratamentos. A AST (U L-1) (Tabela 2), CK (Tabela 3) e TBARS 

(substâncias reativas no ácido 2-tiobarbitúrico) (Tabela 4), não apresentaram diferenças 

(P>0,01) entre os tratamentos nos períodos avaliados. Névoa (2013) não encontrou diferenças 

(P>0,05) entre os valores dos parâmetros bioquímicos séricos analisados de leitões 

submetidos a diferentes aditivos alternativos a substituição de antibióticos. Semelhantes 

resultados encontrou Arantes (2002), em suas pesquisas com leitões desmamados, 

alimentados com dietas submetidas a diferentes níveis de zinco (zero, 1.500, 3.000 e 

4.500ppm) adicionados à dieta. A CK é indicativo de lesão muscular assim como a AST. No 

entanto, pelos resultados obtidos em nosso estudo podemos estimar que o transporte dos 

animais e o manejo dos mesmos tenham sido realizados nas condições adequadas e a 

manutenção dos leitões durante o experimento tenha sido realizado de forma menos 

estressante. Observamos que não houve diferenças entre os tratamentos em relação ao 

TBARS (P>0,01).  

A análise da formação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) é o 

principal método para quantificar os produtos finais da peroxidação lipídica, que nada mais é 

do que a oxidação do radical livre de ácidos graxos poliinsaturados nos sistemas biológicos, 

utilizada para mensurar o estresse oxidativo de tecidos e células (Scoccia et al., 2001). A 

concentração plasmática de CK é um forte indicativo da severidade do dano físico e seu efeito 

nos tecidos. Aumento nos níveis desta enzima provoca seu extravasamento para o sangue 

devido à perda da integridade da membrana celular (Chevion et al., 2003), correlacionando-se 

com o ataque oxidativo, uma vez que distúrbios originados pelas EROs (Espécies Reativas de 

Oxigênio) podem induzir microlesões e aumento de permeabilidade das membranas 

biológicas (Antunes Neto et al., 2006). 

É interessante lembrar que em situações de estresse defesas antioxidantes do 

organismo podem ser sobrecarregadas (Storey, 1996), provocando um desequilíbrio entre 
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moléculas oxidantes e antioxidantes (Weiss; Mahan, 2008; HARRELL et al., 2008; Storey, 

1996). Caso este desequilíbrio seja favorável às moléculas oxidantes, pode haver injurias 

histologicas e fisiológicas e até morte celular. Isto pode resultar na redução do desempenho 

(Harrel et al., 2008; Welch, 2002). Este é o estresse oxidativo. Em função disto observa-se 

que os extratos vegetais não foram eficientes para ofertar o atraso ou inibição da oxidação e 

por consequência lesão celular tanto no grupo que recebeu EV ou no grupo que recebeu a 

interação.  

Na fase pós desmame, as concentrações séricas de diversos antioxidantes diminuem 

acentuadamente nos leitões, modificando o status antioxidante do animal, como a diminuição 

na concentração de alfa-tocoferol na maioria dos tecidos (Lauridsen, 2008; Lauridsen, 2010; 

Weiss; Mahan, 2008). Ingredientes de baixa qualidade na dieta, condições de ativação imune, 

estresse ambiental e elevada taxa de crescimento podem predispor os leitões ao estresse 

oxidativo (Bandeira et al., 2007; Harrel et al., 2008). Nessas condições, é prudente reforçar o 

sistema antioxidante do animal através da dieta (Weiss; Mahan, 2008). Outro trabalho em que 

os leitões desmamados receberam dietas suplementadas com diferentes níveis de zinco (zero, 

1.500, 3.000 e 4.500ppm), apresentou resultados semelhantes aos nosso estudo (Arantes 

2002). Mais estudos são necessários para que se compreenda o mecanismo de ação dos 

extratos vegetais com relação ao mecanismo antioxidante. 

Foi avaliada a presença de genes para as fímbrias F41, F6, F4, F18, F5 e para as 

toxinas LT, STx, STa e STb. Das 64 amostras 55 (85,93%) apresentaram genes para fímbrias 

e toxinas, 23 (35,93%) apresentaram genes para fímbrias e duas amostras apresentaram genes 

para toxinas. A frequência dos fatores de virulência detectada isolada ou em associação com 

outros fatores foi: F41 (10,93%), F6 (21,87%), F4 (37,5%), F18 (70,31%), LT (39,6%), Stx 

(42,18%), STa (60,93%) e STb (75%). Em todas as 64 amostras não foram encontrados 

fatores de virulência para F5 (K99). 



81 

 

A PCR múltipla (multiplex PCR) pode detectar, num único ensaio, vários 

determinantes de virulência (FRANCIS, 2002a; GUEDES, 2006a; GYLES et al., 2004). 

Embora tenha uma maior demanda técnica, a amplificação gênica elimina o problema da 

baixa expressão in vitro de alguns fatores de virulência. Entretanto, o método não indica se o 

gene é funcional e se de fato o fator de virulência esta sendo expresso, indica apenas que ele 

está presente (FRANCIS, 2002a; FRANCIS, 2002b) em virtude disso salientamos que mesmo 

as amostras tendo apresentado genes positivos para fímbrias e toxinas não significa que estes 

animais apresentaram diarreia.  

