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RESUMO 
 

OBA, P. M. Efeitos da parede celular de levedura sobre a microbiota fecal de gatos saudáveis e naturalmente 
infectados pelo vírus da imunodeficiência felina. [Effects of yeast cell wall on the fecal microbiota of healthy cats and 
cats naturally infected by feline immunodeficiency virus]. 2018. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018.  

 

A parede celular de levedura (PCL) parece exercer importante papel na modulação da microbiota 

intestinal. Sua inclusão pode inibir a colonização por bactérias patogênicas e resultar em possíveis 

benefícios à saúde intestinal. O vírus da imunodeficiência felina (FIV) apresenta relativa disseminação 

ambiental e, frente ao crescente número de gatos domiciliados no Brasil, reconhecer alterações 

microbiológicas dos animais acometidos por este vírus é de grande importância. Neste sentido, o 

presente trabalho objetivou avaliar os efeitos da ingestão de PCL na composição da microbiota fecal 

de gatos saudáveis e de gatos com FIV pelo emprego da técnica de sequenciamento Illumina. Foram 

utilizados 19 gatos adultos, distribuídos em dois grupos experimentais: GS (10 animais saudáveis) e GI 

(9 animais infectados naturalmente pelo FIV); e duas dietas experimentais: D0 (dieta controle, sem 

adição de PCL) e D4 (dieta teste com adição de 0,4% de PCL), totalizando quatro tratamentos (GSD0, 

GSD4, GID0 e GID4), em delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os resultados apresentaram 

como mais abundantes os filos Firmicutes e Actinobacteria; as ordens Clostridiales e Coriobacteriales; 

a família Veillonellaceae; e o gênero Megasphaera spp.. O GS apresentou menor concentração de 

Fusobacteria (p=0,0037), Clostridiales (p=0,0001) e Fusobacteriales (p=0,0330), maior de 

Coriobacteriales (p<0,0001), Collinsella spp. (p=0,0135) e Peptococcus spp. (p=0,0265) em 

comparação ao GI. O consumo da PCL reduziu a porcentagem de Bacteroidetes (p =0,0421) e 

Catenibacterium spp. (p=0,0252). No GS, o consumo da PCL aumentou a concentração de 

Actinobacteria (p<0,0001) e Bifidobacterium spp. (p=0,0420) e, diminuiu a de Firmicutes (p=0,0205), 

Aeromonadales (p=0,0027), Dialister spp. (p=0,0137), Megasphaera spp. (p=0,0005) e 

Anaerobiospirillum spp. (p=0,0084). No GI, o consumo de PCL aumentou Proteobacteria (p=0,0005), 

Lactobacillales (p=0,0095), Aeromonadales (p=0,0027), Streptococcus spp (p=0,008) e 

Anaerobiospirillum spp. (p=0,0084) e reduziu Bifidobacterium spp. (p=0,0420). Com relação aos 

coeficientes de digestibilidade aparente (CDA), o GI apresentou menor CDA da proteína bruta 

(p=0,0305) e extrativos não-nitrogenados (p=0,0078) e, maiores do extrato etéreo em hidrólise ácida 

(p<0,0001), em comparação ao GS. Não houve diferença na concentração de ácidos graxos de cadeia 

curta (AGCC) ou mesmo de ácido lático entre os tratamentos, grupos e doses. A modulação bacteriana 

exercida pelo consumo da PCL aparentemente é positiva, porém mais estudos se fazem necessários 



	

	

para fortalecer esta hipótese na espécie alvo e, principalmente, esclarecer as diferenças existentes em 

sua resposta entre gatos doentes e saudáveis. 

 

Palavras-chave: Felinos. Bactérias intestinais. Prebiótico. Nutrição. FIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

ABSTRACT 
 

OBA, P. M. Effects of yeast cell wall on the fecal microbiota of healthy cats and cats naturally infected by feline 
immunodeficiency virus. [Efeitos da parede celular de levedura sobre a microbiota fecal de gatos saudáveis e 
naturalmente infectados pelo vírus da imunodeficiência felina]. 2018. 107 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018.  

 

The yeast cell wall (YCW) seems to play an important role on the modulation of the intestinal 

microbiota. Their inclusion can inhibit pathogenic bacteria colonization and possible result in benefits 

on intestinal health. The feline immunodeficiency virus (FIV) shows relative environmental 

dissemination and due to the growth of the population of resident cats in Brazil, acknowledge of 

microbiological changes in the affected FIV + animals are of great importance. Therefore, this study 

aims to evaluate the effects of YCW intake in the composition of fecal microbiota of healthy cats and 

cats affected by FIV (FIV+), and to evaluate the fecal bacterial composition of cats FIV+ and compare 

it with the fecal microbiota of healthy cats by the use of Illumina sequencing technique. For this we 

used 19 adult cats, distributed in two experimental groups: GH (10 healthy animals) and GI (9 animals 

naturally infected by FIV); and two experimental diets: D0 (control diet, without addition of YCW) 

and D4 (test diet with addition of 0.4% of YCW), total of four treatments (GSD0, GSD4, GID0 and 

GID4), in a randomized design. The results presented as the most abundant phyla Firmicutes and 

Actinobacteria; the orders Clostridial and Coriobacterial; the family Veillonellaceae; and the genus 

Megasphaera spp. GH showed lower concentrations of Fusobacteria (p=0.0037), Clostridiales 

(p=0.0001), and Fusobacteriales (p=0.0330), higher of Coriobacteriales (p<0.0001), Collinsella spp. 

