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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da adição de um prebiótico à base de beta-glucanos 

(β-glucanos), glucomananos e mananoligossacarídeos (MOS), em substituição a um 

antimicrobiano melhorador de desempenho (clorohidroxiquinolina), na ração de leitões recém-

desmamados sobre o desempenho zootécnico, ocorrência de diarreia, parâmetros 

hematológicos, pH do conteúdo digestório, morfometria de órgãos, morfologia do epitélio e 

mudanças quantitativas na composição da microbiota intestinal. Foram utilizados 120 leitões 

desmamados aos 21 dias de idade com peso inicial de 6,32  0,10 kg distribuídos em um 

delineamento em blocos completos casualizados com cinco tratamentos, seis repetições 

(blocos) por tratamento e quatro leitões por unidade experimental. Os tratamentos foram: 0 - 

dieta basal (controle negativo); 1000, 2000 ou 3000 mg/kg de prebiótico à base de β-glucanos, 

glucomananos e MOS; e ANT - dieta basal com 120 mg/kg de clorohidroxiquinolina (controle 

positivo). Ao final do período experimental de 14 dias, após jejum sólido de 6h, foi abatido um 

animal por unidade experimental para coleta de tecidos, órgãos e conteúdo luminal. Para 

determinar os efeitos de β-glucanos, glucomananos e MOS adicionados à dieta, em substituição 

ao antimicrobiano, sobre a maioria dos parâmetros avaliados foi realizada ANOVA, contrastes 

ortogonais e o teste de Dunnet. Para as variáveis de genes alvos de E. coli patogênicas utilizou 

modelo linear generalizado e distribuição binomial. Não foram observadas diferenças entre os 

tratamentos (P>0,05) sobre o desempenho, ocorrência de diarreia (OD), pH digestório, 

morfometria de órgãos e parâmetros hematológicos. A inclusão dos níveis do prebiótico na 

dieta aumentou linearmente (P<0,05) a densidade de vilos no duodeno dos leitões. O tratamento 

antimicrobiano apresentou a maior densidade de vilos (P<0,05) quando comparado aos demais 

tratamentos. Em contrapartida, no jejuno, o nível 2000 mg/kg possibilitou maior densidade de 

vilos em relação aos que receberam o tratamento antimicrobiano. Foi observado efeito 

quadrático (P<0,05) dos níveis de β-glucanos, glucomananos e MOS sobre a contagem de 

enterobactérias no segmento íleo, e contagem de bactérias totais e bactérias láticas no ceco. Não 

houve diferenças significativas entre os tratamentos para o número de cópias de genes de 

Escherichia coli, Lactobacillus sp. e genes alvos de E. coli patogênicas presentes no intestino 

dos leitões em ambos os períodos. Para Salmonella spp. não foi detectada sua presença em 

nenhuma das amostras analisadas. Tendo em vista as condições estabelecidas no presente 

estudo para algumas variáveis, o fornecimento de β-glucanos, glucamananos e MOS 

apresentaram resultados semelhantes aos do tratamento antimicrobiano, demonstrando ser uma 

possível alternativa aos antimicrobianos melhoradores de desempenho.  

 

 

Palavras-chave: aditivos. nutrição animal. prebiótico. Saccharomyces cerevisiae. suínos. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to evaluate the effects of adding a prebiotic, based on beta-glucans 

(β-glucans), glucomannans and mannan oligosaccharides (MOS), newly-weaned piglets diet, 

replacing an antimicrobial growth promoter (chlorohydroxyquinoline), on their growth 

performance, occurrence of diarrhea (OD), hematological parameters, digestive content pH, 

organ morphometry, intestinal epithelial morphology, and quantitative changes in the 

composition of the intestinal microbiota. A total of 120 piglets weaned at 21 days of age, with 

an average initial weight of 6.32  0.10 kg, were distributed into five treatments in a completely 

randomized design with six replicates (blocks) per treatment, at four piglets per experimental 

unit. The following treatments were tested: 0 - basal diet (negative control); 1000, 2000, or 

3000 mg/kg prebiotic based on β-glucans, glucomannans and MOS; and ANT - basal diet with 

120 mg/kg chlorohydroxyquinoline (positive control). At the end of the 14-day experimental 

period, after a 6-h fasting period, one animal was slaughtered per experimental unit for the 

collection of tissues, organs and luminal contents. To determine the effects of β-glucans, 

glucomannan and MOS added in the diet, as well as compare the antimicrobial treatment with 

the others, on most of the evaluated parameters ANOVA, orthogonal contrasts and Dunnet's 

test were performed. For the variables of target genes of pathogenic E. coli used generalized 

linear model and binomial distribution. No differences were observed among the treatments 

(P>0.05) for performance, OD, digestive pH, organ morphometry, or hematological parameters. 

Inclusion of β-glucans, glucomannans and MOS levels in the diet provided a linear increase 

(P<0.05) in the duodenal villus density of the piglets. The antimicrobial treatment provided the 

highest villus density (P<0.05) of all treatments. By contrast, in the jejunum, the level of 2000 

mg/kg resulted in a greater villus density in comparison with the animals receiving the 

antimicrobial treatment. The quadratic effect of β-glucans, glucomannan and MOS levels on 

enterobacterial count in the ileum segment was observed, and total bacteria and lactic acid 

bacteria were counted in the cecum (P <0.05). There were no significant differences among 

treatments for the number of Escherichia coli genes copies, Lactobacillus sp. and pathogenic 

E. coli target genes present in the gut of the piglets in both periods. For Salmonella spp. its 

presence was not detected in any of the analyzed samples. Considering the conditions 

established in the present study for some variables, the supply of β-glucans, glucamanans and 

MOS presented similar results to antimicrobial treatment, proving to be a possible alternative 

to antimicrobial growth promoters. 

 

 

Key words: additives. animal nutrition. prebiotic. Saccharomyces cerevisiae. swine. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O desmame precoce é uma prática comercialmente vantajosa. No entanto pode trazer 

prejuízos e redução da lucratividade quando não corretamente coordenado. Essa fase é marcada 

por importantes mudanças ambientais, sociais e nutricionais que afetam os leitões. Isso decorre 

do estresse causado aos animais, pois no momento do desmame os leitões precisam se adaptar 

a uma realidade muito diferente da que encontravam na presença da mãe. 

O trato gastrintestinal dos leitões passa por modificações abruptas em sua morfometria 

e alterações de suas funções digestivas. São desencadeadas alterações das funções 

imunológicas, diminuição das funções de barreira da mucosa intestinal e aumento da 

susceptibilidade a agentes infecciosos, principalmente E. coli causando colibacilose, que geram 

sinais clínicos visíveis como a diarreia, redução no consumo de ração, depreciação no 

desempenho ou até óbito. 

 Para minimizar a alta incidência de diarreia e a redução no desempenho dos leitões que 

ocorrem nesse período, por muitos anos foram utilizados os aditivos antimicrobianos 

melhoradores de desempenho. Porém, sua utilização tem sido questionada devido ao uso 

indiscriminado na produção animal. Estudos atuais descrevem a resistência de bactérias aos 

antibióticos, tanto em suínos quanto em humanos, promovendo o surgimento de cepas de 

patógenos resistentes aos antibióticos, ocorrência de resíduos no ambiente e possivelmente 

presença em produtos de origem animal. 

Sendo assim, uma possível alternativa para a substituição de antibióticos são os 

prebióticos, dentre eles os oligossacarídeos potencialmente ativos, destacando os β-glucanos e 

mananos (glucomananos e mananoligossacarídeos); moléculas que apresentam potencial anti-

inflamatório, antimicrobiano, estimulador do sistema imunológico e da fermentação seletiva de 
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bactérias benéficas, adsorção de micotoxinas e bactérias patogênicas, promovendo efeitos 

benéficos sobre o desempenho dos leitões.  

Em função do que foi expresso acima, essa tese foi dividida em manuscritos científicos, 

abordando os efeitos da adição de um prebiótico à base de beta-glucanos (β-glucanos), 

glucomananos e mananoligossacarídeos (MOS) em substituição a um antimicrobiano 

melhorador de desempenho (clorohidroxiquinolina), na ração de leitões recém-desmamados. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A demanda global por fontes de proteína animal para consumo humano deverá aumentar 

linearmente até pelo menos 2030 devido ao aumento populacional e do poder de compra, 

especialmente nos países em desenvolvimento (RABOBANK, 2017). A ingestão humana de 

fontes de proteína de alto valor biológico nos países em desenvolvimento é frequentemente 

menor do que as recomendações dos comitês de saúde científica, principalmente devido à baixa 

distribuição de renda e acessibilidade alimentar. Desta forma, o papel do Brasil como 

fornecedor de alimentos para o mundo é relevante e está crescendo continuamente, 

especialmente como um provedor de fontes de proteína animal (suínos) para consumo humano, 

uma vez que o Brasil estabeleceu-se como o quarto maior produtor e exportador mundial de 

carne de suína (ABPA, 2017). 

Considerando o sistema de produção de carne suína, o desmame é a fase mais crítica, 

por ser bastante estressante para os leitões. De maneira geral, esta prática está associada à 

mudança nutricional (transição da dieta líquida e altamente digestível, ofertada pela mãe, para 

uma dieta sólida, seca e pouco palatável, à base de ingredientes vegetais), ativação do sistema 

imunológico (induzida por incompatibilidade imuno-histológica para fontes dietéticas de 

proteínas vegetais; uma vez que a imunidade ativa está em desenvolvimento e a imunidade 

passiva é limitada; e o desafio imposto pela microbiota gastrintestinal), respostas adaptativas 

do epitélio gastrintestinal (reduzindo as vilosidades intestinais e aumentando a profundidade 

das criptas e das células caliciformes), restabelecimento da hierarquia social (perda do contato 

entre leitão e a matriz e a presença com animais de outras leitegadas) e desafios ambientais 

(instalações diferentes daquelas nas quais permaneciam) (DONG; PLUSKE, 2007; HEO et al., 

2013; LALLÈS et al., 2007; PLUSKE et al., 1997). 
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A imaturidade fisiológica e imunológica dos leitões desmamados tem sido associada a 

maior susceptibilidade a infecções e doenças, devido a digestão limitada de alimentos e baixa 

absorção de nutrientes, anorexia e crescimento reduzido (LALLÈS et al., 2007; HEO et al., 

2013). Na tentativa de minimizar estes problemas, faz-se uso dos antibióticos como 

melhoradores de desempenho adicionados à ração dos animais, uma vez que estes aditivos 

atuam melhorando os índices zootécnicos pelo controle de infecções subclínicas endêmicas, 

pela menor produção de metabólitos depressores do crescimento (aminas biogênicas), pela 

melhoria da absorção e utilização de nutrientes, pela redução da utilização de nutrientes não 

digestíveis pela microbiota intestinal e, combinado a isso, pelo efeito anti-inflamatório no trato 

gastrintestinal dos animais (NIEWOLD, 2007). 

Nos últimos anos, diante da possibilidade dos antimicrobianos promoverem seleção de 

microrganismos resistentes, impactarem negativamente na antibioticoterapia humana 

(BEDFORD, 2000; MELLOR, 2000), pela ocorrência de resíduos no ambiente e, além disso, 

com base no “princípio da precaução”, alguns países, principalmente os da União Europeia, 

passaram a exigir a completa retirada destes da nutrição animal (ROSTAGNO et al., 2012). 

Para que o Brasil continue exportando carne suína e amplie ainda mais seu mercado externo, 

principalmente o europeu, houve intensificação no desenvolvimento de estudos com aditivos 

alternativos (materiais bioativos naturais) por parte da comunidade científica e indústria, 

visando substituir os antibióticos comumente utilizados na ração dos animais, estimulando o 

crescimento dos leitões na fase pós-desmame, sem comprometimento da saúde humana e do 

meio ambiente (ROSTAGNO et al., 2012). 

Diante disso, a utilização de prebióticos deve ser explorada, uma vez que estes 

apresentam propriedades que justificam estes estudos e, consequentemente, sua potencial 

utilização, beneficiando os animais. Dentre as diversas alternativas, os β-glucanos e mananos 

(glucomananos e mananoligossacarídeos), oriundos da parede celular de leveduras 
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(Saccharomyces cerevisae) vêm recebendo destaque na comunidade científica. Os benefícios 

gerais promovidos pela inclusão de β-glucanos na dieta dos leitões estão relacionados com a 

estimulação do sistema imunológico, porém, também possuem ação anti-inflamatória e 

antimicrobiana (BROWN & GORDON, 2003; STUYVEN et al., 2009). Em contrapartida, os 

glucomananos e os mananoligossacarídeos (MOS) atuam na adsorção de micotoxinas e de 

bactérias patogênicas por meio de ligações específicas com receptores fimbriais, são 

seletivamente fermentados por bactérias benéficas e estimulam o sistema imune do hospedeiro 

(MIGUEL et al., 2004; SPRING et al., 2015; TESTER & AL-GHAZZEWI, 2017). 

A literatura apresenta resultados que demonstram benefícios da utilização individual de 

β-glucanos e mananos nas dietas de leitões desmamados (HAHN et al., 2006; CASTILLO et 

al., 2008; STUYVEN et al., 2009; POEIKHAMPHA & BUNCHASAK, 2011; ASSIS et al., 

2014), porém, os resultados utilizados conjuntamente são, até o presente momento, raros ou 

pouco conclusivos quando, em função do nível utilizado na dieta, da melhor forma de obtenção 

dos produtos e do melhor período de utilização, havendo a necessidade de mais estudos que 

comprovem seus efeitos. Com isso, ainda não há comprovação dos efeitos advindos da 

combinação de β-glucanos e mananos na ração de leitões desmamados, sendo este o motivo 

principal do desenvolvimento desta pesquisa, considerando a relevância deste tema para a 

nutrição de suínos. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivou-se com este estudo avaliar os efeitos da adição de níveis crescentes de um 

prebiótico à base de β-glucanos e mananos na dieta de leitões recém-desmamados, em 

substituição a um antimicrobiano melhorador de desempenho (clorohidroxiquinolina), sobre o 

desempenho zootécnico, ocorrência de diarreia, morfologia do epitélio intestinal, pH do 

conteúdo digestório, morfometria de órgãos, parâmetros hematológicos, bem como as 

alterações quantitativas na população da microbiota intestinal de leitões desmamados. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1. Fatores estressantes relacionados ao desmame de leitões 

O desmame representa uma fase desafiadora, sendo comumente observado desempenho 

abaixo do potencial genético do animal. Dentre os prejuízos para os leitões, destaca-se às 

pressões naturais causada pela separação traumática e precoce entre a mãe e a prole (efeito do 

estresse), associadas ao perfil fisiológico ainda limitado do leitão (em sua maior parte sanitário), 

acentuadas pela imaturidade do sistema imune e digestório, cujas repercussões locais e 

sistêmicas levam a alterações no consumo de ração e a desvios nutricionais abruptos com perdas 

da eficiência produtiva (SILVA, 2012).  