Julgamos importante avaliar os fatores de virulência na primeira semana, pois caso 

contrário como no trabalho apresentado por Coelho (2010), teríamos que avaliar somente pela 

presença ou não de diarreia, mas sem poder afirmar que havia a presença de fatores de 

virulência presentes nos animais antes do início do estudo. 

A F4 é encontrada com maior frequência em leitões com mais de 21 dias de vida. Ao 

contrário Menin (2008), relata em seu estudo que na fase de creche, houve maior ocorrência 

de cepas F4 / (K88) 11,2% e F18 5,4%, respectivamente. O que corrobora com nossos 

resultados, pois encontramos uma maior percentagem de F4 (37,5%) e F18 (70,31%). 

Nossos resultados não estão de acordo com Lazo (2007) que em seu estudo realizado 

com leitões diarreicos por E.coli no pós-desmame relata que não encontrou genes para F4 

apesar de ser um dos fatores de colonização mais frequentes. Segundo o trabalho realizado 

por Macedo et al (2007), quarenta e duas (29,2%) das 144 amostras estudadas foram positivas 

para pelo menos um dos fatores de virulência testados (fímbrias: K88, K99, 987P, F18 e F41; 

e toxinas: LT, STb, STa e Stx). Vinte e três amostras (54,8%) apresentaram genes de fímbria 

e toxina, sete (16,6%) amostras apresentaram somente genes de toxinas e 12 (28,6%), 

amostras somente genes de fímbrias. A frequência dos fatores de virulência detectada isolada 
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ou em associação com outros fatores foi: STb (40,5%), K99 (33,3%), STa (33,3%), LT 

(19,0%), F18 (19,0%), 987P (14,3%), K88 (14,3%) e F41 (9,5%), contrapondo nossos 

resultados, onde encontramos fímbrias associadas as toxinas em 85,9% das amostras e em 

todas as semanas, exceto em relação a fimbria F5 que não foi detectada a presença de genes 

para a mesma. 

Observamos em nosso estudo que a menor percentagem de genes positivos para 

fímbrias F41, F6 e F4 encontra-se na quarta semana de estudo, assim com a percentagem de 

genes positivos para as toxinas LT, STx, STa e STb. Guedes (2006) demonstra em seu estudo 

elevada frequência de isolamento de E. coli não patogênicas em leitões com diarreia, estando 

presente as fímbrias F41, F6 e F4 em 74%, 12,3% e 50% dos casos, respectivamente. 

Vários autores Moon et al. (1986), Baccaro et al. (1999), e Costa et al. (2006), 

relataram que 75% dos resultados confirmados sobre o fator de virulência, em cepas de E. coli 

enterotoxigênicas, são relacionados a toxina STb. Segundo Fairbrother et al. (2000), genes 

dos fatores de virulência (STa, STb, LT, K88, K99, 987P, F18 e F41), foram encontrados em 

414 (65,6%) de 633 amostras de E. coli isoladas de fezes de leitões com diarreia após o 

desmame (21 a 50 dias de idade). Os virotipos (combinação de fatores de virulência 

associados a E. coli) mais frequentemente observados segundo Fairbrother et al. (2000), em 

seu estudo com E. coli em leitões no período pós desmame foram LT e Stb (34%), LT, STb e 

STa (13%), STa e STb (12%), STb (10%) e STa (4%). Quase todos os isolados que 

apresentaram LT, STb e LT, STa, STb eram F4 (K88) positivos. Entre os isolados que 

apresentaram STa e STb, 12% eram F18 positivos. Entre os que apresentaram STb, 10% eram 

F18 positivos, enquanto o restante das amostras foi negativo para todos os genes de fímbrias 

testados. Entre os que apresentaram a toxina STa, 70% eram F5 (K99) positivos e o restante 

eram F6 (987P) positivos. No trabalho de Macedo (2007), os isolados que apresentaram STa e 

STb, e STa, STb e LT também apresentaram genes para as fímbrias F18, F6 (987P) ou F4 
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(K88). As amostras que apresentaram genes para as enterotoxinas STb e LT, e STb, eram F41, 

F18 ou F4 (K88) positivas assim como em nosso trabalho. Em nosso trabalho, no decorrer do 

experimento, observamos que a detecção para as fímbrias F6 (987P) e F41 foi reduzindo ao 

longo das semanas e F5 não foi observada em nenhuma das coletas. Ao contrário do trabalho 

de Macedo et al (2007), que relatou como um fato curioso em relação a detecção de ETEC 

com fímbria K99, 987P e F41 em leitões desmamados em todas as amostras.  

Vale salientar que à medida que os animais ficam mais velhos tornam-se mais 

resistentes, sendo as fímbrias acima citadas, raramente detectadas em animais desmamados 

(Macedo et al. 2007). As três possíveis explicações para este fato seriam (i) que o manejo de 

desmama precoce propicia a infecção de animais desmamados ainda jovens; (ii) que esses 

animais, infectados por cepas possuidoras de fímbrias de adesão e alguns genes de toxinas, 

tenham tido diarreia por essas amostras anteriormente, mas que essas amostras não estejam 

envolvidas com o processo diarreico atual; (iii) que a infecção concomitante por outros 

agentes causadores de diarreia poderia mudar a distribuição por faixa etária (Macedo et al. 

2007). 