(p=0.0135) and Peptococcus spp. (p=0.0265) compared to GI. The consumption of PCL reduced the 

percentage of Bacteroidetes (p=0.0421) and Catenibacterium spp. (p=0.0252). In GH, PCL 

consumption positively modulated the concentration of Actinobacteria (p<0.0001) and 

Bifidobacterium spp. (p=0.0420), negatively to Firmicutes (p=0.0205), Aeromonadales (p=0.0027), 

Dialister spp. (p=0.0137), Megasphaera spp. (p=0.0005) and Anaerobiospirillum spp. (p=0.0084). In 

the GI, PCL consumption positively modulated Proteobacteria (p=0.0005), Lactobacillales (p=0.0095), 

Aeromonadales (p=0.0027), Streptococcus spp. (p=0.008) and Anaerobiospirillum spp. (p=0.0084) 

and negatively Bifidobacterium spp. (p=0.0420). In relation to the apparent digestibility coefficients 

(ADC), the GI present lower ADC of the crude protein (p=0.0305) and extractive non-nitrogenous 

(p=0.0078) and higher ADC of the ethereal extract in acid hydrolysis (p<0.0001), compared to GS. 

There was no statistical difference between the concentration of short chain fatty acids (SCFA) or even 

lactic acid between the treatments, groups or doses. The bacterial modulation exerted by PCL 



	

	

consumption appears to be positive, but more studies are needed to strengthen this hypothesis in the 

species and to clarify the differences in its response between sick and healthy cats. 

 

Keywords: Feline. Intestinal bacteria. Prebiotic. Nutrition. FIV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando pensamos na possibilidade da introdução de um novo aditivo no merdado pet food, 

devemos sempre verificar se este aceitaria um acréscimo no custo do produto final em troca de  

potencial efeito benéfico ao animal. Portanto, a análise do mercado, bem como a interação tutor-

animal é fundamental.  

A população mundial de gatos é de 625 milhões e se apresenta em franca expansão (WORLD 

ATLAS, 2017). O estilo de vida da população urbana e a maior independência da espécie felina, 

provavelmente foram os fatores que colaboraram para o aumento no número de felinos nos lares dos 

brasileiros, fenômeno similar ao ocorrido nos Estados Unidos e Europa (CFMV, 2014; IBGE, 2014). 

O Brasil possui a terceira maior população de gatos do mundo, com 22,1 milhões, presentes em 17,7% 

dos domicílios do país, atrás dos Estados Unidos (76,5 milhões) e China (53 milhões) (IBGE, 2014; 

WORLD ATLAS, 2017). Porém, apesar da crescente aceitação do felino como animal de companhia, 

ainda se faz necessária a instrução dos tutores desta espécie sobre os riscos do acesso não 

supervisionado às ruas, juntamente com uma efetiva campanha de castração e conscientização sobre a 

disseminação de determinados patógenos, como o vírus da imunodeficiência felina (FIV).  

A ocorrência do FIV no estado de São Paulo se apresenta entre 11,0% - 15,0% (RECHE JR; 

HAGIWARA; LUCAS, 1997; LARA; TANIWAKI; ARAUJO JÚNIOR, 2008). No entanto, os 

machos são mais infectados pelos vírus do que as fêmeas (RECHE JR; HAGIWARA; LUCAS, 1997; 

TEIXEIRA et al., 2007; LARA; TANIWAKI; ARAUJO JÚNIOR, 2008). Isso se deve ao fato de que 

gatos machos inteiros com livre acesso às ruas, frequentemente apresentam comportamento agressivo, 

por dominância, marcação de território e disputa por fêmeas em fase reprodutiva (LARA; 

TANIWAKI; ARAUJO JÚNIOR, 2008; LEVY et al., 2008a). 

O FIV é um vírus pertencente à família Retroviridae, à subfamília Orthoretrovirinae, e ao 

gênero Lentivirus e acomete gatos domésticos em todo o mundo. Os animais infectados apresentam 

sintomas semelhantes aos de humanos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

(PEDERSEN et al., 1989; BENDINELLI et al., 1995). Sendo que a relação existente entre a 

imunodeficiência, má nutrição e perda de peso merece destaque. Pessoas portadoras do HIV 

apresentam redução na digestibilidade aparente dos nutrientes e perda de peso, diminuição da ingestão 

voluntária de alimento, transtornos do trato gastrintestinal (atrofia parcial das vilosidades, hiperplasia 

das criptas, disfunção do íleo, má absorção de sais biliares e lipídios, redução na produção de suco 

gástrico e redução do tempo de trânsito intestinal) e prejuízos da integridade da barreira imune 

intestinal (GARCIA; QUINTAES; LEANDRO-MERHI, 2000 ).  
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O HIV é responsável pela redução da imunidade de seus hospedeiros e com isso predispõe à 

diversas co-infecções microbianas, onde microrganismos potencialmente patogênicos, como: 

Samonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Mycobacterium avium, Mycobacterium xenopi, 

Chlamydia spp., Candida spp., Bacillus cereus, Clostridium perfringens, se proliferam e modificam a 

microbiota intestinal, especialmente os gêneros, mas com poucos efeitos sobre os filos (NELSON et al., 

1992; TEE; MIJCH, 1998; KOWNHAR et al., 2007; SAXENA et al., 2012). Com o desequilíbrio da 

microbiota intestinal, bactérias oportunistas como Pseudomonas aeroginosa e Campylobacter jejuni, 

colonizam a mucosa intestinal e desencadeiam infecções severas nestes pacientes, associada à alta 

morbidade (TEE; MIJCH, 1998; GORI et al., 2008). Adicionalmente, Clostridium difficile se 

apresentam como uma das causas de diarreia observada com frequência em pacientes HIV positivos 

(BARBUT et al., 1997).  

Em gatos FIV negativos, os gêneros bacterianos com potencial patogênico presentes na 

microbiota intestinal são Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Campylobacter spp., 

Enterococcus spp., E. coli, Helicobacter spp e Salmonela spp. (HANDL et al., 2011; MINAMOTO et 

al., 2012). De modo geral, observa-se que as bactérias patogênicas presentes no trato gastrintestinal de 

felinos são semelhantes às descritas para pacientes humanos HIV positivos.  

O estudo do emprego de substâncias prebióticas com o intuito de amenizar os efeitos da doença 

em humanos apresenta resultados promissores. Com benefícios diretos na função imunológica e 

modulação da microbiota intestinal; com aumento na produção de ácidos graxos de cadeia curta, 

especialmente butírico, o que pode promover melhora na saúde de enterócitos e também para a 

regulação imune local e auxiliar no bem-estar geral dos indivíduos (GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ et al., 

2012; KLATT et al., 2013; VAN DEN NIEUWBOER et al., 2015). 

Isso ocorre pelo papel fundamental da microbiota no estabelecimento da resposta imune. 

Compostos bacterianos se ligam a receptores nos enterócitos, o que ativa a secreção de fatores 

antimicrobianos que modulam a população autóctone, desta forma, impedem a proliferação de gêneros 

alóctones. Além disso, o contato destas bactérias com as células dendríticas estimula a proliferação de 

linfócitos B (DUERKOP; VAISHNAVA; HOOPER, 2009), os quais são responsáveis pelo 

desencadeamento da resposta imune local (FERLAZZO et al., 2011), a qual se encontra prejudicada 

nos indivíduos infectados pelo FIV e HIV. 
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Dentro deste contexto, o estudo do uso de substâncias moduladoras da microbiota na dieta é 

importante e pertinente. Com destaque para os prebióticos, os quais são definidos como ingredientes 

nutricionais não digeríveis, capazes de promover benefícios ao hospedeiro, por proliferação seletiva de 

bactérias intestinais benéficas (GIBSON; ROBERFROID, 1995). O controle da disbiose bacteriana no 

trato gastrintestinal é realizado pela indução do crescimento de bactérias benéficas como 

Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp., o que evita a adesão das bactérias patogênias às células 

epiteliais (SHOAF et al., 2006). Ademais, são capazes de induzir a proliferação e conservação das 

células epiteliais e assim, fortalecem a integridade da muscosa gastrintestinal (COMMANE et al., 

2005). 

Dentre os aditivos disponíveis, a parede celular de levedura (PCL) pode ser uma excelente 

opção, pois contém mananoligossacarídeo (VICKERS et al., 2001), composto não digerível pelo 

animal, que age como sítio de ligação para bactérias gram negativas (E. Coli e Salmonella spp.). Estas 

bactérias possuem fímbrias específicas (do tipo 1), as quais contém resíduos de D-manose, o que 

permite a sua adesão às células intestinais. Quando estas bactérias se ligam ao mananoligossacarídeo, 

sua adesão à mucosa intestinal fica impedida, sendo elas eliminadas com as fezes, o que reduz a sua 

concentração (FERKET; PARKS; GRIMES, 2002). Estudos demonstraram a efetividade desse 

prebiótico na modulação da microbiota e produtos fermentativos de cães (STRICKLING et al., 2000; 

SWANSON et al., 2002; ZENTEK; MARQUART; PIETRZAK, 2002; GRIESHOP et al., 2004; 

MIDDELBOS et al., 2007; MIDDELBOS; FASTINGER; FAHEY, 2007; GOMES, 2009; 

BELOSHAPKA et al., 2012, 2013; FÉLIX et al., 2013), no entanto, há poucas informações em gatos 

domésticos saudávies (AQUINO, 2009; AQUINO et al., 2010; 2013; SANTOS, 2015; MATHEUS, 

2016), sendo o presente estudo, o primeiro a avaliar o efeito de prebiótico em animais FIV positivos 

em comparação com gatos saudáveis.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 POPULAÇÃO DE GATOS 

 

Nos últimos anos, a preferência por felinos como animais de companhia apresentou importante 

crescimento. No Brasil, a população de gatos cresceu em média 8,0% ao ano (CFMV, 2014). 