Naturalmente, os animais jovens começam a desenvolver vários mecanismos de defesa 

para interagirem com os antígenos que são principalmente veiculados pela via oral (BAILEY 

et al., 2005). Esse fato é extremamente relevante, considerando que o intestino pode responder 

por 80% do potencial imune, sendo a mucosa intestinal o lugar onde acontece a maior produção 

de linfócitos B que formam os plasmócitos e que, por sua vez, formam os anticorpos (BAILEY, 

2009).  

No desmame, as respostas imunes passivas são limitadas e as ativas inatas estão em 

desenvolvimento (DONG; PLUSKE, 2007). No primeiro conjunto de respostas destacam-se 

aquelas oriundas das enzimas salivares, da descamação epitelial (que previne a aderência 

bacteriana local), das enzimas intestinais, do ácido clorídrico do estômago (que tem efeito 

antimicrobiano), do fluxo luminal e da ação dos cílios das vilosidades intestinais (que também 

previnem a aderência microbiana). Além destas, também se destacam a secreção de muco, as 

junções de membrana nas porções apical e basal das células epiteliais, impedindo a passagem 
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de moléculas de baixo peso molecular através da membrana, e as secreções de peptídeos 

antimicrobianos e ou da produção de ácidos graxos voláteis pelas bactérias comensais, que 

também têm efeito antimicrobiano (GALLOIS et al., 2009).  

Quanto à imunidade ativa, destacam-se o desenvolvimento dos receptores Toll like 

(TLR), que reconhecem uma ampla variedade de patógenos e desencadeiam uma cascata 

inflamatória mediada pelas citocinas e quimocinas; a ativação dos linfócitos associados ao 

tecido linfoide do intestino (GALT), representado pelas células T – linfoides intraepiteliais, 

células B e células dendríticas (que interagem com o antígeno para fazer a fagocitose); e a 

produção de imunoglobulinas não específicas como a IgA que são secretadas no lúmen e 

identificam os danos às células antigênicas que serão fagocitadas (MEDZHITOV et al., 1997; 

SILVA, 2012).  

A mudança abrupta na alimentação dos leitões, passando de uma dieta constituída 

basicamente de leite materno (sendo o mesmo líquido e altamente digestível), para outra à base 

de ingredientes de origem vegetal (sólida, seca, pouco palatável e menos digestível), pode levar 

à ocorrência de reações de hipersensibilidade na mucosa intestinal, caracterizada pela ativação 

imune no intestino, pelo encurtamento das vilosidades, pelo aumento da profundidade das 

criptas, pelo maior turnover dos enterócitos e pela diminuição da atividade das enzimas 

localizadas na borda em escova dos enterócitos (HEO et al., 2013; PLUSKE et al., 1997). A 

imaturidade do sistema digestório e as alterações na dieta dos leitões no período de pós-

desmame têm sido associadas a prejuízos aos processos digestivo e absortivo, ao baixo consumo 

de ração, às doenças e ao retardo no crescimento dos leitões (BOUDRY et al., 2004; PLUSKE 

et al., 1997; WU et al., 2004).  

No período de 24 horas pós-desmame, as alterações advindas da redução drástica na 

altura das vilosidades em todos os segmentos do intestino delgado, devido a maior descamação 

dos enterócitos (HEDEMANN et al., 2003), resulta em menor produção e atividade de algumas 
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enzimas como isomaltase, sacarase e lactase da borda em escova destas células (SANCHES, 

2004), sendo que a função mais importante destas é disponibilizar os nutrientes advindos da 

digestão dos alimentos. As vilosidades desgastadas e as criptas aprofundadas apresentam menor 

número de células absortivas e maior de células secretoras. Além da redução na absorção de 

carboidratos, lipídeos e aminoácidos, há redução também na absorção de líquidos, sódio, 

potássio e cloreto, podendo levar o animal a uma diarreia osmótica (ZLOTOWSKI et al., 2008), 

tornando este suscetível a infecções secundárias. 

Portanto, é evidente a necessidade de se realizar pesquisas para minimizar os problemas 

causados pela fragilidade dos leitões recém-desmamados e que, desta forma, possibilite a 

funcionalidade das células dos enterócitos, não reduzindo a capacidade metabólica e, 

consequentemente não limitando o crescimento dos leitões até a fase de terminação. 

 

4.2. Antibióticos melhoradores de desempenho 

O termo antibiótico foi adotado por Wasksman, no ano de 1945, considerando 

substâncias sintetizadas por microrganismos ou produzidas em laboratórios a partir de um 

princípio ativo sintetizado por fungos ou bactérias e que tem ação antimicrobiana. 

(GONZALES et al., 2012). No início da década de 50, o Food and Drug Administration (FDA) 

dos EUA aprovou o seu uso na alimentação animal sem prescrição veterinária, começando a 

ser adicionados nas dietas com a finalidade profilática, otimizando o desempenho dos animais 

(DIBNER; RICHARDS, 2005; MELLOR, 2000; NIEWOLD, 2007).  

Os resultados obtidos rapidamente devido à utilização de antimicrobianos na ração 

influenciavam cada vez mais produtores e a indústria, pois até mesmo com pequenas doses se 

obtinha sucesso em todos os sentidos: maior produtividade e aumento da taxa de crescimento, 

melhoria na eficiência alimentar, prevenção de infecções e redução na mortalidade e morbidade, 

particularmente de leitões mais jovens (GONZALES et al., 2012). 
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Com o avanço dos estudos e da utilização dos antimicrobianos melhoradores do 

desempenho em doses subterapêuticas ficou comprovado que estes atuavam de forma direta 

nos animais, modulando a microbiota intestinal e, consequentemente, reduzindo a produção de 

toxinas nocivas ao epitélio intestinal; diminuindo a competição por nutrientes entre 

microrganismos e hospedeiro; aumentando a síntese de vitaminas e outros fatores de 

crescimento, além de aumentar a digestão de alimentos e absorção de nutrientes. Além disso, 

também estariam relacionados na redução da taxa de renovação dos enterócitos (agindo contra 

patógenos que danificam a estrutura do epitélio) e na motilidade intestinal, com o aumento da 

eficiência energética do intestino, favorecendo a fisiologia do trato gastrintestinal e o 

desempenho dos animais (KNARREBORG et al., 2004; MIGUEL et al., 2004; SMIRNOV et 

al., 2005).  

Foi sugerido, também, o mecanismo de ação anti-inflamatória, suportada na evidência 

de que antimicrobianos poderiam ser absorvidos como consequência do aumento da 

permeabilidade intestinal induzida pela inflamação (MacDONALD; MONTELEONE, 2005) e 

acumulados em células inflamatórias fagocitárias presentes no epitélio intestinal, atenuando a 

resposta inflamatória através da redução de citocinas pró-inflamatórias, diminuindo o estímulo 

catabólico e redirecionando nutrientes para o crescimento (GRUYS et al., 2006; NIEWOLD, 

2007).  

Nos últimos anos, inquietações quanto à segurança alimentar de tais aditivos, diante da 

possibilidade de resistência bacteriana aos antimicrobianos e de sua transferência ao homem, 

ocorrência de resíduos no ambiente devido ao emprego indiscriminado e abusivo e, baseado no 

“princípio da precaução”, alguns países, principalmente os da União Europeia, passaram a 

exigir a completa retirada destes da nutrição animal (ROSTAGNO et al., 2012). Essa retirada 

dá-se em função da prevenção na redução da eficiência dos antibióticos e da antibioticoterapia 

humana, já que os animais podem ser acometidos por uma infecção provocada por um patógeno 
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resistente ao antibiótico utilizado, transmitindo bactérias resistentes ao homem através do 

consumo de carne e derivados ou contato com os animais, juntamente com a presença de 

resíduos não degradáveis de antibióticos nos alimentos de origem animal (MENTEN, 2001).  

Os antibióticos melhoradores de desempenho permitidos no Brasil são: avilamicina, 

bacitracina metileno disalicilato, bacitracina de zinco, enramicina, flavomicina, halquinol, 

lasalocida, lincomicina, monensina, narasina, salinomicina, tiamulina, tilosina e virginiamicina 

(MAPA, 2016). O halquinol ou clorohidroxiquinolina é um quimioterápico composto por três 

derivados clorados de hidroxiquinolina (mistura controlada de 5,7-dicloro-8-quinolinol, 5-

cloro-8 quinolinol e 7-cloro-8-quinolinol). É utilizado via oral apresentando pouca absorção 

intestinal, não havendo riscos de resíduos na carcaça (TAVARES, 1996). Além disso, apresenta 

elevada atividade no intestino, uma vez que não sofre interferência dos componentes da 

digestão; e seu amplo espectro de ação é contra bactérias gram positivas e negativas, 

protozoários e fungos (TAVARES, 1996; CARDOSO et al., 2002). Considerada uma droga 

quelante de íons metálicos, particularmente ferro, cobre e zinco e comprovada halogenação da 

8-hidroxiquinolina com derivados de cloro e iodo. A hidroxiquinolina apresenta maior 

afinidade por lipídios e maior facilidade de penetração na parede microbiana que as outras 

oxinas; formando quelatos somente no meio intracelular (proporciona pH ideal para esta 

reação). Estes quelatos tornam indisponíveis os íons metálicos que ativam processos 

enzimáticos essenciais à reprodução bacteriana (CARDOSO et al., 2002). 

Diante das crescentes preocupações, tem sido mais restrita a utilização de 

antimicrobianos na alimentação animal, pois os países exportadores e importadores proíbem 

cada vez mais uso desses produtos na ração. Entretanto, a retirada dos antimicrobianos na 

criação intensiva de suínos, onde há grande desafio por contaminação, tem sido associada ao 

aumento no custo de produção e no uso de antimicrobianos para o tratamento de doenças com 

sintomatologia clínica. Desta forma, pesquisas têm sido conduzidas visando à utilização de 
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outros aditivos ou ingredientes alternativos aos antimicrobianos melhoradores de desempenho, 

que possam beneficiar a fisiologia do trato gastrintestinal e o desempenho dos leitões na fase 

pós-desmame. 

 

4.3. Prebióticos 

Prebióticos são ingredientes nutricionais não digeríveis (por enzimas, sais e ácidos 

produzidos pelo organismo animal) da dieta, que afetam de forma benéfica o hospedeiro, 

estimulando seletivamente ou ativamente o crescimento e o metabolismo de microrganismos 

benéficos do trato gastrintestinal (bifidobactérias e lactobacilos) (GIBSON & ROBERFROID, 

1995), melhorando a saúde intestinal do animal. Podem ser adicionados à dieta através de fontes 

exógenas concentradas ou estarem presentes naturalmente nos ingredientes que a compõem.  

Foi constatado que, apesar de existirem diversos compostos resistentes à digestão, os 

quais podem ser fermentáveis, como a celulose, hemicelulose, amido resistente, compostos 

fenólicos e oligossacarídeos, nem todos agem como estimuladores de desenvolvimento dos 

microrganismos benéficos no TGI do animal (SILVA & NÖNBERG, 2003). 

Para que um substrato da dieta seja classificado como prebiótico é necessário atender a 

pelo menos três critérios: (1) o substrato não deve ser hidrolisado ou absorvido no estômago ou 

intestino delgado, (2) deve ser seletivo para bactérias comensais benéficas no intestino grosso, 

(3) a fermentação do substrato deve induzir efeitos luminal/sistêmicos benéficos no hospedeiro 

(GAGGÌA et al., 2010). 

Neste contexto, entre os compostos classificados como prebióticos estão alguns 

carboidratos (oligossacarídeos e polissacarídeos com diferentes estruturas moleculares), alcoóis 

derivados de açúcares, fibras (GIBSON & ROBERFROID, 1995). Contudo, os compostos mais 

promissores são os oligossacarídeos não digestíveis (ONDs), preferencialmente usados como 

prebióticos devido a sua maior seletividade fermentativa (MOSENTHIN & BAUER, 2000). 
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Dentre os mais estudados estão os frutoligossacarídeos (FOS), β-glucanos, 

galactoligossacarídeos (GOS) e os mananoligossacarídeos (MOS). 

A maioria dos ONDs estudados atualmente são produtos comerciais obtidos por 

hidrólise parcial, ácida ou enzimática de polissacarídeos ou por reações de transglicosilação. 

Porém, eles também podem ser obtidos diretamente de sua fonte natural (vegetais, leite e parede 

celular de leveduras) (SILVA & NÖNBERG, 2003). Neste caso, os alimentos usados na 

formulação das dietas devem fornecer níveis de ONDs suficientes para garantir a sua atuação 

como agentes prebióticos. 

 

4.4. β-glucanos e mananos (glucomananos e mananoligossacarídeos) 

Estes prebióticos são encontrados nas algas, cereais, fungos e leveduras, sendo que, 

normalmente, a fonte mais utilizada para sua obtenção é a levedura Saccharomyces cerevisiae 

amplamente empregada em processos industriais de fermentação (MAGNANI & CASTRO-

GÓMEZ, 2008). São responsáveis pela rigidez da parede celular da levedura, definindo sua 

morfologia e forma, que se diferenciam pelo tipo de ligação entre as unidades de glicose da 

cadeia principal e pelas ramificações que se conectam a essa cadeia (KOGAN & KOCHER, 

2007). 

Na levedura S. cerevisiae, a parede celular representa de 15 a 30% do peso seco total da 

célula, sendo que seus componentes são sintetizados e unidos em sincronia com o crescimento 

e a divisão celular (CID et al., 1995). Aproximadamente 75% do peso seco da parede celular 

da levedura Saccharomyces cerevisiae é composto por polissacarídeos, sendo que deste total, 

até 90% é constituído por β-D-manana e β-D-glucana. Estudos sobre a composição da parede 

de células de S. cerevisiae revelaram a presença de glucana (48-60%), que é um polímero de 

unidades de glicose com ligações β (1-3) e β (1-6), manoproteínas (20-23%), quitina (0,6-2,7%) 

que é composta por ligação β (1-4), N-acetilglicosamina e uma pequena porção de lipídeos 
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(FLEET, 1985; HARTLAND et al., 1994; KLIS, 1994). A distribuição destes componentes está 

organizada em duas camadas principais, sendo a externa composta de manano proteínas e, a 

interna de glucana e quitina, em uma estrutura interconectada por ligações covalentes (HA et 

al., 2002; KLIS et al., 2002). 

 

 

Figura 1. Corte esquemático da parede celular de levedura, com seus polissacarídeos 

constituintes (Adaptado de Kogan e Kocher, 2007). 

 

4.5. Interação entre prebióticos (β-glucanos glucomananos e mananoligossacarídeos), 

bactérias patogênicas e imunidade 

A atividade imunomodulatoria dos polissacarídeos da parede celular, tanto de glucanos 

como mananos, é considerada efeito direto. E as atividades de adsorção de micotoxinas e 

prevenção da adesão de bactéria e disseminação como efeitos indiretos sobre a saúde dos 

animais. 