Em nosso trabalho observamos a presença de E. coli assim como Silva (2004), 

trabalhando com ácido láctico e outros ácidos orgânicos, também observou a presença de E. 

coli. Ao contrário, Tsiloyiannis et al. (2001b), verificaram redução no número de E. coli β-

hemolítica positiva nas fezes dos animais que receberam ácidos orgânicos no período de 28 

dias após o desmame. A E. coli K88+ß-hemolítica pode diminuir a taxa de crescimento dos 

animais e, possivelmente, aumentar a mortalidade em decorrência da doença do edema e da 

diarreia pós-desmame (Pluske et al., 1997; Tsiloyiannis et al., 2001a). Freitas et al (2006) 

afirmam que proporções de 0,84 %de ácidos orgânicos, na fase de 21 a 35 foram eficientes, 

considerando-se que não foram isoladas as bactérias E. coli α-hemolítica. 
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No entanto, Risley et al. (1991) não observaram nenhum efeito mensurável da 

suplementação de 15g de ácido cítrico ou ácido fumárico por quilograma de ração sobre a 

incidência de diarreia pós-desmame de leitões inoculados com E. coli enteropatogênica. 

Também é importante lembrar que a percentagem de animais com presença de fatores de 

virulência foi baixa na última semana principalmente no grupo que recebeu o EV. Em nosso 

ponto de vista uma diminuição da presença dos fatores de virulência é visto de forma positiva 

e mesmo ainda encontrando-se fatores de virulência presentes nas amostras de animais que 

não apresentaram diarreia pode ser indicativo de que estes fatores de virulência presentes não 

estejam sendo expressos. 

O mecanismo de ação dos extratos vegetais não está completamente elucidado, mas 

verificou-se em nosso estudo que houve uma real redução dos fatores de virulência e que estes 

podem contribuir para a ausência de genes para fímbrias e toxinas nas diarreias pós desmame. 

Assim, os extratos podem ser uma das alternativas para a redução dos custos de produção e 

também uma alternativa para as questões de resistência bacteriana, porém mais estudos ainda 

são necessários para que se compreenda o mecanismo de ação dos extratos vegetais, e de 

como podem contribuir para a ausência de genes para fímbrias e toxinas nas diarreias pós 

desmame. 

 

Conclusões 

 

1. A suplementação de EV às dietas de leitões desmamados não altera os perfis 

enzimáticos (ALT, AST), muscular (CK) e oxidativo (TBARS). 

2. Os animais que receberam EV ou sua interação com amoxicilina apresentaram 

genes para fímbrias e toxinas. 
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3. A suplementação de EV às dietas de leitões desmamados não determina a ausência 

de genes  de fimbrias e toxinas. 
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Tabela 1. Determinação dos níveis de enzima creatina quinase (CK) (U L-1) de leitões em 

fase de creche alimentados com dietas enriquecidas com bioflavonóides e ácido ascórbico. 

Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Período total 
Tratamentos (T) 

M F M F M F M F M F 

Controle (C) 1497,3 1485,3 1517,0 1434,0 1452,3 1481,3 1283,0 1271,5 1437,4 1418,0 

C+EV 1324,2 1365,0 1415,8 1362,0 1296,8 1279,3 1157,8 1155,3 1298,7 1290,3 

A 1427,2 1422,0 1468,0 1419,3 1347,0 1309,0 1233,8 1165,0 1369,1 1328,7 

C+EV+A 1427,0 1464,8 1439,0 1378,0 1271,0 1328,2 1267,8 1186,0 1351,0 1339,3 

Dpr 149,1 218,8 402,3 228,2 244,5 180,2 136,8 210,0 167,3 124,4 

Probabilidade          

T 0,32 0,96 0,78 0,89 0,73 0,32 0,35 0,82 0,44 0,62 

R 0,83 0,49 0,17 0,27 0,84 0,71 0,48 0,86 0,35 0,51 

EV=Extratos vegetais; A=Amoxicilina; DPR=desvio padrão residual; R=repetição; M=macho; 

F=fêmea. 
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Tabela 2. Avaliação de AST (U L-1) de leitões em fase de creche alimentados com dietas 

contendo bioflavonóides e ácido ascórbico. 

Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Período total Tratamentos 

(T) M F M F M F M F M F 

Controle (C) 29,25 29,5 37,75 37,83 55,00 55,17 56,75 56,67 44,69 44,79 

C+EV 29,16 29,25 37,00 37,25 54,67 54,25 56,00 56,25 44,21 44,25 

A 29,33 29,50 37,83 37,75 54,83 54,50 56,33 56,50 44,58 44,56 

C+EV+A 29,25 29,50 37,75 37,33 54,50 55,50 56,80 56,50 44,56 44,71 

Dpr 4,15 8,67 3,13 1,50 13,39 6,46 14,68 5,18 6,34 2,58 

Probabilidade          

T 0,99 0,95 0,95 0,89 1,00 0,99 0,96 0,46 0,98 0,98 

R 0,48 0,17 0,53 0,42 0,38 0,82 0,55 0,01 0,36 0,22 

EV=Extratos vegetais; A=Amoxicilina; DPR=desvio padrão residual; R=repetição; 

M=macho; F= fêmea. 
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Tabela 3. Avaliação de ALT (U L-1) de leitões em fase de creche alimentados com dietas 

contendo bioflavonóides e ácido ascórbico. 

Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Período total Tratamentos 

(T) M F M F M F M F M F 

Controle (C) 45,25 45,83 40,25 40,17 54,75 54,83 54,50 54,33 48,69 48,79 

C+EV 44,00 44,50 40,67 39,75 54,67 54,00 54,00 53,75 48,33 48,00 

A 46,50 45,00 40,00 40,25 55,00 54,25 54,33 54,25 48,96 48,43 

C+EV+A 46,25 45,67 44,75 40,33 54,50 54,17 54,25 53,83 48,94 48,50 

Dpr 3,73 8,50 8,28 4,75 5,76 3,20 6,43 4,06 2,29 2,50 

Probabilidade          

T 0,52 1,00 0,91 0,99 0,99 0,98 0,67 0,94 0,31 0,98 

R 0,09 0,74 0,26 0,97 0,46 0,81 0,03 0,12 0,01 0,39 

EV=Extratos vegetais; A=Amoxicilina; DPR=desvio padrão residual; R=repetição; 

M=macho; F=fêmea. 
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Tabela 4. Avaliação de TBARS (nmol) de leitões em fase de creche alimentados com dietas 

contendo bioflavonóides e ácido ascórbico. 

Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Período total 
Tratamentos (T) 

M F M F M F M F M F 

Controle (C) 0,44 0,47 0,80 0,89 1,49 1,62 2,72 2,59 1,36 1,39 

C+EV 0,44 0,45 0,66 0,71 1,49 1,41 2,68 2,57 1,32 1,28 

A 0,45 0,50 0,65 0,76 1,52 1,62 2,70 2,87 1,33 1,44 

C+EV+A 0,40 0,49 0,82 0,86 1,52 1,57 2,76 2,90 1,37 1,46 

Dpr 0,05 0,12 0,11 0,12 0,03 0,31 0,16 0,34 0,04 0,16 

Probabilidade          

T 0,38 0,90 0,06 0,10 0,51 0,55 0,93 0,32 0,17 0,38 

R 0,31 0,92 0,28 0,43 0,78 0,07 0,17 0,80 0,75 0,55 

EV=Extratos vegetais; A=Amoxicilina; DPR=desvio padrão residual; R=repetição; M= 

macho; F=fêmea.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO 4 

10 DISCUSSÃO GERAL 

As diarreias são frequentes nas criações de suínos e provocam grandes prejuízos 

econômicos. Em uma rápida reflexão sobre a ocorrência das diarreias de suínos, o que 

determina sua importância são fatores como o número de doentes, o curso da doença, o grau 

de desidratação dos leitões afetados, a mortalidade especificamente devida ao problema, a 

repetição de episódios em diferentes lotes e as quantidades e eficiência das medicações e 

vacinações em curso (BARCELLOS et al., 2011). 

As diarreias cursam com sinais clínicos como perda de solutos e água, depleção de 

eletrólitos, desequilíbrio ácido-básico e desidratação, que pode ser fatal se não tratada 

adequadamente (ZLOTOWSKI et al., 2008). Pesquisas têm sido realizadas com prebióticos, 

enzimas, ácidos orgânicos e extratos vegetais (EV). Estes últimos, representado pelos 

compostos fenólicos (bioflavonóides ou flavonóides) e o ácido ascórbico. Os bioflavonóides 

são antioxidantes naturais, com ações antiinflamatórias, antimicrobianas, antialergênicas e 

imuno-estimulantes (CUSHNIE; LAMB, 2005). O ácido ascórbico participa de diversos 

processos metabólicos, como a formação do colágeno e síntese de epinefrina, corticosteróides 

e ácidos biliares (PION et al., 2004). Além de co-fator enzimático, o ácido ascórbico participa 

dos processos de óxido-redução, aumentando a absorção de ferro e a inativação de radicais 

livres (PADAYATTY et al., 2003). Embora, em nosso estudo, o desempenho animal não 

tenha apresentado diferenças entre os tratamentos para peso inicial e final e para ganho diário 

de peso, a literatura afirma que os benefícios da utilização terapêutica do ácido ascórbico em 

suínos são observados no desempenho(PION et al., 2004). E ainda, os acidificantes passaram 

a ser utilizados nas dietas dos suínos nas fases iniciais de crescimento, auxiliando no 
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desempenho após o desmame (MIGUEL, 2008). Entretanto, em nosso trabalho, os machos do 

grupo controle apresentaram consumo diário médio de ração (CDMR) 1,8% superior aos 

demais tratamentos e conversão alimentar (CA) 2,11% superior em relação ao tratamento com 

EV. É importante salientar que os aspectos nutricionais que envolvem os extratos vegetais 

têm sido mensurados pelas atividades antimicrobianas, sobre os sistemas enzimáticos, 

estruturas celulares e moléculas biológicas. Porém, é interessante lembrar que os efeitos 

biológicos dos antioxidantes naturais são potencializados pelas interações entre os 

constituintes da fórmula (MIDDLETON et al., 2000). Por exemplo, a biodisponibilidade e 

eficácia da vitamina C e dos bioflavonóides são inferiores se administrados de forma isolada 

(NAVARRO et al., 2008). Entre as várias ações, os antioxidantes protegem o sistema 

imunológico. Os bioflavonóides modulam algumas respostas inflamatórias, como a inibição 

da PGE2, IgE e inibição da fagocitose da membrana de mielina no processo de esclerose 

múltipla (FLÓREZ, 2002).  