Provavelmente, tal mudança é devida aos hábitos dos felinos, animais independentes e muito 

higiênicos, associado ao cotidiano da vida moderna nas grandes cidades, como a substituição de casas 

por apartamentos, longa jornada de trabalho e pouco tempo disponível para os cuidados com o animal 

de estimação (CFMV, 2014). Levantamentos apontam que a população mundial de gatos é de 625 

milhões e este número tende a aumentar (IBGE, 2014; WORLD ATLAS, 2017). Os países com maior 

população de felinos domiciliados são os Estados Unidos (76,5 milhões), China (53 milhões) e Brasil 

(22,1 milhões) (IBGE, 2014; WORLD ATLAS, 2017). No entanto, apesar da crescente aceitação do 

gato como animal de companhia, a instrução da população quanto aos cuidados com os felinos ainda 

se faz necessária, especialmente no Brasil (CFMV, 2014). Os tutores devem ser responsáveis pela 

esterilização e controle do acesso à rua de seus animais domésticos (CFMV, 2014), com o intuito de 

evitar crias indesejadas e disseminação de determinadas doenças, como infecções pelo FIV durante 

disputas por territórios e/ou fêmeas em cio (ICAMC, 2011).  

 

2.2 VIRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA 

 

O FIV é um vírus pertencente à família Retroviridae, à subfamília Orthoretrovirinae, e ao 

gênero Lentivirus; o qual acomete membros da família Felidae em todo o mundo e representa 

importante via de infecção viral para os gatos domésticos (Felis catus), apresenta tropismo por 

linfócitos T CD4+ e CD8+, linfócitos B e células do sistema nervoso central (PEDERSEN et al., 1987; 

BARR et al., 1989; LETCHER; O’CONNER JR; O’CONNOR, 1991; TOMPKINS et al., 1991; 

HARTMANN, 2011; FILONI et al., 2012).  

O primeiro relato de infecção por FIV em gatos no Brasil foi realizado no ano de 1993 

(HAGIWARA; RECHE JUNIOR; DAGLI, 1993). Porém, poucos estudos descreveram a incidência, 

ecologia e aspectos clínicos deste vírus no nosso país, conforme descritos na tabela 1. A incidência da 

infecção nos Estados Unidos é de 2,0% em gatos saudáveis e próximo de 30,0% em animais de alto 

risco ou gatos doentes (O’CONNOR JR; TONELLI; SCARLETT, 1991; LEVY et al., 2006). 

Semelhante, no Brasil, em animais de baixo risco a incidência é de aproximadamente 3,0% e em 

animais com suspeita clínica de infecção pelo FIV pode chegar até 38,0% (CALDAS et al., 2000; 
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CAXITO et al., 2006). Estudos conduzidos em outros países demonstraram grande heterogeneidade de 

incidência da doença. Na Argentina, por exemplo, alguns autores ao avaliarem 26 gatos, constataram 

que 34,6% deles eram infectados pelo FIV (TOHYA et al., 1994), já no Equador, dos 52 gatos 

avaliados, nenhum era positivo para o FIV (LEVY et al., 2008b). Na Alemanha, em uma população de 

17462 gatos domiciliados, 3,2% eram FIV+ (GLEICH; KRIEGER; HARTMANN, 2009). Mais 

recentemente, no México, amostras de sangue de 227 gatos domiciliados foram coletadas, e 2,5% eram 

positivas para o FIV (ORTEGA-PACHECO et al., 2014) e na Austrália, amostras de 2151 animais de 

abrigo foram avaliadas e, 6,0% eram FIV+. Em outro estudo, 2083 gatos domiciliados que 

apresentavam acesso externo sem supervisão foram avaliados e, 15,0% eram FIV+; e de 169 animais 

atendidos no Hospital Veterinário - 14,0% eram FIV+ (WESTMAN et al., 2016); no Reino Unido, ao 

avaliarem 726 gatos de abrigos - 9,5% eram FIV+ (STAVISKY; DEAN; MOLLOY, 2017).  
 
Tabela 1 - Estudos epidemiológicos do vírus da imunodeficiência felina (FIV) realizados no Brasil. 
Ano Estado Técnica “n” % FIV + Referência 
1997 São Paulo ELISA 401 11,7 RECHE JR; HAGIWARA; LUCAS (1997) 
2000 Rio Grande do Sul PCR 40 37,5 CALDAS et al. (2000) 
2002 Rio de Janeiro ELISA 126 16,6  SOUZA; TEIXEIRA; GRAÇA (2002) 
2006 Minas Gerais PCR 450 2,66 CAXITO et al. (2006) 
2007 Minas Gerais PCR 145 4,14 TEIXEIRA et al. (2007) 
2008 São Paulo PCR 454 14,7 LARA; TANIWAKI; ARAÚJO JUNIOR (2008) 
2011 São Paulo PCR 302 5,63 SOBRINHO et al. (2011) 
2017 Rio Grande do Norte PCR 159 24,0 BARROS et al. (2017) 
2017 Bahia PCR e ELISA 200 6,0 LACERDA et al. (2017) 
Legenda: n = número de animais; ELISA = ensaio de imunoadsorção enzimática; PCR = Reação em cadeia da polimerase. 