Ballaou (1977) verificou que MOS apresentam alta afinidade ligante, oferecendo sítio 

de ligação competitiva para bactérias patogênicas gram negativas, que apresentam fímbria tipo 

I específica para manose. Desta forma, estes patógenos não conseguem fixar-se às 

glicoproteínas da superfície das vilosidades, as quais são ricas em manose, e são eliminadas nas 
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fezes evitando, assim, danos ao tecido (FIRON et al., 1983). Antes de sua eliminação, estes 

patógenos adsorvidos podem ser apresentados às células de defesa como agentes atenuados 

(SANTOS JUNIOR, 2005), podendo promover maior produção de anticorpos específicos aos 

seus antígenos e, assim, maior proteção futura à infecção por estes agentes. 

Os mecanismos de ação que envolvem melhora na imunidade pela inclusão de MOS na 

dieta dos animais têm demonstrado sua eficiência quanto à estimulação das imunidades humoral 

e celular (NEWMAN & NEWMAN, 2001; KOGAN & KOCHER, 2007). A manana tem a 

capacidade de se ligar às células fagocíticas por receptores específicos de manose, estimulando 

o processo de fagocitose, sem que haja opsonização específica (OFEK et al., 2003). Desta 

forma, esta ativação de células imunes pela ligação manana-receptor de manose pode servir 

para estimular as fases iniciais da reposta imune (MIGUEL et al., 2004). Estudos mais recentes 

têm evidenciado uma possível ação de MOS em promover resposta imunológica anti-

inflamatória mais eficiente, suprimindo a pró-inflamatória exacerbada (SPRING et al., 2015).  

β-glucanos são considerados modificadores da resposta biológica devido ao seu 

potencial imunomodulador, pois, uma vez reconhecido por receptores celulares específicos, tem 

habilidade de realçar a resposta imune do hospedeiro. Este mecanismo se dá, no geral, pela 

estimulação da atividade de macrófagos e neutrófilos, aumentando suas atividades fagocíticas 

(ROBERTSEN, 1999). 

A ação indireta dos prebióticos sobre o sistema imune do animal está diretamente 

relacionada com a sua capacidade de fermentação seletiva por bactérias benéficas 

(Bifidobacterium e Lactobacillus). Estas bactérias, além de produzirem ácidos orgânicos, 

secretam substâncias com propriedades imunomodulatórias, como lipopolissacarídeos, 

peptídeoglicanas e ácidos lipoteicoicos. Estas substâncias interagem com o sistema imune 

estimulando a produção de citocinas, a proliferação de células mononucleares, a fagocitose 
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macrofágica e a produção elevada de imunoglobulinas (Ig), especialmente IgA, IgM e IgG 

(YASUI & OHWAKI, 1991; SILVA & NÖRNBERG, 2003). 

 

4.6. Inclusão de β-glucanos e mananos (glucomananos e mananoligossacarídeos) na 

dieta de leitões desmamados 

Vários estudos relatam as ações e efeitos dos β-glucanos e mananos (glucomananos e 

mananoligossacarídeos) nas dietas de leitões desmamados (Tabela 1, 2 e 3) mas os resultados 

são bastante variados. Demonstraram inconsistências ao combater infecções e melhorar o 

desempenho produtivo quando administrados aos leitões via alimentação no período de 

desmame. 

Diante disso, uma possível hipótese pode estar relacionada: às condições de criação dos 

animais em diferentes experimentos, como desafio ambiental (bacteriano), estado de saúde dos 

suínos ao ingressar no período experimental, qualidade dos ingredientes e complexidade da 

dieta, período de duração do experimento, diferentes números de leitões utilizados nas 

pesquisas e aos diferentes níveis de inclusão destes aditivos na dieta (NOCHTA et al., 2010; 

HALAS; NOCHTA, 2012), composição e método de extração dos compostos bioativos naturais 

(BROWN; GORDON, 2003; LI et al., 2006; VOLMAN et al., 2008). 

Os resultados das experimentações mais recentes sobre o efeito potencial β-glucanos e 

mananos (glucomananos e mananoligossacarídeos) sobre o desempenho e diferentes respostas 

metabólicos estão resumidos na Tabela 1, 2 e 3. 



17 
 

 

Tabela 1. Efeitos da inclusão dietética de mananoligossacarídeos no desempenho e parâmetros metabólicos de leitões 

Concentração 

dietética de mananos 
Fonte 

Espécie, categoria, 

duração do estudo 

Características 

estudadas 
Resultados Referências 

3000 mg/kg não relatou 

Exp. 1: leitões 

híbridos desmamados 

21-d idade (5,87±0,46 

e 17,94±2,42 Kg), 35 

dias experimento; 

Exp. 2: leitões 

híbridos desmamados 

21-d idade (6,07±0,46 

e 19,76±2,90Kg); 35 

dias experimento 

Exp. 1: análise 

microbiológica e 

Exp. 2: desempenho 

frequência de diarreia 

O tratamento 

prebiótico não diferiu 

(P>0,05) de nenhum 

outro tratamento e 

apresentou valor 

intermediário ao 

controle negativo e 

positivo 

Utiyama et al., 2006 

2000 mg/kg 
Saccharomyces 

cerevisiae 

28±2-d idade (6,7 ± 

1,17 kg), 35 dias 

experimento 

Desempenho, diarreia, 

morfologia intestinal, 

AGVs, microbiologia 

Houve melhora da 

eficiência alimentar, 

diminuição do escore 

fecal e da contagem de 

enterobactéria no 

jejuno 

Castillo et al., 2008 

Exp. 1 e 2: 1000, 

2000, 3000, 4000 

mg/kg 

Exp. 3: 2000 mg/kg 

Saccharomyces 

cerevisiae 

28 dias de idade 

Exp. 1: 7,1±0,8 kg 

Exp. 2: 9,3±1,3 kg 

Exp. 3: 7,9±1,6 kg 

Exp. 1: digestibilidade 

Exp. 2: balanço de N 

Exp. 3: desempenho 

Exp. 1: 2000 ou 4000 

mg/kg aumentou a 

digestibilidadeileal da 

PB; 1000 ou 2000 

mg/kg aumentou a 

digestibilidade ileal de 

lisina, metionina, 

cistina e treonina e 

1000 mg/kg aumentou 

a digestibilidade de Ca 

e P, sem efeito na 

absorção destes 

minerais 

Nochta et al., 2010 
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Exp. 2: não melhorou 

o equilíbrio de N, nem 

a forma de excreção 

Exp. 3: não melhorou 

desempenho 

 

Exp. 1: 5000 mg/kg 

Exp. 2 e 3: 2500, 5000 

e 7500 mg/kg 

 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Exp. 1: 24,8±2,79 kg, 

60 dias de idade, 12 

dias de experimento 

Exp. 2: 6,28±1,40 kg, 

22 dias de idade, 41 

dias de experimento 

Exp. 3: 5,74±0,93 kg, 

22 dias de idade, 41 

dias de experimento 

Exp. 1: digestibilidade 

Exp. 2: desempenho e 

incidência de diarreia 

Exp. 3: morfometria de 

órgãos e pH 

 

Exp. 1: aumentou a 

digestibilidade de FDA 

e diminuiu a MM  

Exp. 2 e 3: não 

influenciou os 

parâmetros avaliados 

 

Santos et al., 2010 

3000 mg/kg não relatou 

Leitões, 11,69±0,71 

kg, 42 dias de 

experimento 

Desempenho, 

morfologia intestinal, 

pH, microbiologia, 

AGVs e ácido láctico 

Aumentou o Peso final 

e GPD; sem influência 

no pH do estômago, 

duodeno, jejuno, íleo e 

ceco e na contagem 

das bactérias ácido 

láctica e E. coli, menor 

produção de amônia, 

maior produção de 

ácido láctico, maior 

altura de vilosidade e 

profundidade de cripta 

e menor relação no 

jejuno 

Poeikhampha & 

Bunchasak, 2011 

4000 mg/kg (21-35-d) 

e 2000 mg/kg (36-49-

d) 

não relatou 

Leitões híbridos 

desmamados 21-d 

idade (7,04 ± 1,0 kg) 

28 dias experimento 

Desempenho, escore de 

fezes, pH estômago e 

duodeno 

Sem influência no 

escore e pH; CMD e 

CA foi maior para os 

que receberam 

Corassa et al., 2012 
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*cama de maravalha 

reutilizada para 

caracterizar desafio 

sanitário 

controle negativo e não 

variou para os demais 

períodos 

1000 e 2000 mg/kg não relatou 

Leitões híbridos 

desmamados 21-d 

idade (5,28±0,90 kg), 

42 dias de 

experimento 

Desempenho, diarreia e 

parâmetros sanguíneos 

Não houve efeito 

positivo para as 

variáveis analisadas 

Silva et al., 2012 

1500 mg/kg 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões híbridos 

desmamados 21-d 

idade (6,5 kg), 33 

dias de experimento 

Desempenho, 

morfologia intestinal e 

diarreia 

Aumentou peso final e 

GPD, sem influencia 

na diarreia e 

morfologia 

Assis et al., 2014 

2000 mg/kg não relatou 

Leitões híbridos 

desmamados 22-d 

idade (7,1±0,02 kg), 

32 dias de 

experimento 

Desempenho, escore 

fecal e leucometria 

global 

Aumentou o CRD, 

sem diferença no 

escore fecal, aumentou 

leucócitos e monócitos 

e não alterou as 

imunoglobulinas 

Santos et al., 2016 
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Tabela 2. Efeitos da inclusão dietética de glucomananos no desempenho e parâmetros metabólicos de leitões 

Concentração 

dietética de 

glucomananos 

Fonte 
Espécie, categoria, 

duração do estudo 

Características 

estudadas 
Resultados Referências 

500, 1000 e 2000 

mg/kg 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões, 10,0±1,1kg, 21 

dias de experimento  

*mistura de 

grãos naturalmente 

contaminados com 

micotoxinas  

Desempenho, 

neuroquímica cerebral, 

resposta imune e 

morfometria de órgãos 

Ineficiente na melhora 

do desempenho; 

impediu alterações 

induzidas  

por neurotransmissores 

cerebrais e diminuiu a 

concentrações de 

imunoglobulinas 

séricas  

Swamy et al., 2002 

2000 mg/kg 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões, 7,7±1,0kg, 35 

dias de experimento  

*dieta contaminada 

4,44 mg de DON/Kg 

dieta 

Desempenho, 

digestibilidade, 

detecção de 

metabolitos na urina, 

fezes e sangue 

Ineficiência nos 

parâmetros avaliados 
Dänicke et al., 2007 

1000 mg/kg 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões, 6,0±0,5kg, 14 

dias de experimento 

*trigo contaminado 

com desoxinivalenol 

(DON)  

Desempenho, 

morfologia intestinal, 

digestibilidade e 

retenção de nitrogênio 

(N), fósforo (P) e 

cálcio (Ca) 

Ineficiente na melhora 

do desempenho e da 

morfologia, e não 

afetou a digestibilidade 

e a retenção de 

nutrientes 

Thanh et al., 2015 

1000 mg/kg 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões, 5,68±0,33kg, 

29 dias de experimento  

*inoculados Salmonella 

typhimurium e 

mictoxinas (Fusarium) 

Desempenho e 

contagem 

microbiológica 

Neutralizou a redução 

do peso pela toxina e 

contagem de 

Salmonella no ceco 

Verbrugghn et al., 

2012 
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Tabela 3. Efeitos da inclusão dietética de β-glucanos no desempenho e parâmetros metabólicos de leitões 

Concentração 

dietética de β-

glucanos 

Fonte 
Espécie, categoria, 

duração do estudo 

Características 

estudadas 
Resultados Referências 

Exp.1 e 2: 1000 

mg/kg 

Exp.3: 250 e 500 

mg/kg 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Exp. 1: leitões 28±3-d 

idade, 5,0 kg, 14 dias 

de experimento 

(dietas com farelo de 

soja ou proteína do 

leite); 

Exp. 2: leitões 14±3-d 

idade, 3,9kg, 28 dias 

de experimento 

(dietas sem derivados 

de leite); 

Exp. 3: leitões 18±2-d 

idade, 4,9kg, 28 dias 

de experimento 

*desafiados com 

Streptococcus suis 

Exp. 1: desempenho e 

concentração de 

neutrófilos 

Exp. 2: desempenho; 

Exp. 3: desempenho e 

resposta imune 

Exp. 1: período de 7-

14-d depois do 

desmame CMD foi 

menor, sem mudança 

neutrófilos 

Exp. 2: não houve 

diferença; 

Exp. 3: 250 mg/kg 

aumentou PV, GPD, 

CMD e não houve 

influência sobre os 

neutrófilos e 

macrófagos 

Dritz et al., 1995 

150 e 300 mg/kg 

 
 28 dias de idade 

Desempenho e 

resposta imune 

Não houve diferença 

no desempenho, 

aumentou a 

haptoglobina em todos 

os grupos e não alterou 

os índices de 

proliferação de 

linfócitos 

Hiss et al., 2003 

500 e 1000 mg/kg 
Astragalus 

membranaceus 

Leitões híbridos 

desmamados 28-d 

idade (7,75 ± 0,24 kg) 

28 dias experimento 

Desempenho, resposta 

imune, adrenal e 

somatotrópica 

Desempenho não foi 

afetado (desafio afetou 

o desempenho); 

aumento da glicose, 

Mao et al., 2005 
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*desafiados com LPS 

ao 7-d e 21-d de 

experimento 

IL-1β, PGE2 e cortisol, 

além do aumento na 

proliferação de 

linfocitos T e IL-2, e 

menor IGF-1 

100, 200, 300, 400 

mg/kg 

 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Exp. 1: leitões, 

6,18±0,92kg, 35 dias 

de experimento; 

Exp. 2: leitões, 

6,18±1,3kg, 56 dias 

de experimento 

Desempenho, resposta 

imune e digestibilidade 

Aumento linear GPD, 

digestibilidade MS, 

PB, PB, Ca e P, EE 

Aumento de células 

CD4+ e CD8+ 

Hahn et al., 2006 

Exp.1: 25, 50, 100, 

200 mg/kg 

Exp.2 e 3: 50 mg/kg 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Exp. 1: leitões 28±2-d 

idade, 6,18±0,92kg, 

35 dias de 

experimento; 

Exp. 2: leitões 28±2-d 

idade, 8,23±0,56kg, 

35 dias de 

experimento; 

Exp. 3: leitões 28-d 

idade, 8,89±0,20kg 

*desafiados com LPS 

Exp. 1 e 2: 

Desempenho 

Exp. 3: Resposta 

imune 

Exp. 1: 

Comportamento 

quadrático para GPD 

entre 0 a 28-d e 14 a 

28-d (melhor nível 50 

mg/kg) 