Foi observado no estudo maior consumo médio diário de ração dos machos do grupo 

controle e por consequência pior conversão alimentar, se comparado aos demais tratamentos. 

Em outro trabalho, um dos constituintes da fórmula dos EV, mais especificamente o ácido 

fumárico, utilizado em dietas para leitões no pós-desmame melhorou o desempenho dos 

animais, tanto no ganho de peso e conversão alimentar, assim como aumentou o consumo de 

ração (TEIXEIRA et al., 2003). Já o uso 1,5 a 3,0% de ácido cítrico na dieta de leitões no pós 

desmame, não apresentou melhora no ganho de peso e na eficiência alimentar (RADECKi et 

al., 1988). Portanto, as respostas das características de desempenho e dos coeficientes de 

digestibilidade aparente de nutrientes, frente à suplementação com os extratos vegetais 

estudados são variáveis e contraditórias (MIGUEL, 2008).  

A contagem total de colônias bacterianas do grupo controle foi superior aos 

tratamentos com A, EV+A e EV, respectivamente. A contagem de colônias pequenas do 
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grupo controle foi superior aos tratamentos com A, EV+A e EV, respectivamente. Já, a 

contagem de colônias médias do tratamento com A foi superior aos tratamentos com EV, 

EV+A e ao grupo controle, respectivamente. Em relação às colônias grandes não foram 

observadas diferenças entre os tratamentos. Já, na contagem em meio MacConkey, o grupo 

tratado com A foi superior aos tratamentos com EV+A, EV e controle, respectivamente.  

Inúmeras hipóteses são sugeridas a respeito do mecanismo de ação dos acidificantes e 

entre elas a redução do pH estomacal, alterações da microflora intestinal (por meio de 

controle bactericida) ou bacteriostático, melhora na digestibilidade e retenção de nutrientes 

(MIGUEL, 2008). É importante recordar que a secreção de ácido clorídrico, em leitões jovens 

é limitada. Isto foi observado em outro trabalho, o qual avaliou dietas líquidas fermentadas ou 

não e, salientou que a redução do pH favoreceria o aproveitamento dos ácidos graxos de 

cadeia curta (ácidos orgânicos) e o controle de enterobactérias (CANIBE et al., 2007). Nesse 

sentido, o uso de acidificantes nas dietas de leitões no pós desmame pode servir como 

adjuvante no controle do pH estomacal e auxiliar na digestão de alimentos à base de grãos e 

farelos vegetais (GALLO et al., 2003).  

Um dos mecanismos de controle microbiano refere-se à capacidade que os 

acidificantes possuem de alterar o pH do meio, em função do seu potencial de dissociação 

(pKa) (PARTANEN; MROZ, 1999). Quando o ácido está na forma ionizada pode difundir-se 

livremente através da membrana semipermeável do microorganismo para seu citoplasma 

celular e dentro da célula em um ambiente mais alcalino libera o próton resultando na 

diminuição do pH intracelular (CANIBE et al., 2001). Este aspecto influencia no metabolismo 

microbiano, inibindo a liberação de importantes enzimas e forçando a célula bacteriana a usar 

energia para liberar prótons, conduzindo ao acúmulo intracelular de ânions e em consequência 

reduz sua taxa de crescimento e isto devido ao consumo de energia através da ação da bomba 

ATPase que bombeia prótons (H+) até o esgotamento dessa bactéria (GAUTHIER, 2005).  
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Esses eventos relatados a cima podem ter acontecido em nosso estudo, pois a 

contagem total de colônias bacterianas foi favorável aos tratamentos com EV e EV+A. Como 

exemplo, a contagem total de colônias do tratamento com EV foi 70,9% inferior ao grupo 

controle, o que nos remete a possibilidade dos EV apresentarem efetivamente propriedades 

antimicrobianas. Nesse sentido, os resultados obtidos em meio MacConkey permitem 

diferenciar presuntivamente gêneros e espécies de microorganismos através de coloração ou 

morfologia das colônias. Em nosso trabalho, foi observado que o grupo que recebeu EV, 

apresentou redução de 91,78% na contagem de colônias, se comparado ao grupo controle. 

Através desses resultados e provas bioquímicas realizadas, podemos estimar que essas 

colônias são do gênero E coli. A E. coli é o microorganismo mais presente em amostras de 

fezes e integrante da microbiota saprófita intestinal. A E. coli é uma bactéria anaeróbia 

facultativa com morfologia bastonete, Gram negativa, fermentadora de lactose e que cresce 

facilmente em meios de cultura como ágar MacConkey, formando grandes colônias 

vermelhas (GYLES; FAIRBROTHER, 2004). Sob avaliação bioquímica, ela apresenta reação 

positiva para o Indol, negativa para a produção de urease e sulfito de hidrogênio e não 

utilização do citrato como fonte de carbono. Essas provas permitem sua distinção entre as 

Enterobacteriaceas (DEBROY; MADDOX, 2001). 

Na avaliação do antibiograma (dados percentuais), resumidamente, podemos observar 

que o antibiograma com os discos de Amoxicilina, Norfloxacina e Ampicilina apresentaram 

maiores percentuais de resistência independente dos tratamentos. Ainda, podemos observar 

que o antibiograma com discos de neomicina apresentaram 100% de sensibilidade 

intermediária no tratamento com EV+A e 0% de resistência nos demais tratamentos.  