 

Os fatores de risco incluem sexo masculino, não ser castrado, idade adulta, agressividade e 

apresentar acesso sem supervisão ao meio externo (LUTZ, 1990; NORRIS et al., 2007; TEIXEIRA et 

al., 2007; LARA; TANIWAKI; ARAUJO JÚNIOR, 2008; GLEICH; HARTMANN, 2009; GLEICH; 

KRIEGER; HARTMANN, 2009; ORTEGA-PACHECO et al., 2014; WESTMAN et al., 2016; 

STAVISKY; DEAN; MOLLOY, 2017). Dessa forma, gatos adultos machos que disputam por fêmeas 

ou território e que possuem contato com outros animais são os mais predispostos a se infectarem pelo 

FIV. Mesmo sem o comportamento agressivo, o contato com outros animais aumenta o risco de 

infecção. O manejo compartilhado de tigelas de alimentação e água pode ser suficiente para a 

transmissão do vírus (ADDIE et al., 2000; LACERDA et al., 2017). Outro fator que está 

correlacionado com o aumento da chance de infecção com o FIV é o animal viver em áreas 

periurbanas, pois existe a maior probabilidade de contato com outros gatos (LACERDA et al., 2017). 
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Os felinos infectados apresentam sintomas semelhantes aos de pessoas positivas para o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) (YAMAMOTO et al., 1988; OLMSTED et al., 1989; PEDERSEN et 

al., 1989; TOMPKINS et al., 1991; BENDINELLI et al., 1995). A infecção pelo FIV resulta em 

degeneração progressiva e lenta das funções imunológicas de seu hospedeiro, alterações que 

aumentam a predisposição à doenças e infecções secundárias; sendo o único lentivírus não primata que 

desencadeia doença semelhante a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) em seres humanos 

infectados pelo HIV do tipo 1, caracterizada pela depleção progressiva dos linfócitos T CD4+ 

(PEDERSEN et al., 1987; NOVOTNEY et al., 1990; BENDINELLI et al., 1995; LEVY et al., 2008a), 

também chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida felina (SIDAF) (ENGLISH et al., 1994; 

GOTO et al., 2000). Semelhante ao HIV, os felinos são infectados pelo FIV através da exposição de 

mucosas, transfusão de sangue e por infecção vertical (pré-natal ou pós-natal) (YAMAMOTO et al., 

1988, 1989; HOSIE et al., 2009). Devido a estas semelhanças, o FIV tem se tornado alvo de alguns 

estudos que objetivam o controle e tratamento desta doença em felinos, bem como no uso de gatos 

naturalmente infectados pelo FIV como modelo animal para melhor compreensão do HIV/SIDA 

(YAMAMOTO et al., 1988; OLMSTED et al., 1989; TOMPKINS et al., 1991; BENDINELLI et al., 

1995; MEEKER; HUDSON, 2017).  

Felinos e humanos apresentam manifestações clínicas relacionadas a transtornos no trato 

gastrintestinal (TGI) quando infectados pelo vírus da imunodeficiência (FIV ou HIV), tais como 

diarreia, perda de peso e desnutrição, o que predispõe à infecções por bactérias oportunistas (KOTLER 

et al., 1984; CHANG et al., 2008; VIJAY-KUMAR et al., 2010; SMITH et al., 2013). Especialmente 

relacionado às alterações do trato gastrintestinal, pode ocorrer atrofia parcial das vilosidades, 

hiperplasia das criptas, disfunção do íleo, má absorção de sais biliares e lipídios, redução na produção 

de suco gástrico e redução do tempo de trânsito intestinal (GARCIA; QUINTAES; LEANDRO-

MERHI, 2000; PALUMBO, 2002). Tais transtornos resultam em diminuição na digestibilidade 

aparente dos nutrientes, perda de peso, redução da ingestão voluntária de alimento e prejuízo da 

integridade da barreira imune do intestino (GARCIA; QUINTAES; LEANDRO-MERHI, 2000; 

PALUMBO, 2002).  