Exp. 2: Melhorou o 

GPD (0 a 28-d e 14 a 

28-d) e CMD (0 a 14-

d, 0 a 28-d e 28 a 35-d) 

Exp. 3: Aumentou IL-

6 no plasma, TNF-α, 

IL-10 após desafio 

Li et al., 2006 

400 mg/kg 
Paenibacillus 

polymyxa 

Leitões híbridos 

desmamados 26±4-d 

idade (5,6 ± 0,5 kg) 

28 dias experimento 

Desempenho e 

atividade 

imunomodulatoria 

Não houve diferenças 

no desempenho, 

diminui as respostas 

inflamatórias contra a 

infecção bacteriana, 

inibindo citocinas pro-

inflamatória e 

antinflamatória 

Hwang et al., 2008 
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25, 50, 100, 200 

mg/kg 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões híbridos 

desmamados 28±2-d 

idade (7,20 ± 0,25 kg) 

28 dias experimento 

Desempenho, 

imunidade, resposta 

endócrina 

Comportamento 

quadrático para GPD e 

CA (melhor nível 50 

mg/kg), aumento nº de 

grelina, linfócitos e 

IgG e tendência linear 

para PGE2 

Wang et al., 2008 

60, 120, 180, 240 

mg/kg 

Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões híbridos 

desmamados 21±2-d 

idade (6,31 ± 0,41 kg) 

39 dias experimento 

Desempenho, resposta 

imune 

Aumento linear PV e 

GPD; não influenciou 

os demaisparâmetros 

avaliados 

Mendes et al., 2010 

35, 70, 140, 280 

mg/kg 
não relatou 

30 machos 

34 dias de idade 

10,9±0,63 kg 

14 dias de 

experimento 

*final do período: 

desafiados 2,7 mg de 

LPS (E. coli, sorotipo 

O55:B5 com mais de 

500.000 UE/mg) 

Desempenho;  

Temperatura retal 

(TR), frequência 

respiratória, perfil 

bioquímico sanguíneo, 

sinais clínicos (30, 90, 

120, 390 min. após 

injeção) 

Desempenho não foi 

afetado pelo uso de β-

glucanos; 

aumentou TR, tanto 

em função do LPS 

como em função da 

hora que a temperatura 

foi medida; 

Animais 280 mg/kg 

tiveram a mesma TR 

daqueles não injetados; 

Sinais clínicos 

compatíveis com 

quadro de inflamação 

aguda (vômito, 

prostração e diarreia) 

os β-glucanos não 

reverteu a infecção; 

Efeito antiinflamatório 

em situação de desafio 

agudo 

Ledur et al., 2012 
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150, 300 mg/kg 

laminarian (LAM) e 

240 mg/kg fucoidan 

(FUC) 

Laminaria spp. 

(Algas) 

Leitões híbridos 

desmamados 24-d 

idade (6,8±0,6 kg) 35 

dias experimento 

Desempenho, 

digestibilidade 

aparente total, 

população microbiana, 

AGVs 

150 ou 300 LAM 

aumentaram 

digestibilidade, 300 

LAM melhorou o 

Durante o periodo, 

FUC aumento a 

população de 

lactobacilos e 

melhorou a 

consistência fecal  

Walsh et al., 2013 

1000 mg/kg 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Exp. 1: 40 leitões, 

7,89±0,84kg, 21±2 

dias de idade e 28 

dias de experimento; 

Exp. 2: 20 leitões, 

6,22±0,25kg, 21±2 

dias de idade e 28 

dias de experimento, 

*final do período: 

desafiados 1mg/ml de 

LPS (E. coli, sorotipo 

O55:B5) 

Exp. 1: Desempenho, 

microbiologia e 

resposta imune 

Exp. 2:Resposta 

imunológica (0, 2, 4, 6, 

8, 12 após a injeção) e 

TR 

Exp. 1: Não afetou 

desempenho, reduziu 

contagem de E. coli 

Exp. 2: Aumentou a 

contagem de 

leucócitos no plasma e 

atividade proliferativa 

de linfócitos e 

promoveu decréscimo 

de TNF-α 

Zhou et al., 2013 

1500 mg/kg 
Saccharomyces 

cerevisiae 

Leitões híbridos 

desmamados 21-d 

idade (6,5 kg), 33 

dias de experimento 

Desempenho, 

morfologia intestinal e 

diarreia 

Não influenciou 

desempenho, diarreia e 

morfologia 

Assis et al., 2014 
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Diante disso, considerando as respostas dos β-glucanos e mananos (glucomananos e 

mananoligossacarídeos)  e a problemática do desmame precoce que é ponto crítico dentro do 

sistema de produção de suínos, faz-se necessário o aprofundamento científico destes compostos 

bioativos a fim de minimizar os problemas relacionados ao desmame dos leitões e à retirada 

dos antibióticos como melhoradores de desempenho da ração animal.  
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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da adição de um prebiótico à base de beta-glucanos 

(β-glucanos), glucomananos e mananoligossacarídeos (MOS), em substituição a um 

antimicrobiano melhorador de desempenho (clorohidroxiquinolina), na ração de leitões recém-

desmamados sobre o desempenho zootécnico, ocorrência de diarreia, parâmetros 

hematológicos, pH do conteúdo digestório, morfometria de órgãos e morfologia do epitélio 

intestinal. Foram utilizados 120 leitões desmamados aos 21 dias de idade com peso inicial de 

6,32  0,10 kg distribuídos em um delineamento em blocos completos casualizados com cinco 

tratamentos, seis repetições (blocos) por tratamento e quatro leitões por unidade experimental. 

Os tratamentos foram: 0 - dieta basal (controle negativo); 1000, 2000 ou 3000 mg/kg de 

prebiótico à base de β-glucanos, glucomananos e MOS; e ANT - dieta basal com 120 mg/kg de 

clorohidroxiquinolina (controle positivo). Ao final do período experimental de 14 dias, após 

jejum sólido de 6h, foi abatido um animal por unidade experimental para coleta de tecidos e 

órgãos. Para determinar os efeitos de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta, assim como 

para comparar o tratamento antimicrobiano com os demais tratamentos foram realizados 

ANOVA, contrastes ortogonais e o teste de Dunnet com P<0,05%. Não foram observadas 

diferenças entre os tratamentos (P>0,05) sobre o desempenho, ocorrência de diarreia (OD), pH 

digestório, morfometria de órgãos e parâmetros hematológicos. A inclusão dos níveis de β-

glucanos, glucomananos e MOS na dieta aumentou linearmente (P<0,05) a densidade de vilos 

no duodeno dos leitões. O tratamento antimicrobiano apresentou a maior densidade de vilos 

(P<0,05) quando comparado aos demais tratamentos. Em contrapartida, no jejuno, o nível 2000 

mg/kg possibilitou maior densidade de vilos em relação aos que receberam o tratamento 

antimicrobiano. A inclusão de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta de leitões recém-

desmamados pode ser uma alternativa aos antimicrobianos melhoradores de desempenho, uma 

vez que esses aditivos não prejudicaram o desempenho dos leitões e possibilitaram resultados 

semelhantes aos da clorohidroxiquinolina.   

 

 

Palavras-chave: aditivos, prebiótico, Saccharomyces cerevisiae, suínos. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

 

O período pós-desmame de leitões é marcado por anorexia, limitada capacidade de 

digestão de alimentos e absorção de nutrientes, e ocorrência de diarreia, diminuindo a taxa de 

crescimento dos animais (HEO et al., 2013). Consequentemente, respostas gastrintestinais 

adaptativas são observadas como alteração no peso dos órgãos, desiquilíbrio da microbiota 

intestinal e ativação do sistema imune (LALLÈS et al., 2007). Para contornar tais desafios, 

doses sub-terapêuticas de antimicrobianos têm sido utilizadas nas dietas com o propósito de 

melhorar a saúde e o desempenho de leitões recém-desmamados. No entanto, devido ao 

aumento das restrições ao uso de antimicrobianos como melhoradores de desempenho, em 

função de uma possível resistência bacteriana, houve intensificação nos estudos sobre o 

desenvolvimento de aditivos alternativos por parte da comunidade científica e da indústria. 

Os prebióticos, como os beta-glucanos (β-glucanos), glucomananos e 

mananoligossacarídeos (MOS) oriundos da parede celular da levedura Saccharomyces 

cerevisae, são carboidratos resistentes a degradação enzimática, que chegam ao intestino 

delgado íntegros para exercerem suas funções sobre o equilíbrio da microbiota intestinal. Os 

benefícios gerais promovidos pela inclusão de β-glucanos na dieta dos leitões estão 

relacionados com a estimulação do sistema imunológico e ação anti-inflamatória (STUYVEN 

et al., 2009). Em contrapartida, os glucomananos e mananoligossacarídeos (MOS) atuam na 

estimulação do sistema imune, adsorção de micotoxinas e de bactérias patogênicas por meio de 

ligações específicas com receptores fimbriais e são seletivamente fermentados por bactérias 

benéficas, e (SPRING et al., 2015; TESTER & AL-GHAZZEWI, 2017). 

Poucos são os estudos avaliando a associação de β-glucanos, glucomananos e MOS na 

dieta de leitões recém-desmamados. Dentre alguns, destaca-se os de Luna et al. (2015) que 

observaram aumento na altura das vilosidades intestinais de leitões alimentados com β-glucanos 
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e MOS e Thi Tuoi et al. (2016) que encontraram efeitos benéficos sobre o desempenho, 

equilíbrio da população bacteriana, redução da diarreia e ligeira melhora na resposta imune. 

Contudo, os resultados têm sido pouco conclusivos em função do nível a ser utilizado na dieta, 

da melhor forma de obtenção dos produtos e do melhor período de utilização.  

Diante disso, objetivou-se com este experimento avaliar os efeitos da adição de um 

prebiótico à base de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta de leitões recém-desmamados, 

em substituição a um antimicrobiano melhorador de desempenho (clorohidroxiquinolina), 

sobre o desempenho zootécnico, ocorrência de diarreia, parâmetros hematológicos, pH do 

conteúdo digestório, morfometria de órgãos e morfologia do epitélio intestinal. 

 

5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Setor de Suinocultura da Estação Experimental da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) (Marechal Cândido Rondon, PR, 

Brasil). Todos os procedimentos usando os animais foram aprovados pelo Comitê de Ética no 

Uso de Animais (CEUA-UNIOESTE), número de protocolo 28/2016. 

 

5.2.1. Animais, delineamento experimental e tratamentos dietéticos 

Foram realizados dois experimentos sequenciados utilizando 60 leitões desmamados 

cada, aos 21 dias de idade, compondo um total de 120 leitões, com peso inicial de 6,32  0,10 

kg, machos inteiros e fêmeas, em um experimento em blocos completos casualizados com cinco 

tratamentos, seis repetições (blocos) por tratamento e quatro animais por unidade experimental 

(baia). Durante todo o período experimental ração e água foram fornecidos à vontade. As dietas 

basais (Tabela 1) foram formuladas de acordo com as exigências nutricionais dos suínos (NRC, 
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2012), sendo adotado um programa de alimentação de duas fases: pré-inicial 1 (1 a 7 dias de 

experimento) e pré-inicial 2 (7 a 14 dias de experimento). 

 

Tabela 1. Composição percentual e valores calculados das dietas fornecidas aos animais no 

período experimental 

Item 
Pré-inicial I 

(1 a 7 dias) 

Pré-inicial II 

(7 a 14 dias) 

Ingredientes (%)   

Milho grão 7,88% 43,46 49,77 

Farelo de soja 45,22% 20,24 21,00 

Soro de leite em pó 11,18 6,27 

Soja micronizada 8,00 6,00 

Leite em pó desnatado 6,00 5,00 

Açúcar 4,00 4,00 

Farinha de peixe 54% 3,00 3,00 

Fosfato bicálcico 0,85 0,79 

Óleo de soja 0,80 1,83 

Sal comum 0,60 0,58 

Calcário 0,60 0,63 

L-Lisina.HCL 0,44 0,42 

DL-Metionina 0,28 0,23 

L-Treonina 0,23 0,19 

L-Triptofano 0,05 0,03 

L-Valina 0,02 0,01 

Premix vitamínico1 0,15 0,15 

Premix mineral2 0,10 0,10 

Valores calculados   

Energia metabolizável, Mcal/Kg 3,38 3,40 

Proteína bruta, % 21,55 20,56 

Cálcio, % 0,85 0,80 

Fósforo disponível, % 0,45 0,40 

Lactose, % 11,00 7,00 

Lisina digestível, % 1,45 1,35 

Metionina digestível, % 0,79 0,74 

Treonina digestível, % 0,85 0,79 

Triptofano digestível, % 0,24 0,22 

Valina digestível, % 0,92 0,86 
1Composição por kg do produto: ácido fólico, 1400 mg; ácido pantotênico, 48 g; biotina, 280 

mg; etoxiquin, 166,50 mg; niacina, 120 g; vitamina A, 24000000 IU; vitamina B1, 4000 mg; 

vitamina B12, 60000 µg; vitamina B2, 16,80g; vitamina B6; 8000 mg; vitamina D3, 5000000; 

vitamina E, 100000; vitamina K3, 8000 mg.   
2Composição por kg do produto: cobre, 9970 mg; selênio, 1200 mg; ferro, 96 g; iodo, 1200 mg; 

59,88 g; zinco, 150 g. 

 

Os tratamentos experimentais consistiam em: controle negativo - dieta basal sem adição 

de aditivo (0); dieta basal + níveis crescentes de um prebiótico à base de β-glucanos, 
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glucomananos e MOS (1000, 2000 ou 3000 mg/kg); controle positivo - dieta basal + 120 mg/kg 

de clorohidroxiquinolina (ANT). O prebiótico utilizado no estudo possui níveis de garantia de 

no mínimo 420 g/Kg de glucomananos; 300 g/Kg de β-glucanos e 120 g/Kg de MOS. Segundo 

informações fornecidas pela empresa os componentes foram extraídos da parede celular da 

levedura Saccharomyces cerevisiae, originária do processo de fermentação da cana de açúcar, 

através de hidrólise enzimática. Foram utilizadas 4 enzimas nas etapas do processo de hidrólise 

do material, adequando a temperatura e o pH. Após a hidrólise, os componentes sofreram 

secagem em “Spray Dryer” por atomização seletiva, para a obtenção de um produto final 

microparticulado. 

 

5.2.2. Desempenho zootécnico e ocorrência de diarreia 

O ganho diário de peso (GDP) dos leitões foi mensurado a partir de pesagens individuais 

dos animais nos dias 1 e 14 de experimento; o consumo diário de ração (CDR) foi mensurado 

a partir da quantificação das rações fornecidas e das sobras de ração, e a conversão alimentar 

(CA) foi calculada pela relação CDR/GDP. A ocorrência de diarreia (OD) foi calculada como 

a proporção de dias em que os animais apresentaram sinais clínicos de diarreia (fezes líquidas 

no piso, e/ou com sujidades na região anal), através do monitoramento diário (período da 

manhã) da presença ou ausência de diarreia em cada unidade experimental. 