Dentre as medidas para a redução e controle da E. coli encontra-se a antibioticoterapia 

(GLATTLEIDER,1993). Trabalhos de sensibilidade aos antibióticos têm sido realizados com 

resultados variáveis (WILSON, 1981; BOROWSKI et al., 1993). Em virtude da diversidade 
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de comportamento da E. coli frente aos antimicrobianos, principalmente pelo uso de subdoses 

de antibióticos e pela fácil transferência da resistência através de plasmídeos entre amostras 

bacterianas, em nosso estudo foi realizado antibiograma das amostras de fezes de todos os 

tratamentos. Observamos que os tratamentos efetivamente não influenciaram nos resultados 

do antibiograma. A sensibilidade observada pode ser o efeito direto dos discos de antibióticos 

adicionados às amostras.  

Os antibióticos Cefepine (CPM), Ceftriaxona (CRO), Merepenem (MPM) foram 

eficientes em todas as amostras avaliadas. Esses antimicrobianos são mais eficientes 

provavelmente por inibirem a síntese de parede microbiana, o que resulta na morte bacteriana. 

Isto é possível porque as células Gram negativas (Ex. E. coli) possuem uma parede celular 

muito mais complexa, o que as torna mais resistentes aos antibióticos, devido a incapacidade 

de alguns não atravessarem a membrana lipídica que constituem sua parede celular. Para se 

ter acesso a célula bacteriana, os antibióticos devem cruzar a parede celular através de canais 

proteicos de porina embebidos na estrutura lipídica que apresentam o interior com 

características hidrofílicas. Assim antibióticos com maior atividade frente a gram-negativas 

são aqueles que apresentam grupos ionizáveis em sua estrutura química (GUIMARÃES et al., 

2010). 

O segundo artigo avaliou a dosagem bioquímica CK (U L-1), AST (U L-1), AST (U L-

1), TBARS (nmol) e a frequência dos genes de fímbrias (F41, F6 (987 P), F4 (K88), F18 e F5 

(K99) e toxinas (LT, STx, LTa e LTb) de cepas de E. coli isoladas de leitões com diarreia 

usando a técnica de PCR multiplex com primers específicos para esses genes. 

Observamos no presente trabalho que a CK, AST, ALT e TBARS de leitões em fase 

de creche alimentados com dietas contendo bioflavonóides e ácido ascórbico, não apresentou 

diferenças entre os tratamentos. Névoa (2013), não encontrou diferenças entre os valores dos 

parâmetros bioquímicos séricos analisados dos leitões submetidos a diferentes tratamentos 
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aditivos alternativos a substituição de antibióticos. Semelhantes resultados encontrou Arantes 

(2002), em suas pesquisas com leitões desmamados, alimentados com dietas submetidas a 

diferentes níveis de zinco (zero, 1.500, 3.000 e 4.500 ppm) adicionados à ração. A CK é 

indicativo de lesão muscular assim como a AST, porém verificamos que não diferenças o que 

nos leva a pensar que o transporte dos animais e o manejo dos mesmos tenham sido feitos nas 

condições adequadas e a manutenção dos mesmos durante a condução do experimento tenha 

sido a ideal em virtude dos valores manterem-se sem alterações significativas.  

Não encontramos  diferença na avaliação de TBARS em relação aos tratamentos. 

Sabemos que em determinadas situações de estresse na ativação imune observa-se que as 

defesas antioxidantes do organismo podem estar sobrecarregadas (STOREY, 1996), 

provocando um desequilibrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes (WEISS; MAHAN, 

2008; HARRELL et al., 2008; STOREY, 1996). Caso este desequilíbrio seja favorável as 

moléculas oxidantes, pode haver injurias histologicas e fisiológicas e até morte celular, 

acarretando na redução do desempenho (HARREL et al., 2008; WELCH, 2002). Isto, 

caracteriza o estresse oxidativo.  

Na fase pós desmame, as concentrações séricas de diversos antioxidantes diminuem 

acentuadamente nos leitões, modificando o status  antioxidante do animal, como a diminuição 

na concentração de alfa-tocoferol na maioria dos tecidos (LAURIDSEN, 2008, 2010; Weiss; 

Mahan, 2008). Ingredientes de baixa qualidade na dieta, condições de ativação imune, 

estresse ambiental e elevada taxa de crescimento podem predispor os leitões ao estresse 

oxidativo (BANDEIRA et al., 2007; HARREL et al., 2008). Nessas condições, é prudente 

reforçar o sistema antioxidante do animal através da dieta (WEISS; MAHAN, 2008). Outro 

trabalho em que os leitões desmamados receberam dietas suplementadas com diferentes níveis 

de zinco (zero, 1.500, 3.000 e 4.500ppm), apresentou resultados semelhantes aos nosso estudo 
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(ARANTES, 2002). Mais estudos são necessários para que se compreenda o mecanismo de 

ação dos extratos vegetais com relação ao mecanismo antioxidante. 