Porém, deve-se levar em consideração que a microbiota do TGI de felinos e humanos é 

diferente, em humanos é observada maior concentração de Firmicutes (mais de 70,0%) e Bacteroidetes 

(mais de 20,0%) (PLÉ et al., 2016). Já em felinos, não são detectadas bactérias gram-negativas e, 

ocorre maior abundância de Firmicutes (85,0%) e Actinobacteria (15,0%) devido a grande carga de 

Bifidobacterium (PLÉ et al., 2016). Além disso, aproximadamente 50,0% da comunidade bacteriana é 

composta por Clostridium, enquanto que em humanos, este grupo representa apenas 5,0% do total de 

bactérias (PLÉ et al., 2016). 
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As principais infecções microbianas em humanos HIV positivos descritas na literatura são: 

Samonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., Mycobacterium avium, Mycobacterium xenopi, 

Chlamydia spp., Candida spp., Bacillus cereus, Clostridium perfringens (NELSON et al., 1992; TEE; 

MIJCH, 1998; KOWNHAR et al., 2007; SAXENA et al., 2012). Bactérias oportunistas como 

Pseudomonas aeroginosa, Campylobacter jejuni e Clostridium difficile também foram associadas à 

infecções mais severas e com alta morbidade nestes pacientes (BARBUT et al., 1997; TEE; MIJCH, 

1998; GORI et al., 2008). Alguns estudos apontaram o aumento dos filos Proteiobacteria e 

Fusobacteria em humanos HIV positivos (VUJKOVIC-CVIJIN et al., 2013; VOLPE et al., 2014; 

DINH et al., 2015). Na mesma linha, o aumento de Proteobacteria foi encontrado em indivíduos com 

disbiose ou doentes (KAAKOUSH et al., 2012; SUCHODOLSKI et al., 2012a; KUMP et al., 2013). 

Outro estudo apontou redução de Roseburia, Coprococcus, Ruminococcus, Eubacterium, Alistipes e 

Lachnospira na microbiota retal de humanos HIV positivos (MCHARDY et al., 2013). 

Um estudo recente avaliou a microbiota de 16 gatos infectados pelo FIV (FIV+) e comparou 

com a microbiota de 15 gatos FIV negativos (FIV-), utilizando a técnica Illumina. Animais sem 

alterações gastrintestinais foram utilizados para coleta da amostra fecal (swab retal). Entre os filos 

encontrados, os mais frequentes foram Firmicutes, seguido por Proteobacteria e Actinobacteria, sem 

diferença entre os grupos. Com relação às ordens, os animais FIV+ apresentaram maior abundância de 

Bifidobacteriales , Lactobacillales e Aeromonadales. Porém, não foi observada diferença nos gêneros 

bacterianos entre os grupos (WEESE et al., 2015). O fato dos animais FIV+ apresentarem maior 

abundância de Lactobacillus e Bifidobacterium foi surpreendente, pois são gêneros desejáveis, 

podendo desempenhar papel positivo em animais com doença do trato gastrintestinal, especialmente 

em casos de diarreia induzida pelo estresse e principalmente por reduzir o tempo para a melhora 

clínica em comparação à terapias tradicionais (JUGAN et al., 2017).  

Algumas condições clínicas foram associadas ao aumento de Lactobacilos, como o diabetes do 

tipo 2 em pessoas, com esta condição associada à inflamações crônicas (SATO et al., 2014). No 

entanto, a inflamação intestinal foi associada à redução de Lactobacilos em cães (SAUTER et al., 

2005). Outro achado interessante foi a menor frequência dos membros da ordem Clostridiales, 

principalmente os Ruminococcaceae e Lachnospiraceae, em gatos FIV+. Adicionalmente, foi 

observado aumento de Lachnospiraceae, Ruminococcaceae e Blautia nos animais saudáveis (WEESE 

et al., 2015). As ordens Ruminococcaceae e Lachnospiraceae foram associadas como benéficas ao 

TGI e sua redução pode resultar em alterações gástricas em diferentes espécies (ANTHARAM et al., 

2013; RAMADAN et al., 2014; WEESE et al., 2015). Com base na revisão levantada, pôde-se 

constatar que existem poucas informações sobre a microbiota do TGI de felinos FIV+ e sobre o seu 

papel na saúde destes pacientes. 
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2.3 TÉCNICAS EMPREGADAS PARA CARACTERIZAR OS MICRORGANISMOS 

 

Para se investigar o microbioma intestinal e fecal dos gatos, diversas técnicas foram utilizadas 

ao longo do tempo. Como exemplos, pode-se citar o plaqueamento, hibridização fluorescente in situ 

(FISH) e reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR). A partir das análises por estes métodos 

constatou-se que o felino doméstico abriga uma grande proporção de espécies clostridiais, como 

também de Lactobacillus spp. e Escherichia spp. e, ocasionalmente bifidobacterias (SPARKES et al., 

1998; INNESS et al., 2007). Porém, é importante destacar que cerca de 99,0% das bactérias intestinais 

não podem ser cultivadas por técnicas padrões de plaqueamento (GERMAN et al., 2003; TAP et al., 

2009). Dessa forma, esta técnica acaba não sendo adequada para a caracterização detalhada de 

ambientes complexos, como o TGI dos mamíferos (SUCHODOLSKI, 2016). Portanto, a utilização de 

outras técnicas de sequenciamento são importantes para se determinar um panorama geral da 

microbiota intestinal e fecal. As razões para a incapacidade de se cultivar a maioria das bactérias 

intestinais se deve ao fato do desconhecimento dos requisitos para o ótimo crescimento das mesmas. 