 

5.2.3. Análises hematológicas  

Foram coletadas amostras de sangue (± 5mL) no 13º dia de experimentação, via punção 

da veia cava anterior, de um animal por unidade experimental, sendo escolhido aquele com 

peso corporal mais próximo do peso médio dos animais da sua respectiva baia (totalizando 6 

animais por tratamento). As amostras para análise de eritograma e leucograma foram 

acondicionadas em tubos esterilizados com EDTA (1 mg/mL), identificadas, acondicionadas 
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em caixa térmica, enviadas para o laboratório e submetidas a processo automatizado de análise 

(Auto Hematology Analyzer BC-2800Vet, Mindray, Shenzhen, China).  

 

5.2.4. pH do conteúdo digestório e morfometria de órgãos 

No 14º dia de experimentação, o leitão escolhido para a coleta de sangue, foi abatido 

(após jejum sólido de 6h) seguindo métodos de abate humanitário (eletronarcose, seguida de 

exsanguinação) para coleta de órgãos e tecido intestinal. 

O pH do conteúdo do estômago, jejuno, íleo, ceco e cólon foi mensurado com pHmetro 

portátil (HI99163, Hanna Instruments, São Paulo, SP, Brasil) através da inserção de eletrodo 

unipolar, seguindo os métodos descritos por Manzanilla et al. (2004). O peso relativo dos órgãos 

digestórios (estômago, fígado e vesícula biliar, intestino delgado, ceco e cólon) e o baço, foram 

calculados como a proporção de cada órgão em relação ao peso corporal dos animais abatidos.  

 

5.2.5. Morfologia intestinal 

Para a avaliação estrutural do epitélio intestinal, amostras de 3 cm do duodeno (retiradas 

a 15 cm da válvula pilórica) e jejuno (retiradas a 150 cm da junção ileocecal) foram coletadas, 

lavados com solução fisiológica (0,9%) e fixadas em formol tamponado 10%. Posteriormente, 

as amostras foram inseridas em cassetes histológicos individuais, emblocadas em parafina e 

microtomizadas em micrótomo rotativo semiautomatizado (Leica RM2245, Leica Biosystems, 

São Paulo, Brasil) para a montagem das lâminas, seguindo a metodologia de Gao et al. (2000). 

As medições de altura de vilosidade (AV), largura de vilosidade (LV) e profundidade de cripta 

(PC) foram feitas através de imagens geradas por um microscópio digital de luz (DM2500 M, 

Leica Microsystems Ltda., São Paulo, SP, Brasil), equipado com uma câmera digital (DFC295, 

Leica Microsystems Ltda., São Paulo, SP, Brasil), e a relação altura de vilosidade/profundidade 

de cripta (AV/PC) foi calculada. As imagens foram analisadas pelo programa 
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LeicaApplicationSuite - LAS V.4.1 com uma ampliação de 200x. Foram feitas 15 medições de 

vilos e suas respectivas criptas por amostra. As vilosidades foram mensuradas desde a 

extremidade mais próxima ao lúmen intestinal até o início da cripta. A mensuração da cripta foi 

feita desde o final da vilosidade até o final da camada celular da cripta. 

Após a retirada de amostras para a análise estrutural, foram retiradas amostras de cerca 

de 3 cm dos mesmos segmentos (duodeno e jejuno) para análise ultra-estrutural. Após a coleta, 

as amostras foram processadas seguindo a metodologia de Rigueira et al. (2013). Após 

processamento, as amostras foram observadas no microscópio eletrônico de varredura (Quanta 

250, FEI Company, Hillsboro, Estados Unidos). Eletromicrografias foram registradas 

digitalmente, sendo as mais representativas gravadas no software (xT Microscope Control 

Servir). As melhores imagens de cada amostra foram escolhidas para análise visual das 

vilosidades. As mensurações do número de vilos foram feitas em campos distintos de cada 

amostra. Após verificar a escala da eletromicrografia foi mensurado o campo de observação, a 

determinação da área e calculada a densidade de vilos por área.  

 

5.2.6. Análise estatística 

Utilizou-se uma análise conjunta de experimentos, de acordo com o seguinte modelo 

matemático: Yijk = µ + bk(j) + αi + τj + γij + εijk, em que: Yijk= é a observação do tratamento i 

(i=1, 2, 3, 4, 5), no experimento j (j=1, 2), no bloco k (k=1, 2, 3); µ= constante; bk(j)= efeito fixo 

do bloco k no experimento j; αi= efeito fixo do tratamento i; τj=efeito fixo do experimento j; 

γij=efeito fixo da interação entre o tratamento i com o experimento j; e ε=erro experimental. 

Para análise de variância, os resíduos foram testados quanto a normalidade e 

homocedasticidade e, quando violados, foi utilizado uma transformação adequada. Quando a 

ANOVA foi significativa (P<0.05), procedeu-se duas análises de contrastes para: (1) comparar 

o tratamento ANT com cada um dos demais tratamentos por meio do teste de Dunnet; e (2) 
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análise de polinômios ortogonais considerando os tratamentos 0, 1000, 2000 e 3000 mg/kg de 

β-glucanos, glucomananos e MOS, optando-se pelo teste de Dunnet quando o grau do 

polinômio foi maior que 2.  

O nível de significância adotado foi de 5% e todas as análises foram feitas pelo software 

R (R Core Team, 2017). 

 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1. Desempenho zootécnico e ocorrência de diarreia 

Não foi observado efeito dos tratamentos (P>0,05) sobre as variáveis de desempenho 

zootécnico e ocorrência de diarreia (Tabela 2) no período experimental analisado. 

 

Tabela 2. Peso vivo (PV), ganho diário de peso (GDP), consumo diário de ração (CDR), 

conversão alimentar (CA), ocorrência de diarreia (OD) e densidade de vilos (DV) do 

duodeno e jejuno dos leitões aos 14 dias de experimentação 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 P-valor 
ANT 0 1000 2000 3000 

Inicial PV, Kg 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 0,088 - 

Final PV, Kg 8,16 8,64 8,17 8,11 8,51 0,217 0,25 

GDP, g/dia 130 165 134 130 159 0,015 0,21 

CDR, g/dia 225 279 260 253 269 0,021 0,34 

CA 1,75 1,71 1,92 1,96 1,80 0,085 0,19 

OD, % 54,50 52,00 51,50 51,50 56,50 36,723 0,71 

DV Duodeno3 99,22 62,88† 67,55† 75,88† 73,77† 5,036 0,01 

DV Jejuno 81,88 74,55 66,00† 94,66† 63,55† 4,141 0,01 
1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0 (controle negativo); 1000; 

2000 ou 3000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e MOS. 
2EPM=erro padrão da média. 
3Efeito linear (P<0,05) dos níveis de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta sobre a 

densidade de vilos no duodeno (y = 0,0041x + 63,87; r² = 0,7968) 
†Diferente do tratamento antimicrobiano pelo teste de Dunnet (P<0,05). 

 

Os resultados deste estudo corroboram os de Luna et al. (2015) que avaliaram a inclusão 

conjunta de 500 mg/kg de β-glucanos e 330 mg/kg de MOS; Santos et al. (2016) que analisaram 

a inclusão de 2000 mg/kg de MOS; e Zhou et al. (2013) que estudaram a inclusão de 100 mg/kg 
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β-glucanos em dietas para leitões e também não observaram melhora no desempenho 

zootécnico. Entretanto, existem na literatura estudos que encontaram efeitos positivos dos 

prebióticos utilizados neste experimento sobre o desempenho zootécnico de leitões, como no 

trabalho de Poeikhampha e Bunchasak (2011) que utilizaram 2000 mg/kg de MOS e de Thi 

Tuoi et al. (2016) que estudaram os níveis de 1000 e 2000 mg/kg de um prebiótico a base de β-

glucanos e MOS na ração de leitões. Uma possível hipótese para esta inconsistência de 

resultados pode estar relacionada às condições de criação dos animais em diferentes 

experimentos, como desafio ambiental (bacteriano), estado de saúde dos suínos ao ingressar no 

período experimental, qualidade dos ingredientes e complexidade da dieta, período de duração 

do experimento, diferentes números de leitões utilizados nas pesquisas e aos diferentes níveis 

de inclusão destes aditivos na dieta (NOCHTA et al., 2010; HALAS; NOCHTA, 2012), além 

da composição e método de extração dos compostos bioativos naturais (BROWN; GORDON, 

2003; LI et al., 2006; VOLMAN et al., 2008).  

Em relação a OD, alguns autores não observaram eficácia dos prebióticos na prevenção 

da diarreia pós-desmame em leitões, como Utiyama et al. (2006) estudando 3000 mg/kg de 

MOS, Assis et al. (2014) estudando a inclusão individual de 500 mg/kg de β-glucanos e 

1500mg/kg de MOS e Luna et al. (2015) utilizando a inclusão conjunta de 500 mg/kg de β-

glucanos e 330mg/kg de MOS. No entanto, Thi Tuoi et al. (2016) observaram menor ocorrência 

de diarreia nos animais que se alimentaram de uma mistura de 1000 mg/kg de β-glucanos, 

glucomananos e MOS, comparado com os animais do grupo controle negativo, os autores 

relacionam a atuação destes aditivos na modulação da microbiota intestinal com supressão da 

colonização e proliferação de bactérias patogênicas.  

 

5.3.2. Análises hematológicas 
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Não houve efeito (P>0,05) dos tratamentos sobre o eritograma (hemácias (5,87 ± 0,24 

milhões/mm3), hemoglobina (10,15 ± 0,41 g/dL), hematócrito (34,70 ± 1,00 %), volume 

corpuscular médio (59,5 ± 1,98 fL), hemoglobina corpuscular média (17,40 ± 0,44 pg), 

concentração de hemoglobina corpuscular média (29,30 ± 0,77 %), proteínas totais (5,42 ± 0,12 

g/dL) e plaquetas (6593667 ± 82154 mil/mm3)) e leucograma (leucócitos (21563 ± 2438 

cel/mm3), neutrófilos segmentados (57,2 ± 3,71 %), eosinófilos (0,92 ± 0,50 %), linfócitos 

(38,80 ± 3,73 %) e monócitos (2,92 ± 0,87 %)), sendo que os valores obtidos estão dentro da 

normalidade para a espécie suína (SALEH et al. 2015).  

 

5.3.3. pH do conteúdo digestório e morfometria de órgãos 

Não houve efeito (P>0,05) dos tratamentos sobre o pH do conteúdo do estômago (3,17 

± 0,17), jejuno (6,04 ± 0,22), íleo (6,12 ± 0,30), ceco (5,64 ± 0,14) e cólon (6,04 ± 0,14) e sobre 

o peso relativo do estômago (2,33 ± 0,38 kg), intestino delgado + pâncreas (7,91 ± 0,38 kg), 

fígado + vesícula biliar (3,21 ± 0,13 kg), baço (0,21 ± 0,02 kg), ceco (0,88 ± 0,12 kg) e colón 

(3,48 ± 0,39 kg). 

Os dados do presente experimento estão de acordo com alguns trabalhos (Santos et al., 

2003; Corassa et al. 2012), em que a inclusão de β-glucanos, glucomananos e MOS não 

proporcionaram qualquer efeito significativo no pH do conteúdo do trato digestório e pesos dos 

órgãos de leitões recém-desmamados. 

 

5.3.4. Morfologia intestinal 

A inclusão de níveis crescentes de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta aumentou 

linearmente (P<0,05) a densidade de vilos (DV) no duodeno dos leitões recém-desmamados. O 

tratamento ANT apresentou maior densidade (P<0,05) quando comparado aos demais 

tratamentos no duodeno. Em contrapartida, no jejuno, o nível 2000 mg/kg de β-glucanos, 
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glucomananos e MOS na ração dos leitões possibilitou maior DV em relação aos que receberam 

o tratamento antimicrobiano (Tabela 2). Não foi observado efeito dos tratamentos (P>0,05) 

sobre altura de vilosidade no duodeno (198,40 ± 22,88) e jejuno (220,00 ± 9,65 µm), largura de 

vilos no duodeno (114,40 ± 6,86 µm) e jejuno (102,08 ± 8,83 µm), profundidade de cripta no 

duodeno (89,60 ± 7,41 µm) e jejuno (69,4 ± 9,82 µm) e relação altura de 

vilosidade/profundidade de cripta no duodeno (2,47 ± 0,18 µm) e jejuno (4,04 ± 0,55 µm).  

Na avaliação ultra-estrutural dos vilos, os animais que receberam os tratamentos ANT 

e 2000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e MOS apresentaram vilosidades regulares e pouco 

espaçadas, com diminutas deformidades tanto no duodeno quanto no jejuno (Fig. 1 e Fig. 2), 

indicando vilosidades mais saudáveis em comparação ao tratamento controle negativo. Estudos 

anteriores (Rigueira et al., 2013, Tucci et al., 2011) mostraram que a maior DV nem sempre 

resulta em maiores taxas de absorção de nutrientes, uma vez que a maturidade dos enterócitos 

também desempenha um papel fundamental na funcionalidade e na taxa de absorção. Essa pode 

ser uma possível explicação para a  ausência de resultados significativos no desempenho dos 

leitões. 

 

5.4. CONCLUSÃO 

 

A inclusão de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta de leitões recém-desmamados 

pode ser uma alternativa aos antimicrobianos melhoradores de desempenho, uma vez que esses 

aditivos não prejudicaram o desempenho dos leitões e possibilitaram resultados semelhantes 

aos da clorohidroxiquinolina.   
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1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e MOS. 

 

Figura 1. Eletromicrografias da mucosa do duodeno de leitões aos 14 dias de experimento (35 dias de idade)¹.  
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1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e MOS. 