Foi avaliada a presença positiva de genes para as seguintes fímbrias: F41, F6, F4, F18, 

F5 e a presença de genes positivos para as seguintes toxinas: LT, STx, STa e STb. Das 64 

amostras, 85,93% apresentaram genes para fímbrias e toxinas, 35,93% apresentaram genes 

somente para fímbrias e somente duas amostras apresentaram genes somente para toxinas. A 

frequência dos fatores de virulência detectada isolada ou em associação com outros fatores 

foi: F41 (10,93%), F6 (21,87%), F4 (37,5%), F18 (70,31%), LT (39,6%), Stx (42,18%), STa 

(60,93%) e STb (75%). Em todas as 64 amostras não foram encontrados fator de virulência 

para F5 (k99). 

A F4 é encontrada com maior frequência em leitões com mais de 21 dias de vida. Ao 

contrário Menin (2008), relata em seu estudo que na fase de creche, houve uma maior 

ocorrência de cepas F4 / (K88) 11,2% e F18 5,4%, respectivamente. O que corrobora com 

nossos resultados, pois encontramos uma maior porcentagem de F4 (37,5%) e F18 (70,31%). 

Nossos resultados não estão de acordo com Lazo (2007), que em seu estudo realizado 

com leitões diarreicos por E. coli no pós-desmame relata que não encontrou achado positivo 

para F4 apesar de ser um dos fatores de colonização mais frequentes. Segundo o trabalho 

realizado por Macedo et al (2007), quarenta e duas (29,2%) das 144 amostras estudadas foram 

positivas para pelo menos um dos fatores de virulência testados (fímbrias: K88, K99, 987P, 

F18 e F41; e toxinas: LT, Stb, Sta e Stx). Vinte e três amostras (54,8%) apresentaram genes 

de fímbria e toxina, sete (16,6%) amostras apresentaram somente genes de toxinas e 12 

(28,6%), amostras somente genes de fímbrias. A frequência dos fatores de virulência 

detectada isolada ou em associação com outros fatores foi: STb (40,5%), K99 (33,3%), STa 

(33,3%), LT (19,0%), F18 (19,0%), 987P (14,3%), K88 (14,3%) e F41 (9,5%), contrapondo 

nossos resultados, onde encontramos fímbrias associadas as toxinas em 85,9% das amostras e 
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em todas as semanas, exceto em relação a fimbria F5 que não foi detectada a presença de 

genes para a mesma. 

Observamos que a menor percentagem de genes positivos para fímbrias F41, F6 e F4 

encontra-se na quarta semana de estudo, assim como a percentagem de genes positivos para as 

toxinas LT, STx, STa e STb. Guedes (2006), demonstra em seu estudo elevada frequência de 

isolamento de E. coli não patogênicas em leitões com diarreia, estando presente as fímbrias 

F41, F6 e F4 respectivamente, em 74%, 12,3% e 50% dos casos, resultados confirmados no 

seu estudo. Moon et al. (1986), Baccaro et al. (1999) e Costa et al. (2006,) relataram que 75% 

dos resultados confirmados sobre o fator de virulência, em cepas de E. coli enterotoxigênicas, 

são relacionados a toxina STb. Segundo Fairbrother et al. (2000), genes de fatores de 

virulência (Sta, Stb, LT, K88, K99, 987P, F18 e F41), foram encontrados em 414 (65,6%) de 

633 amostras de E. coli isoladas de fezes de leitões com diarreia após o desmame (21 a 50 

dias de idade). Os virotipos (combinação de fatores de virulência associados a E. coli) mais 

frequentemente observados segundo Fairbrother et al. (2000), em seu estudo com E. coli em 

leitões no período pós desmame foram LT e Stb (34%), LT, Stb e Sta (13%), Sta e STb 

(12%), Stb (10%) e Sta (4%). Quase todos os isolados que apresentaram LT, Stb e LT, Sta, 

Stb eram F4 (K88) positivos. Entre os isolados que apresentaram Sta e Stb, 12% eram F18 

positivos. Entre os que apresentaram Stb, 10% eram F18 positivos, enquanto o restante das 

amostras foi negativo para todos os genes de fímbrias testados. Entre os que apresentaram a 

toxina Sta, 70% eram F5 (K99) positivos e o restante eram F6 (987P) positivos. No trabalho 

de Macedo (2007), os isolados que apresentaram Sta e Stb, e Sta, Stb e LT também 

apresentaram genes para as fímbrias F18, F6 (987P) ou F4 (K88). As amostras que 

apresentaram genes para as enterotoxinas Stb e LT, e Stb, eram F41, F18 ou F4 (K88) 

positivas assim como em nosso trabalho. 



102 
 

Em nossa pesquisa a medida que os animais foram ficando mais velhos observamos 

que a detecção para as fímbrias F6 (987P) e F41 foram reduzindo ao longo das semanas e F5 

não observada em nenhuma das coletas ao contrário do trabalho de Macedo et al (2007), foi 

relatado a detecção de ETEC com fímbria K99, 987P e F41 em leitões desmamados em todas 

as amostras. Vale salientar que à medida que os animais ficam mais velhos tornam-se mais 

resistentes, sendo as fímbrias acima citadas, raramente detectadas em animais desmamados 

(Macedo et al.2007). As três possíveis explicações para este fato seriam (i) que o manejo de 

desmama precoce propicia a infecção de animais desmamados ainda jovens; (ii) que esses 

animais, infectados por cepas possuidoras de fímbrias de adesão e alguns genes de toxinas, 

tenham tido diarréia por essas amostras anteriormente, mas que essas amostras não estejam 

envolvidas com o processo diarréico atual; (iii) que a infecção concomitante por outros 

agentes causadores de diarréia poderia mudar a distribuição por faixa etária (Macedo et al. 