Adicionalmente, a maioria das bactérias do TGI de cães e gatos é anaeróbica, sendo muito frágeis ao 

manuseio e, estima-se que apenas 20,0% das bactérias intestinais sejam passíveis de serem cultivadas 

por técnicas laboratoriais padrões (SUCHODOLSKI, 2016).  

As técnicas moleculares, por outro lado, buscam identificar os microrganismos por 

identificaçãoo de substâncias específicas dentro da célula (ex.: DNA ou RNA) (ZUCKERKANDL; 

PAULING, 1965). O uso do PCR foi bastante empregado para caracterizar a microbiota do TGI. No 

entanto, apenas fornece informações de presença ou ausência dos genes alvos. A técnica de qPCR 

permite a quantificação das bactérias, por meio de uma reação de fluorescência que mapeia o 

crescimento da quantidade de DNA em proporção ao aumento do sinal de fluorescência, o que gera 

informações de quantidade (GARCIA-MAZCORRO; MINAMOTO, 2013). Além disso, é importante 

se levar em consideração que os filótipos bacterianos podem possuir múltiplas cópias do gene 16S 

rRNA, e podem variar entre as espécies bacterianas, com presença entre 1 à 15 cópias do gene 16S 

rRNA. Sendo assim, deve-se tomar cautela ao se utilizar os resultados de qPCR, pois eles não devem 

ser diretamente correlacionados à contagem absoluta de células bacterianas (ACINAS et al., 2004; 

LEE et al., 2008; SUCHODOLSKI, 2016). No entanto, o uso desta técnica é amplamente realizado 

para identificação da abundância de certas bactérias em estudos conduzidos com cães e gatos 

(GRØNVOLD et al., 2010; GARCIA-MAZCORRO et al., 2011). Outra técnica utilizada é o FISH, 

através da qual é possível se quantificar as células bacterianas por identificação direta do 16S rRNA, 

pelo emprego de oligonucleotideos marcados com fluorescência. Dessa forma, pode-se teoricamente 

desenvolver marcadores capazes de detectar microrganismos em todos os níveis taxonômicos (isto é, 
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Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero). No entanto, devido a grande semelhança na composição do 

gene 16S rRNA entre microrganismos, essa possibilidade se torna praticamente inviável (GARCIA-

MAZCORRO; MINAMOTO, 2013). Porém, uma vantagem é a capacidade de fornecer informações 

importantes sobre a morfologia e distribuição espacial de microrganismos no TGI (SIMPSON et al., 

2006).  

Tecnologias de sequenciamento buscam identificar cada amplicon do gene 16S rRNA, 

estimando a ordem dos pares de base, ou seja o sequenciamento. No entanto, quando se trabalha com 

ecossistemas complexos, como o TGI, onde milhares de microrganimos interagem entre si, faz -se 

necessária a clonagem e sequenciamento de milhares de amplicons individuais para se obter uma visão 

realmente representativa da composição microbiana a ser estudada (GARCIA-MAZCORRO; 

MINAMOTO, 2013). Com o uso da técnica de pirosequenciamento e Illumina é possível sequenciar 

milhões de pares de base em pouco tempo (MARGULIES et al., 2005; GARCIA-MAZCORRO; 

MINAMOTO, 2013) e, estudos em cães e gatos demonstraram o uso destes métodos com sucesso 

(SUCHODOLSKI et al., 2009; MIDDELBOS et al., 2010; GARCIA-MAZCORRO et al., 2011; 

HANDL et al., 2011; DEUSCH et al., 2014). Além disso, diversas plataformas foram desenvolvidas, 

como a QIIME (Quantitative Insights in Microbial Ecology1), as quais são capazes de analisar 

milhares de sequências em curto espaço de tempo e oferecem guias completos gratuitos para iniciantes 

e conselhos de especialistas para usuários mais avançados (GARCIA-MAZCORRO; MINAMOTO, 

2013). Por este motivo, ferramentas moleculares como técnicas de sequenciamento de última geração 

(NGS) são mais recomendadas, pois permitem uma visão mais ampla da comunidade bacteriana (TUN 

et al., 2012). Porém, é importante ressaltar que a proporção de bactérias pode variar de acordo com 

espécie, dieta, idade, ambiente e métodos analíticos, como coleta e manipulação da amostra, método 

de extração do DNA e RNA, primers e técnica empregada (MINAMOTO et al., 2012; GARCIA-

MAZCORRO; MINAMOTO, 2013; KERR; DOWD; SWANSON, 2014; DENG; SWANSON, 2015; 

GRZEŚKOWIAK et al., 2015). Na tabela 2 está apresentado um resumo das principais vantagens e 

desvantagens das técnicas mais empregadas para identificação da microbiota gastrintestinal e fecal. 
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Tabela 2 - Resumo das principais técnicas empregadas para o estudo da microbiota gastrintestinal e fecal. 
Técnica Alvo Vantagens Desvantagens Referência 