 

Figura 2. Eletromicrografias da mucosa do jejuno de leitões aos 14 dias de experimento (35 dias de idade)¹.   
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APÊNDICE – ARTIGO I 

 

No texto são citadas e discutidas médias de todos os tratamentos. Abaixo temos as 

tabelas na íntegra: 

 

Tabela 1. Parâmetros sanguíneos dos leitões aos 14 dias de experimentação 

Item 
Tratamentos 

EPM2 P-

valor ANT 0 1000 2000 3000 

Eritograma        

Hemácias (milhões/mm3) 6,20 5,75 5,80 5,80 5,80 0,241 0,62 

Hemoglobina (g/dL) 10,50 10,10 10,00 10,15 10,00 0,412 0,88 

Hematócrito (%) 35,50 34,00 34,00 35,50 34,50 1,005 0,77 

VCM (fL) 57,50 60,00 59,50 60,50 60,00 1,980 0,83 

HCM (pg) 17,00 18,00 17,00 17,50 17,50 0,438 0,80 

CHCM (%) 29,50 30,00 29,00 29,00 29,00 0,774 0,87 

Proteínas Totais (g/dL) 5,55 5,55 5,15 5,40 5,45 0,122 0,28 

Plaquetas (mil/mm3) 622000 670167 597833 613666 793166 82154 0,47 

Leucograma        

Leucócitos(cel/mm3) 16350 22483 22016 23083 23883 2438 0,25 

Neutrofilos segmentados (%) 55,00 51,00 59,00 59,00 62,00 3,715 0,28 

Eosinófilos (%) 1,17 0,67 1,34 0,42 1,00 0,489 0,68 

Linfócitos (%) 41,50 44,50 35,50 38,50 34,00 3,734 0,29 

Monócitos (%) 2,50 3,65 3,50 2,20 2,75 0,867 0,69 
1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg 

de β-glucanos, glucomananos e MOS. 
2EPM=erro padrão da média 

 

 

Tabela 2. pH do conteúdo digestório e peso relativo dos órgãos aos 14dias de experimentação 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 P-valor 
ANT 0 1000 2000 3000 

pH        

Estômago 3,30 3,45 3,20 3,00 2,90 0,168 0,17 

Jejuno 6,35 6,05 6,10 5,90 5,80 0,219 0,41 

Íleo 6,35 6,20 5,85 6,30 5,90 0,298 0,66 

Ceco  5,85 5,55 5,50 5,65 5,65 0,139 0,43 

Cólon 5,95 6,05 6,00 6,15 6,05 0,137 0,91 

Peso relativo (% do peso vivo)      

Estômago  1,90 2,40 2,45 2,9 2,45 0,375 0,46 

ID + pâncreas 7,55 7,60 7,60 9,05 7,75 0,381 0,61 

Ceco 0,63 1,04 0,96 0,76 0,99 0,118 0,77 

Cólon 4,45 3,30 3,45 3,55 2,65 0,394 0,07 

Fígado + Vesícula 3,20 3,40 3,10 3,10 3,25 0,133 0,11 

Baço 0,21 0,20 0,23 0,21 0,22 0,017 0,77 
1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg 

de β-glucanos, glucomananos e MOS. 
2EPM=erro padrão da média 
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Tabela 3. Altura das vilosidades (AV, μm), profundidade das criptas (PC, μm), relação altura 

de vilosidade/profundidade de cripta (AV/PC) e largura de vilos (LV, μm) do 

duodeno e jejuno dos leitões aos 14 dias de experimentação 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 P-valor 
ANT 0 1000 2000 3000 

Duodeno        

AV, μm 187 218 189 198 200 22,887 0,87 

PC, μm 83 95 88 92 90 7,408 0,82 

AV/PC 2,55 2,45 2,35 2,45 2,55 0,185 0,96 

LV, μm 117 107 118 114 116 6,856 0,79 

Jejuno        

AV, μm 244 249 192 183 232 19,647 0,09 

PC, μm 72 89 53 58 75 9,817 0,13 

AV/PC 4,05 3,45 4,35 3,65 4,70 0,549 0,55 

LV, μm 110 109 91 93 111 8,832 0,31 
1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg 

de β-glucanos, glucomananos e MOS. 
2EPM=erro padrão da média 
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RESUMO 

 

 

No desmame ocorrem grandes mudanças quantitativas na composição da microbiota intestinal 

dos leitões, influenciadas pelo estresse sofrido pelos animais como: a troca da dieta, fatores 

ambientais e exposição a micro-organimos patogênicos. Dentro deste período, a microbiota 

intestinal passa por modificações, que vão desde uma comunidade simples e instável para um 

complexa, diversificada e estável. O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações quantitativas 

na população da microbiota intestinal (bactérias totais, bactérias lácticas, enterobactérias, 

Escherichia coli, Salmonella spp e Lactobacillus sp.) de leitões desmamados que receberam 

um prebiótico à base de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta, em substituição a um 

antimicrobiano melhorador de desempenho (clorohidroxiquinolina). Foram utilizados 120 

leitões desmamados aos 21 dias de idade com peso inicial de 6,32  0,10 kg distribuídos em 

um delineamento em blocos completos casualizados com cinco tratamentos, seis repetições 

(blocos) por tratamento e quatro leitões por unidade experimental. Os tratamentos foram: 0 - 

dieta basal (controle negativo); 1000, 2000 ou 3000 mg/kg de prebiótico à base de β-glucanos, 

glucomananos e MOS; e ANT - dieta basal com 120 mg/kg de clorohidroxiquinolina (controle 

positivo). Ao final do período experimental de 14 dias, após jejum sólido de 6h, foi abatido um 

animal por unidade experimental para coleta de conteúdo intestinal. Para determinar os efeitos 

de β-glucanos, glucomananos e MOS adicionados à dieta, em substituição ao antimicrobiano, 

sobre a contagem de bactérias totais, bactérias lácticas, enterobactérias, Escherichia coli e 

Lactobacillus sp. foi realizada ANOVA, contrastes ortogonais e o teste de Dunnet. Para as 

variáveis de genes alvos de E. coli patogênicas foi utilizado modelo linear generalizado e 

distribuição binomial. O nível de significância adotado foi de 5%. Foi observado efeito 

quadrático (P<0,05) dos níveis de β-glucanos, glucomananos e MOS sobre a contagem de 

enterobactérias no segmento íleo, e contagem de bactérias totais e bactérias láticas no ceco. Não 

houve diferenças significativas entre os tratamentos para o número de cópias de genes de 

Lactobacillus sp. e genes de virulência de E. coli patogênicas presentes no intestino de leitões 

no período analisado. Para Salmonella spp. não foi detectada presença em nenhuma das 

amostras analisadas. Conclui-se que a inclusão de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta 

de leitões apresentam limitações em situações de baixo desafio, dietas complexas e controle 

sanitário rigoroso das instalações. 

 

 Palavras-chave: aditivos, qPCR, prebiótico, Saccharomyces cerevisiae, suínos. 
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6.1. INTRODUÇÃO 

 

A microbiota intestinal dos suínos é bastante complexa e diversificada, exercendo papel 

importante na digestão de nutrientes e na saúde do hospedeiro (LI et al., 2017). É observado, 

no período pós-desmame, mudanças abruptas na estrutura e no micro-ecossistema intestinal, 

causando disfunção digestiva, diarreia e inibição do crescimento dos leitões. Estudos da 

microbiota intestinal em suínos exploram de que forma as populações microbianas são 

moldadas pela exposição ambiental, mudanças dietéticas, pressões imunológicas e até mesmo 

pela genética dos hospedeiros (MACH et al., 2015; FRESE et a., 2015). 

Os antibióticos, moduladores da microbiota intestinal, são utilizados na produção de 

suínos especialmente na fase de creche (pós-desmame) para previnir enterites e diarreias 

provocadas por microrganismos patogênicos. No entanto, o uso excessivo dos antibióticos vem 

promovendo a resistência de bactérias patogênicas, sendo essa  uma ameaça direta à saúde 

animal e humana (KIM et al., 2012; LOOFT et al., 2012). Portanto, estudos visando a 

substituição dos antibióticos como melhoradores de desempenho estão sendo cada vez mais 

aplicados na pesquisa científica, buscando uma produção animal eficiente, sustentável e sem 

riscos para os consumidores destes produtos. 

Os prebióticos, tidos como possíveis substitutos, são aditivos oriundos da parede celular 

da levedura Saccharomyces cerevisae, sendo os beta-glucanos (β-glucanos), glucomananos e 

mananoligossacarídeos (MOS) os que mais se destacam. Estes são carboidratos resistentes à 

degradação enzimática e promovem benefícios sobre o equilíbrio da microbiota intestinal 

(GAGGÌA; MATTARELLI; BIAVATI, 2010). Dentre os principais benefícios promovidos 

pela inclusão de β-glucanos na dieta dos leitões estão a estimulação do sistema imunológico e 

ação anti-inflamatória (BROWN & GORDON, 2003; STUYVEN et al., 2009). Em 

contrapartida, os glucomananos e o MOS atuam na fermentação seletiva por parte de bactérias 
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benéficas, adsorção de micotoxinas e de bactérias patogênicas por meio de ligações específicas 

com receptores fimbriais, além da estimulação do sistema imune (MIGUEL et al., 2004; 

SPRING et al., 2015). 

Compreender quais as populações microbianas são influenciadas pelos prebióticos no 

período pós-desmame é uma lacuna a ser explorada, uma vez que leitões com uma microbiota 

intestinal equilibrada e harmônica apresentam-se mais saudáveis, tendo seu metabolismo 

direcionado para o ganho de peso. Ressalta-se que poucos são os estudos avaliando a 

combinação destes compostos, o β-glucanos, glucomananos e MOS, na dieta de leitões.  

Em função do exposto acima, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito do uso do 

prebiótico à base de β-glucanos, glucomananos e MOS na dieta, em substituição ao 

antimicrobiano melhorador de desempenho (clorohidroxiquinolina) sobre as alterações 

quantitativas na população da microbiota intestinal (bactérias totais, bactérias lácticas, 

enterobactérias, Escherichia coli e Lactobacillus sp.) de leitões desmamados. 

 

6.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Todos os procedimentos realizados com os animais foram previamente aprovados pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil, sob número de protocolo 28/2016. 

 

6.2.1. Animais e delineamento experimental 

Foram realizados dois experimentos com duração de 14 dias, utilizando 60 leitões 

desmamados cada, aos 21 dias de idade, com peso inicial de 6,32  0,10 kg, compondo um total 

de 120 leitões. O experimento foi realizado em uma sala de creche de alvenaria, com ventilação 

natural, janelas tipo basculante de vidro, com teto forrado, além de telhas de barro. Os leitões 
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foram alojados em gaiolas metálicas suspensas, sendo cada gaiola composta de piso plástico 

ripado, bebedouro do tipo chupeta, comedouro semi-automático e aquecimento com fonte de 

calor suplementar. Antes do alojamento dos animais, a sala de creche foi lavada com água, 

sendo utilizados desinfetantes químicos com o propósito de fornecer uma condição de menor 

desafio sanitário aos leitões. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados completos. Foram 

testados cinco tratamentos com seis repetições (blocos) por tratamento para todas as variáveis 

analisadas e quatro animais por unidade experimental (baia). Durante todo o período 

experimental, os animais receberam água e ração ad libitum.  

 

6.2.2. Composição das dietas experimentais e tratamentos 

Ao longo do período experimental, os animais receberam duas dietas, sendo: pré inicial 

I (1º ao 7º dia) e pré inicial II (7º ao 14º dia), de acordo as recomendações do NRC (2012). As 

dietas foram formuladas, à base de milho, farelo de soja, produtos lácteos, minerais, vitaminas 

e nenhum ingrediente com ação melhoradora de desempenho, continham respectivamente, 3,38 

e 3,40 Mcal/kg de energia metabolizável, 21,55 e 20,56% de proteína bruta e 1,45 e 1,35% de 

lisina digestível para pré inicial I e pré inicial II, respectivamente.  

Durante o experimento foram estudados cinco tratamentos dispostos em: controle 

negativo - dieta basal sem adição de aditivo (0); dieta basal + níveis crescentes de um prebiótico 

à base de β-glucanos, glucomananos e MOS (1000, 2000 ou 3000 mg/kg); controle positivo - 

dieta basal + 120 mg/kg de clorohidroxiquinolina (ANT). 

O prebiótico utilizado no estudo é um produto comercial e possui níveis de garantia de 

no mínimo 420 g/Kg de glucomananos; 300 g/Kg de β-glucanos e 120 g/Kg de MOS. Segundo 

informações fornecidas pela empresa os componentes foram extraídos da parede celular da 

levedura Saccharomyces cerevisiae, originária do processo de fermentação da cana de açúcar, 
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através de hidrólise enzimática. Foram utilizadas 4 enzimas nas etapas do processo de hidrólise 

do material, adequando a temperatura e o pH. Após a hidrólise, os componentes sofreram 

secagem em “Spray Dryer” por atomização seletiva, para a obtenção de um produto final 

microparticulado. 

 

6.2.3. Análises microbiológicas 

No 14° dia de experimento, um animal por unidade experimental (baia), com peso 

corporal mais próximo da média de peso corporal dos animais de cada baia, sendo seis animais 

por tratamento (n=6), foi abatido (após jejum sólido de 6h) seguindo métodos de abate 

humanitário (eletronarcose, seguida de exsanguinação) para a coleta de conteúdo luminal. 

Imediatamente após o abate foram coletadas amostras do conteúdo do jejuno (retiradas 

a 150 cm da junção ileocecal), íleo (retiradas a 15 cm da junção ileocecal), ceco e cólon. 

Aproximadamente 10 g de conteúdo foram colhidos e acondicionados em recipientes estéreis, 

identificados e em seguida armazenados e transportados sob refrigeração para a realização das 

análises laboratoriais. A contagem de microrganismos foi determinada dentro de 24 h. As 

amostras foram submetidas à diluição seriada em solução salina 0,85%. Uma alíquota de 100μL 

de cada diluição foi semeada por espalhamento em superfície em ágar Müeller Hinton para 

contagem de bactérias totais, em ágar MRS para contagem de bactérias lácticas e em ágar eosina 

azul de metileno (EMB Levine) para a contagem de enterobactérias. O ágar Müeller Hinton e 

o EMB foram incubados em aerobiose a 37oC por 18 a 24h. O ágar MRS foi incubado a 37oC 

por 36 a 48h, a 5% CO2. Após o período de incubação, o número total de colônias bacterianas 

foi contado. As populações bacterianas foram expressas como log10 de unidades formadoras 

de colônias por grama (log UFC/g). 

 

6.2.4. Extração e quantificação de DNA 
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Para a extração de DNA foi pesada 0,1 g de amostra e utilizado o Kit de extração 

PureLink® Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), seguindo o protocolo 

do fabricante e mensurado a absorbância de 260 a 280 nm através do espectrofotômetro 

NanoDrop 2000 (Thermo Scienteific, Waltham, Massachusetts, USA) para checar a integridade 

do DNA extraído. As amostras de DNA foram diluídas para 50 ng/µL e submetidas à reação 

em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR), utilizando o sistema TaqMan (Life 

Technologies) para a determinação do número de cópias de a genes de virulência bacteriano 

(Tabela 1).    

 

6.2.5. qPCR multiplex para a quantificação de Salmonella spp. e Escherichia coli 

A primeira reação qPCR multiplex foi realizada através do sistema TaqMan para a 

detecção de Salmonella spp. e Escherichia coli. A amplificação foi realizada em um volume 

final de 20 µL, contendo, na mesma reação, 0,5 µL de primers específicos para a amplificação 

de Salmonella e E. coli, todos na concentração de 5 µM e 0,5 µL de cada sonda MGB TaqMan 

específica para Salmonella (FAM) e E. coli (NED) na concentração de 5 µM (Tabela 1), 10,0 

µL de reagente TaqMan Fast Advanced (Applied Biosystems) e 2,0 µL de DNA a 50 ng/µL. O 

volume da reação foi completado para 20 µL com água ultra-pura estéril (livre de DNase e 

RNase). 