2007). 

A presença de e.coli assim como Silva (2004), trabalhando com ácido láctico e outros 

ácidos orgânicos, também observou a presença de E. coli, ao contrário de Tsiloyiannis et al. 

(2001b), que verificaram redução no número de E. coli β-hemolítica positiva nas fezes dos 

animais que receberam ácidos orgânicos no período de 28 dias após o desmame. A E. coli 

K88+ß-hemolítica pode diminuir a taxa de crescimento dos animais e, possivelmente, 

aumentar a mortalidade em decorrência da doença do edema e da diarreia pós-desmame 

(PLUSKE et al., 1997; TSILOYIANNIS et al., 2001a). Freitas et al (2006), afirma que 

proporções de 0,84 de ácidos orgânicos, na fase de 21 a 35 foram eficientes, considerando-se 

que não foram isoladas as bactérias E. coli α-hemólise. No entanto, Risley et al. (1993), não 

observaram nenhum efeito mensurável da suplementação de 15g de ácido cítrico ou ácido 

fumárico por quilograma de ração sobre a incidência de diarreia pós-desmame quando os 

leitões foram inoculados com E. coli enteropatogênica. 
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Julgamos importante avaliar os fatores de virulência na primeira semana, pois caso 

contrário como no trabalho apresentado por Coelho (2010), teríamos que avaliar somente pela 

presença ou não de diarreia, mas sem poder afirmar que havia a presença de fatores de 

virulência presentes nos animais antes do inicio do estudo. Também é importante lembrar que 

a percentagem de animais com presença de fatores de virulência foi baixa na última semana 

principalmente no grupo que recebeu o EV. Em nosso ponto de vista uma diminuição da 

presença dos fatores de virulência é visto de forma positiva e mesmo ainda encontrando-se 

fatores de virulência presentes nas amostras de animais que não apresentaram diarreia pode 

ser indicativo de que estes fatores de virulência presentes não estejam sendo expressos. 

A PCR múltipla (multiplex PCR) pode detectar, num único ensaio, vários 

determinantes de virulência (FRANCIS, 2002a; GUEDES, 2006a; GYLES et al., 2004; 

HOLLAND, 1990). Embora tenha uma maior demanda técnica, a amplificação gênica elimina 

o problema da baixa expressão in vitro de alguns fatores de virulência. Entretanto, o método 

não indica se o gene é funcional e se de fato o fator de virulência esta sendo expresso, indica 

apenas que ele está presente (FRANCIS, 2002a; FRANCIS, 2002b), em virtude disso, 

salientamos que mesmo as amostras tendo apresentado genes positivos para fímbrias e toxinas 

não significa que estes animais apresentaram diarreia. 

O mecanismo de ação dos extratos vegetais não está completamente elucidado, mas 

podemos verificar que há uma real redução de fatores de virulência e que estes podem 

contribuir para a ausência de genes para fímbrias e toxinas nas diarreias pós desmame. 

Adicionalmente, podemos estimar que o uso dos extratos vegetais pode ser uma das 

alternativas para a redução de altos custos e para as questões de resistência bacteriana que 

tanto se tem debatido. No entanto, mais estudos são necessários para compreender o 

mecanismo de ação dos extratos vegetais e a forma como podem contribuir para a ausência de 

genes para fímbrias e toxinas nas diarreias pós desmame. 
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Portanto, na caracterização de um desequilíbrio intestinal, as diarreias aparecem 

comumente como um importante sinal da complexidade do processo. É interessante lembrar 

que a dinâmica intestinal é contínua, com respostas imunes de intensidades diferentes sobre 

substâncias ou agentes ofensivos e inofensivos. Estes desafios impostos, muitas vezes por 

ações multifatoriais, recursos nutricionais ou alimentares podem ser interessantes para 

acelerar a recuperação de eventuais danos no sistema digestivo. Para tanto, mais estudos são 

necessários para avaliar os níveis ideais de inclusão e melhores combinações dos extratos 

vegetais, tendo em vista a possibilidade de melhorar a resposta imune de leitões na fase de 

creche. 

 

 
 
 



 

 

CAPÍTULO 5 

11 CONCLUSÕES GERAIS 

O uso de bioflavonóides e ácido ascórbico não alteraram o desempenho de suínos na 

fase de creche. O uso de extratos vegetais e associados a Amoxicilina reduz a contagem de 

colônias bacterianas. Também observamos uma alta resistência das amostras estudadas aos 

antibióticos como a Amoxicilina, a Neomicina e a Norfloxacina. Os antimicrobianos 

Cefepine, Ceftriaxona e Merepenem foram os mais eficientes na inibição do crescimento das 

amostras de E. coli isoladas de suínos suplementados com ácido ascórbico e bioflavonóides.  

A suplementação de EV à dietas de leitões desmamados não altera os perfis 

enzimático (ALT, AST), muscular (CK) e oxidativo (TBARS). O grupo de animais que 

recebeu EV ou sua interação apresentou genes para fímbrias e toxinas. A suplementação de 

EV à dieta de leitões desmamados não determinou a ausência de genes para a presença de 

fímbrias e toxinas.  
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