As reações foram amplificadas no termociclador AB 7500 Fast (Life Technologies, 

Carlsbad, Califórnia, EUA), onde o programa consistiu do seguinte protocolo de ciclos: um 

ciclo a 50°C por 2 min; um ciclo a 95ºC por 20 s; 45 ciclos de 95ºC por 3 s, 60ºC por 30 s. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waltham,_Massachusetts


66 
 

 

Tabela 1. Oligonucleotídeos para qPCR 

qPCR  Primer 2 (5’-3’) e sonda pb Referência 

Multiplex 1 

phoA 

F: CCGGGTAACGCTCTGGAA 

R: AGCAGCTGTTCGGTAATCGA 

S: AAGGCGGAAAAGG (NED) 

54 LOPES, 2016 

ssf 

F: CGGCGAATTTTTGCGACTAT 

R: TGGCTTCGCTTTATGTTCGA 

S: AGGTTACCGTGGAGGC (FAM) 

59 LOPES, 2016 

Multiplex 2 

stxA1 

D: TCCGTGGGATTACGCACAA 

R: CATCAGAATTGCCCCCAGAGT  

S: AAATATTGTGGGATTCATC (FAM) 

62 
MELLO, 

2015 

stxA2 

D: GAACGTTCCGGAATGCAAA 

R: CCATTAACGCCAGATATGATGAAA 

S: CAGTCGTCACTCACTG (VIC) 

61 
MELLO, 

2015 

eaeA 

D: TGACCCGCACCTAAATTTGC 

R: CAGGTCGGAGCGCGTTA 

S: AAAGCGGGAGTCAAT (NED) 

56 
MELLO, 

2015 

Lactobacillus 

sp. 

 D: GAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC 

R: GGCCAGTTACTACCTCTATCCTTCTTC 

S: ATGGAGCAACGCCGC (FAM) 

126 
DELROISSE 

et al., 2008 

 

6.2.6. qPCR multiplex para a quantificação de genes alvos de E. coli patogênicas 

A segunda reação qPCR multiplex foi realizada através do sistema TaqMan para a 

detecção de três genes de virulência presentes em cepas de E. coli patogênicas (E. coli 

enteropatogência e E. coli enterohemorrágica). A amplificação foi realizada em um volume 

final de 20 µL, contendo, na mesma reação, 0,5 µL de primers específicos para a amplificação 

do gene stxA1, gene stxA2 e gene eaeA, todos na concentração de 5 µM (Tabela 1) e 0,5 µL de 

cada sonda MGB TaqMan específica para o gene stxA1 (FAM), gene stxA2 (VIC) e gene eaeA 

(NED) na concentração de 5 µM, 10,0 µL de reagente TaqMan Fast Advanced (Applied 

Biosystems)  e 2,0 µL de DNA a 50 ng/µL. O volume da reação foi completado para 20 µL 

com água ultra-pura estéril (livre de DNase e RNase). 

As reações foram amplificadas no termociclador AB 7500 Fast (Life Technologies, 

Carlsbad, Califórnia, EUA), onde o programa consistiu do seguinte protocolo de ciclos: um 

ciclo a 50°C por 2 min; um ciclo a 95ºC por 20 s; 45 ciclos de 95ºC por 3 s, 60ºC por 30 s. 
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6.2.7. qPCR para a quantificação de Lactobacillus sp.  

A terceira reação qPCR foi realizada através do sistema TaqMan para a detecção de 

Lactobacillus sp. A amplificação foi realizada em um volume final de 20 µL, contendo, na 

mesma reação, 0,4 µL de primers específicos para a amplificação de Lactobacillus (Tabela 1), 

todos na concentração de 5 µM e 0,4 µL de sonda MGB TaqMan (FAM) na concentração de 5 

µM, 10,0 µL de reagente TaqMan Fast Advanced (Applied Biosystems) e 2,0 µL de DNA a 50 

ng/µL. O volume da reação foi completado para 20 µL com água ultra-pura estéril (livre de 

DNase e RNase). 

As reações foram amplificadas no termociclador AB 7500 Fast (Life Technologies, 

Carlsbad, Califórnia, EUA), onde o programa consistiu do seguinte protocolo de ciclos: um 

ciclo a 50°C por 2 min; um ciclo a 95ºC por 20 s; 45 ciclos de 95ºC por 3 s, 60ºC por 30 s. 

 

6.2.8. Análise estatística 

Utilizou-se uma análise conjunta de experimentos, de acordo com o seguinte modelo 

matemático: Yijk = µ + bk(j) + αi + τj + γij + εijk, em que: Yijk= é a observação do tratamento i 

(i=1, 2, 3, 4, 5), no experimento j (j=1, 2), no bloco k (k=1, 2, 3); µ= constante; bk(j)= efeito fixo 

do bloco k no experimento j; αi= efeito fixo do tratamento i; τj=efeito fixo do experimento j; 

γij=efeito fixo da interação entre o tratamento i com o experimento j; e ε=erro experimental. 

Os dados de contagem de bactérias totais, bactérias lácticas, enterobactérias, 

Escherichia coli, Salmonella spp e Lactobacillus sp. foram analisados usando análise de 

variância; os resíduos foram testados quanto a normalidade e homocedasticidade e, quando 

violados, foi utilizado uma transformação adequada dos dados. Quando a ANOVA foi 

significativa (P<0.05), procedeu-se duas análises de contrastes para: (1) comparar o tratamento 

ANT com cada um dos demais tratamentos por meio do teste de Dunnet; e (2) análise de 

polinômios ortogonais considerando os tratamentos 0, 1000, 2000 e 3000 mg/kg de β-glucanos, 
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glucomananos e MOS, optando-se pelo teste de Dunnet quando o grau do polinômio foi maior 

que 2. 

As variáveis analisadas de genes alvos de E. coli patogênicas se caracterizam como do 

tipo binário, com distribuição binomial com n=1, ou seja, distribuição bernoulli. Logo, utilizou-

se um modelo linear generalizado com função de ligação logística e distribuição binomial para 

análise dos dados. Em seguida foi feito análise de deviance para verificar se houve diferenças 

entre os tratamentos. 

O nível de significância adotado foi de 5% e todas as análises foram feitas pelo software 

R (R Core Team, 2017). 

 

6.3. RESULTADOS  

 

Não houve efeito dos tratamentos sobre a concentração bacteriana no jejuno. No 

entanto, no íleo o tratamento ANT apresentou maior contagem de bactérias totais (P<0,05) 

quando comparado ao tratamento controle negativo e 2000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos 

e MOS (Tabela 2). Foi observado efeito quadrático (P<0,05) dos níveis de β-glucanos, 

glucomananos e MOS sobre as enterobactérias no íleo, com ponto de mínima (6,47 log UFC/g) 

no nível estimado de 2125 mg/kg do prebiótico. O tratamento ANT apresentou maior contagem 

(P<0,05) quando comparado ao tratamento 2000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e MOS 

e menor em relação ao controle negativo. 

Verificou-se efeito quadrático dos níveis de β-glucanos, glucomananos e MOS na 

contagem de bactérias totais no ceco, com ponto de mínima (6,70 log UFC/g) no nível estimado 

de 1167 mg/kg do prebiótico. O tratamento ANT apresentou menor contagem (P<0,05) quando 

comparado aos tratamentos controle negativo e 3000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e 

MOS. Também houve efeito quadrático dos níveis de β-glucanos, glucomananos e MOS na 
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contagem de bactérias láticas no ceco, com ponto de mínima (7,29 log UFC/g) no nível 

estimado de 1500 mg/kg do prebiótico. O tratamento ANT diminuiu a contagem de bactérias 

lácticas quando comparado aos demais tratamentos (P<0,05). Para a contagem de 

enterobactérias, o tratamento ANT diminuiu a população de enterobactérias comparado com os 

tratamentos controle negativo 1000 e 3000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e MOS. 

O tratamento ANT apresentou menor contagem de bactérias láticas no cólon (P<0,05) 

quando comparado aos demais tratamentos. Resultado similar foi observado sobre as 

enterobactérias, quando comparado com os tratamentos 1000 e 3000 mg/kg de β-glucanos, 

glucomananos e MOS. 

 

Tabela 2. Médias da concentração microbiana intestinal (log UFC/g) em leitões aos 14 dias de 

experimentação 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 P-valor 
ANT 0 1000 2000 3000 

Jejuno        

Bactérias totais 5,53 5,00 5,55 5,53 5,75 0,320 0,32 

Bactérias láticas 6,13 5,98 6,55 6,40 6,45 0,366 0,17 

Enterobactérias 6,10 5,88 6,54 5,96 5,63 0,311 0,07 

Íleo        

Bactérias totais 6,95 6,27† 6,79 5,94† 7,08 0,255 0,01 

Bactérias láticas 7,60 7,87 7,59 7,10 7,49 0,324 0,57 

Enterobactérias3 7,26 8,16† 7,37 6,30† 7,18 0,235 0,01 

Ceco        

Bactérias totais4 6,26 7,12† 6,58 6,69 7,16† 0,291 0,04 

Bactérias láticas5 6,62 7,96† 7,39† 7,36† 7,96† 0,166 0,01 

Enterobactérias 5,95 7,46† 7,29† 6,73 7,24† 0,358 0,04 

Cólon        

Bactérias totais 6,58 6,51 6,37 6,51 6,90 0,250 0,66 

Bactérias láticas 6,62 7,83† 7,99† 7,82† 8,00† 0,269 0,03 

Enterobactérias 6,22 7,16 7,20† 6,11 7,43† 0,338 0,02 
1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg 

de de β-glucanos, glucomananos e MOS. 
2EPM=erro padrão da média 
3Efeito quadrático (P<0,05) dos níveis de β-glucanos + MOS na dieta sobre contagem de 

enterobactérias no íleo (y = 0,0000004x2 - 0,0017x + 8,2689, R2 = 0,8568). 
4Efeito quadrático (P<0,05) dos níveis de β-glucanos + MOS na dieta sobre contagem de 

bactérias totais no ceco (y = 0,0000003x2- 0,0007x + 7,1066, R² = 0,9847). 
5Efeito quadrático (P<0,05) dos níveis de β-glucanos + MOS na dieta sobre contagem de 

bactérias láticas no ceco (y = 0,0000003x2 - 0,0009x + 7,964, R² = 0,9984). 
†Diferente do tratamento antimicrobiano pelo teste de Dunnet (P<0,05). 
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Não houve diferenças significativas entre os tratamentos para número de cópias de gene 

de Escherichia coli e Lactobacillus sp. (Tabela 3) e genes alvos de E. coli patogênicas (Tabela 

4) presentes no intestino de leitões aos 14 dias de experimentação. Para Salmonella não foi 

detectada presença em nenhuma das amostras analisadas. 

 

Tabela 3. Quantificação do número de cópias de gene de Escherichia coli e Lactobacillus sp. 

(log10 nº de cópias/g) presentes no intestino de leitões aos 14 dias de 

experimentação 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 P-valor 
ANT 0 1000 2000 3000 

E. coli (phoA)        

Íleo 5,83 5,44 5,41 5,94 5,86 0,225 0,94 

Ceco 5,89 5,47 5,38 4,41 5,88 0,270 0,57 

Lactobacillus sp.        

Íleo 7,76 7,13 8,31 8,14 7,99 0,174 0,16 

Ceco 7,78 7,97 8,32 7,55 8,31 0,141 0,39 
1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg 

de β-glucanos, glucomananos e MOS. 
2EPM=erro padrão da média 

 

Tabela 4. Probabilidades médias estimadas para genes alvos de E. coli patogênicas presentes 

no intestino de leitões aos 14 dias de experimentação 

Item 
Tratamentos1 

EPM2 P-valor 
ANT 0 1000 2000 3000 

Íleo 14 dias        

eaeA 0 0 0 17 0 0,150 0,29 

stxA1 0 0 17 0 17 0,150 0,35 

stxA2 0 17 17 17 17 0,150 0,70 

Ceco        

eaeA 33 67 33 50 17 0,184 0,33 

stxA1 0 0 0 0 0 0,000 1,00 

stxA2 33 0 17 17 17 0,160 0,33 
1ANT=Antimicrobiano (120 mg/kg de clorohidroxiquinolina); 0; 1000; 2000 ou 3000 mg/kg 

de de β-glucanos, glucomananos e MOS. 
2EPM=erro padrão da média 

 

6.4. DISCUSSÃO 

 

O período pós-desmame é considerado crítico para os leitões, pois estes são suscetíveis 

a micro-organismos patogênicos devido a vários fatores, como desenvolvimento fisiológico 

limitado, imaturidade do sistema imune e digestório. Em função disso, a presença de animais 
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apáticos, anoréxicos e consequentemente refugos é observada, sendo que, em muitos casos, 

estes podem vir a óbito (MACH et al., 2015; FRESE et a., 2015). A inclusão de prebióticos na 

dieta destes animais tem como objetivo manter uma microbiota intestinal benéfica, com a 

presença de bactérias láticas (ex.: Lactobacillus), e redução de bactérias entéricas patogênicas 

(enterobactérias), como E. coli e Salmonella, por exemplo. Verifica-se por parte dos β-

glucanos, glucomananos e MOS elevada atividade de adsorção de micotoxinas, prevenção da 

adesão de bactérias as vilosidades intestinais, devido sua alta afinidade ligante, oferecendo sitio 

de ligação para bactéria patogênicas e capacidade de fermentação seletiva por bactérias 

benéficas (SILVA e NÖRNBERG, 2003). 

Neste estudo, não houve influência dos aditivos testados na dieta sobre a concentração 

microbiana intestinal no segmento jejuno dos leitões recém-desmamados. No entanto, o nível 

de 2000 mg/kg de β-glucanos, glucomananos e MOS apresentou diminuição significativa na 

contagem de bactérias totais e enterobactérias do íleo.  

Em princípio, não foi encontrada uma explicação para tal efeito específico. Apesar 

disso, deve-se pontuar a constante modificação do equilíbrio natural nos segmentos discutidos 

neste período, fator que pode possibilitar uma variabilidade não corriqueira na contagem de 

micro-organismos no trato gastrintestinal. Sabe-se que as variedades, quantidades e distribuição 

das bactérias no trato gastrintestinal são sensíveis a variações mínimas do estado fisiológico do 

animal (mudanças no pH, secreções enzimáticas e biliares), interações microbianas (tanto 

sinergismo quanto antagonismo) (METZLER et al, 2005), podendo esta última explicar a 

diferença observada no presente estudo. 

Neste estudo foi observado maior contagem de bactérias láticas no intestino grosso 

(ceco e colón) dos leitões alimentados com o controle negativo e de β-glucanos, glucomananos 

e MOS quando comparado ao tratamento antimicrobiano. No entanto, o antimicrobiano 

diminuiu a contagem de bactérias láticas e não afetou a população Lactobacillus spp., podendo 
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ter variado na contagem de outros gêneros do grupo ácido láctico como Pediococcus, 

Leuconostoc, Weisella, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, Tetragenococcus e 

Vagococcus (SANTOS et al., 2011). 

Como os Lactobacillus spp. ocupam um nicho ecológico na microbiota intestinal, sendo 

considerado o maior grupo de microrganismos no intestino (SLOVER & DANZIGER, 2008), 

eles inibem a colonização por microrganismos patogênicos (La RAGIONE et al., 2004), 

principalmente pela acidificação do trato gastrintestinal e produção de compostos 

antimicrobianos, além de otimização da resposta imune, onde sua colonização e proliferação é 

vista como desejável (MANZANILLA et al, 2009).  

Entretanto, mesmo que os β-glucanos, glucomananos e MOS possam ter tido algum 

efeito positivo na contagem de bactérias láticas, não houve reflexo da atuação deste grupo de 

bactéria sobre o grupo de patogênico, observando inconsistência dos resultados apresentados 

sobre contagem de enterobactérias, no qual o tratamento antimicrobiano (ANT) afetou de forma 

significativa a inibição no crescimento enterobactérias nas câmeras fermentativas do intestino 

grosso. 

A eficácia dos antimicrobianos e prebióticos para leitões recém-desmamados é 

documentada na literatura (BOSI et al., 2011; CROMWELL, 2002; NRC, 2012). Entretanto, 

esta eficácia pode divergir dependendo das condições de criação dos suínos, com respostas mais 

evidentes em criações comerciais do que em condições experimentais (NIEWOLD, 2007; NRC, 

1998). A hipótese para estes inconsistência de resultados pode estar relacionado ao baixo 

desafio ambiental (bacteriano), com condições sanitárias satisfatórias e a elevada complexidade 

da dieta (NOCHTA et al., 2010; HALAS; NOCHTA, 2012). Alguns autores comprovaram que 

os tratamentos com os oligossacarídeos e antimicrobianos utilizados neste ensaio, junto a maior 

pressão ambiental (desafio), e condições nutricionais pioradas, pode resultar em melhor saúde 

dos leitões desmamados (MAO et al., 2005; LI et al., 2006; PRICE et al., 2010).   
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A E. coli está entre os microrganismos mais predominantes na microbiota do trato 

intestinal dos leitões, podendo ser isolada em animais sadios ou doentes. As estirpes 

patogênicas têm grande importância na suinocultura, podendo causar enterites e diarreias. O 

que diferencia a cepa autóctone da cepa patogênica é a presença dos fatores de virulência nas 

cepas patogênicas (CFSPH, 2009). Mesmo as cepas não patogênicas de E. coli podem causar 

infecções em animais imunossuprimidos ou debilitados (NATARO; KAPER, 1998). 

Neste estudo, não houve influência dos aditivos testados na dieta sobre o número de 

cópias de gene de virulência E. coli. Os resultados deste estudo corroboram com os de 

Poeikhampha e Bunchasak (2011) que utilizaram 2000 mg/kg de MOS na dieta de leitões 

desmamados e não observaram redução na contagem de E. coli no ceco e reto. Diferentemente, 

Zhou et al. (2013) utilizando 1000 mg/kg de β-glucanos encontraram acentuada redução na 

contagem de E. coli nas fezes dos leitões (22-d idade, 28 dias de experimento). Ainda, Stuyven 

et al. (2009) relataram que os leitões alimentados com 500 mg/kg β-glucanos na dieta durante 

duas semanas após o desmame eram menos suscetíveis à infecção por E. coli enterotoxigênica, 

com evidenciada redução na excreção fecal. 

Diante disso exposto é necessário considerar o equilíbrio ou modulação da microbiota 

intestinal dos leitões, pois o ambiente é complexo e dinâmico com diferentes micro-organismos 

que convivem mutualisticamente, devendo manter equilibrada, para melhor saúde animal. Caso 

contrário, o desbalanço da comunidade microbiana benéfica pode resultar em graves disfunções 

intestinais, refletindo no desenvolvimento animal (DETHLEFSEN, et al., 2007). 

 

6.5. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados, foi possível concluir que β-glucanos, glucomananos e MOS, em 

situações de baixo desafio, dietas complexas e controle sanitário rigoroso das instalações, 
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conforme observado no presente estudo, apresentaram resultados semelhantes ou melhores em 

alguns momentos em comparação ao antimicrobiano (clorohidroxiquinolina) o que demonstra 

potencial para sua utilização, com evidente capacidade de alterar quantitativamente a população 

da microbiota intestinal. Diante disso, é necessário obter mais informações sobre os seus efeitos 

e potencial de aplicação em condições desafiadoras para leitões. 

. 

 

REFERÊNCIAS 

BOSI, P.; MERIALDI, G.; SCANDURRA, S.; MESSORI, S.; BARDASI, L.; NISI, I., 

RUSSO, D.; CASINI, L.; TREVISI, P. Feed supplemented with 3 different antibiotics 

improved food intake and decreased the activation of the humoral immune response in healthy 

weaned pigs but had differing effects on intestinal microbiota. Journal of Animal Science, 

v.89, p.4043-4053, 2011. 

 

BROWN, G. D.; GORDON, S. Fungal β-glucans and mammalian immunity. 

Immunity. V.19, p.311–315, 2003. 

 

CFSPH, T. C. F. F. S. P. H. Enterohemorrhagic Escherichia coli Infections. 

BIOLOGICS, I. F. I. C. I. A. 2009. 

 

CROMWELL, G.L. Why and how antibiotics are used in swine production. Animal 

Biotechnology, v.13, p.7-27, 2002. 

 

DELROISSE, J.-M.; BOULVIN, A.-L.; PARMENTIER, I.; DAUPHIN, R.D.; 

VANDENBOL, M.; PORTETELLE, D. Quantification of Bifidobacterium spp. and 

Lactobacillus spp. in rat fecal samples by real-time PCR. Microbiological Research, v.163 

p.663-670, 2008. 

 

DETHLEFSEN, L.; MCFALL-NGAI, M.; RELMAN, D.A. An ecological and 

evolutionary perspective on human-microbe mutualism and disease. Nature. v.449, p.811-818, 

2007. 

 



75 
 

 

FRESE, S.A.; PARKER, K.; CALVERT, C.C; MILLS, D.A. Diet shapes the gut 

microbiome of pigs during nursing and weaning. Microbiome. v.3, n.28, p.1-10, 2015. 

 

GAGGÌA, F.; MATTARELLI, P.; BIAVATI, B. Probiotics and prebiotics in animal 

feeding for safe food production. International Journal of Food Microbiology. v.141, 

suppl., 31, p.S15-S28, 2010.  

 

HALAS, V.; NOCHTA, I. Mannan Oligosaccharides in Nursery Pig Nutrition and Their 

Potential Mode of Action. Animals, v.2, p.261-274, 2012. 

 

KIM, H.B.; BOREWICZ, K.; WHITE, B.A.; SINGER R.S.; SREEVATSAN, S.; TU, 

Z.J.; ISAACSON, R.E. Microbial shifts in the swine distal gut in response to the treatment with 

antimicrobial growth promoter, tylosin. Proceedings of the National Academy of Sciences 

USA. v.109, p.15485–15490, 2012. 

 

LA RAGIONE R.M.; NARBAD, A.; GASSON, M.J.; WOODWARD, M.J. In vivo 

characterization of Lactobacillus johnsonii FI9785 for use as a defined competitive exclusion 

agent against bacterial pathogens in poultry. Letters in Applied Microbiology, 38, 197-205, 

2004. 

 

LI, J., LI, D. F., XING, J. J., CHENG, Z. B., LAI C. H. Effects of β-glucan extracted 

from Saccharomyces cerevisiae on growth performance, and immunological and somatotropic 

responses of pigs challenged with Escherichia coli lipopolysaccharide. Journal of Animal 

Science, 84, 2374–2381, 2006. 

 

LI, P. Microbial shifts in the porcine distal gut in response to diets supplemented with 

Enterococcus Faecalis as alternatives to antibiotics. Scientific Reports. 7, 41395; 2017. 

 

LOOFT T, JOHNSON T.A., ALLEN, H.K., BAYLES, D.O., ALT, D P., STEDTFELD 

R.D., SUL, W.J., STEDTFELD, T. M., CHAI, B., COLE, J.R., HASHSHAM, S.A., TIEDJE, 



76 
 

 

J.M., STANTON, T.B. In-feed antibiotic effects on the swine intestinal microbiome. 

Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 109, 1691–1696, 2012. 

 

LOPES, A.T.S. Reação em cadeia da polimerase em tempo real para quantificação 

simultânea de Salmonella spp., Escherichia coli e Staphylococcus aureus em alimentos. 2015. 

35f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Ilhéus. 

 

MACH, N., BERRI, M., ESTELLÉ, J., LEVENEZ, F., LEMONNIER, G., DENIS, C., 

LEPLAT, J.J., CHEVALEYRE, C., BILLON, Y., DORÉ, J., ROGEL-GAILLARD, C., 

LEPAGE., P. Early-life establishment of the swine gut microbiome and impact on host 

phenotypes. Environmental Microbiology Reports. 7, 554–569, 2015. 

 

MANZANILLA, E, G.; PÉREZ, J. F.; MARTÍN, M.; BLANDÓN, J. C.; BAUCELLS, 

F.; KAMEL, C.; GASA, J. Dietary protein modifies effect of plant extracts in the intestinal 

ecosystem of the pig at weaning. Journal of Animal Science, v. 87, p.2029-2037, 2009. 

 

MAO, X. F., PIAO, X. S., LAI, C. H., LI, D. F., XING, J. J., SHI, B.L. Effects of β-

glucan obtained from the Chinese herb Astragalus membranaceus and lipopolysaccharide 

challenge on performance, immunological, adrenal, and somatotropic responses of weanling 

pigs. Journal of Animal Science. v.83, p.2775–2782, 2005. 

 

MELLO, F.T.B. Padronização da pcr em tempo real para a quantificação simultânea de 

genes de virulência de Escherichia coli. 2015. 52f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) 

– Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus. 

 

METZLER, B., BAUER, E., MOSENTHIN, R. Microflora management in the 

gastrointestinal tract of piglets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. v.18, 

p.1353-136, 2005. 

 



77 
 

 

MIGUEL, J.C., RODRIGUEZ-ZAS, S.L., PETTIGREW, J.E. Efficacy of a mannan 

oligosaccharide (Bio-Mos®) for improving nursery pig performance. Journal of Swine Health 

and Production. v.12, p.296–307, 2004. 

 

NATARO, J. P.; KAPER, J. B. Diarrheagenic Escherichia coli. Clinical Microbiology 

Reviews, 11, p. 142-201, 1998. 

 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. NRC. Nutrient requirements of swine. 10th 

ed. Washington: NRC, 1998. 189p. 

 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. NRC. Nutrient Requirements of Swine: 11th 

Revised Edition. Washington, DC: The National Academies Press, 2012, 420p. 

 

NIEWOLD, T.A. The nonantibiotic anti-inflammatory effect of antimicrobial growth 

promoters, the real mode of action? A hypothesis. Poultry Science, v.86, p.605-609, 2007. 

 

NOCHTA, I.; HALAS, V.; TOSSENBERGER, J.; BABINSZKY, L. Effect of different 

levels of mannan oligosaccharide supplementation on the apparent ileal digestibility of 

nutrients, N-balance and growth performance of weaned piglets. Journal of Animal 

Physiology and Animal Nutrition. v.94, p.747-756, 2010. 

 

 

POEIKHAMPHA, T.; BUNCHASAK, C. Comparative effects of sodium gluconate, 

mannan oligosaccharide and potassium diformate on growth performances and small intestinal 

morphology of nursery pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences v.24, p.844-

850, 2011. 

 

PRICE, K. L.; TOTTY, H. R.; LEE, H.B.; UTT, M. D.; FITZNER, G. E.; YOON, I.; 

PONDER, M. A.; ESCOBAR, J. Use of Saccharomyces cerevisiae fermentation product on 

growth performance and microbiota of weaned pigs during Salmonella infection. Journal of 

Animal Science. v.88, p.3896–3908, 2010. 

 

R Development Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. 

R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2017. URL http://www.R-project.org. 

http://www.r-project.org/


78 
 

 

 

SANTOS, T.F.; SANTANA, L.K.A.; SANTOS, A.C.F.; SILVA, G.S.; ROMANO, 

C.C.; DIAS, J.C.T.; REZENDE, R.P. Lactic acid bacteria dynamics during spontaneous 

fermentation of cocoa beans verified by culture-independent denaturing gradient gel 

electrophoresis. Genetics and Molecular Research. v.10, p.702-2709, 2011. 

 

SILVA, L. P.; NÖRNBERG, J. L. Prebióticos na nutrição de não-ruminantes. Ciência 

Rural, v.33, n.4, p. 55-65, 2003. 

 

SLOVER, C.M.; PHARM, D. Lactobacillus: a Review. Clinical Microbiology 

Newsletter, v.30, p.23-27, 2008. 

 

SPRING, P.; WENK C.; CONNOLLY, A.; KIERS, C. A review of 733 published trials 

on Bio-Mos®, a mannan oligosaccharide, and Actigen®, a second generation mannose rich 

fraction, on farm and companion animals. Journal of Applied Animal Nutrition, v.3, p.1-11, 

2015. 

 

STUYVEN, E.; COX, E.; VANCAENEGHEM, S.; ARNOUTS, S.; DEPREZ, P.; 

GODDEERIS, B.M. Effect of β-glucans on an ETEC infection in piglets. Veterinary 

Immunology and Immunopathology, v.128, p.60–66, 2009. 

 

ZHOU, T.X.; JUNG, J.H.; ZHANG, Z.F.; KIM I.H. Effect of dietary β-glucan on 

growth performance, fecal microbial shedding and immunological responses after 

lipopolysaccharide challenge in weaned pigs. Animal Feed Science and Technology, v.179, 

p.85– 92, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

7. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

As respostas com a utilização de β-glucanos, glucamananos e MOS na dieta de leitões 

são ainda inconsistentes, já que nem sempre os efeitos positivos são demonstrados. O 

fornecimento dos prebióticos apresentaram resultados similares em comparação ao 

antimicrobiano, o que demonstra que a utilização destes prebióticos foi capaz de manter o 

mesmo padrão de desempenho e parâmetros avaliados, assim, podem ser utilizados em 

substituição ao antimicrobiano.  

Tendo em vista as condições estabelecidas no presente estudo para algumas variáveis. 

Este fato pode estar relacionado às condições experimentais, composições dos ingredientes das 

dietas e com o status sanitário dos animais, uma vez que em produções com maiores exposições 

à diferentes fatores estressores (sanitários, ambientais e/ou sociais), os efeitos positivos com a 

utilização de substâncias prebióticas são mais facilmente evidenciados. 

 

 

 

 