Cultura Microrganismos 
Baixo custo, permite 
caracterização 
fenotipica 

Tempo demorado, não 
representativo, dificuldade 
de cultivar a maioria das 
bactérias intestinais 

GERMAN et al. (2003); 
RITZ (2007); 

GOODMAN et al.(2011) 
 

PCR Genes específicos Baixo custo 
Avaliação qualitativa 
(presença ou ausência do 
gene) 

RÅDSTRÖM et al. (2004) 

qPCR Genes específicos Permite quantificação 

É impreciso extrapolar 
cópias de genes para 
números de células 
bacterianas 

KLEIN (2002); 
MACKAY (2004); 

SUCHODOLSKI (s2016) 

Pirosequencia
mento Genes específicos 

Alto rendimento com 
precisão superior a 
99,9% 

Baixo rendimento 

RONAGHI et al. (1996); 
MARGULIES et al. 

(2005); KUNIN et al. 
(2010) 

Illumina Genes específicos 

Rendimento mais alto 
do que o 
pirosequenciamento e 
com precisão similar e 
de menor custo 

Os erros durante o 
procedimento de 
sequenciamento podem 
aumentar artificialmente a 
diversidade 

PETTERSSON et al. 
(2009); CAPORASO et al. 
(2012); LUO et al. (2012); 

KOZICH et al. (2013) 

Legenda: PCR = Reação em cadeia da polimerase; qPCR = PCR quantitativo. 
 

2.4 MICROBIOTA DE ANIMAIS SAUDÁVEIS 

 

Pelo uso da técnica de análise do gene 16S rRNA foi encontrado que o filo predominante em 

gatos adultos é o Firmicute (RITCHIE; STEINER; SUCHODOLSKI, 2008; HANDL et al., 2011) e 

que mais de 98,0% da microbiota do TGI de felinos é composta por Firmicutes, Bacteroidetes e 

Actinobacteria (BELL et al., 2014). HANDL et al. (2011) enfatizaram que o filo Firmicutes é 

constituído em sua maioria por: Clostridium (clusters XIVa e XI), Ruminicoccus, Erysipelotrichi e 

Bacilli; sendo eles relevantes por serem quase que exclusivamente constituídos pela ordem 

Lactobacillales, principalmente os gêneros Enterococcus spp. e Lactobacillus spp. De forma 

semelhante, RITCHIE et al. (2010) destacaram que o filo Firmicutes é quase que exclusivamente 

composto por: Clostridium cluster XI, I, XIVa e IV; os quais são importantes produtores de butirato e 

outros ácidos graxos de cadeia curta (AGCC).  

Em animais com diferentes faixas etárias com uso da técnica de cultura, foi possível se 

verificar que a microbiota altera com o envelhecimento e, este implica em redução de Enterococcus 

em gatos na faixa de idade dos 16 aos 19 anos. Além disso, os autores encontraram dificuldade na 

identificação de Bifidobacteria em animais idosos (10-14 anos) ou senis e Lactobacilos em todas as 

faixas etárias (12 dias – 19 anos). Animais em pré-desmame (12-13 dias) apresentaram maior número 

de Enterobacteriaceae em comparação aos demais e, maior número de Eubacteria em comparação aos 

desmamados e gatos jovens (2-3 anos). Enquanto que, animais desmamados (7-8 semanas) 

apresentaram maior número de Bacteroidaceae em comparação aos demais. Os gêneros Megasphaera 
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e Straphylococcus foram identificados somente em gatos jovens e senis, com taxa de detecção de 

Megasphaera maior em gatos jovens e Straphylococcus maior em gatos jovens e senis em comparação 

aos demais grupos. Com relação a quantidade total de bactérias, em gatos desmamados o seu número 

foi superior aos demais. Neste mesmo estudo, com o uso do qPCR foi possível identificar que animais 

em pré-desmame e jovens apresentaram L.Reuteri, enquanto animais idosos e senis apresentaram L. 

animalis. Sendo que, o grupo senil foi o que apresentou maior diversidade de Lactobacillus e 

Bifidobacterium: B. Longum subsp. suis, B. pseudocatenulatum, L. fermentum, L. johnsonii e L. 

mucosae, enquanto que os animais idosos apresentaram B. Longum subsp. longum. Lactobacillus foi 

identificado em todas as faixas etárias e Bifidobacterium apenas em 35 amostras de 50, sendo que os 

animais senis apresentaram maior número de cópias que os animais jovens e idosos. Foi possível 

verificar neste estudo que com o método de cultura foi difícil a identificação de Bifidobacterium e 

Lactobacillus, no entanto, ao se utilizar o qPCR, Bifidobacterium foi detectado em 70,0% dos gatos e 

Lactobacillus em todos os grupos, mesmo que em baixa contagem, sendo considerado pelos autores 

como um dos menores componentes da microbiota intestinal de gatos (MASUOKA et al., 2017).  

Através do emprego do sequenciamento por cpn 60 (chaperonina 60kDa), foi possível se 

determinar filos predominantes nas fezes de felinos - o Actinobacteria (com maior concentração de 

Bifidobacterium spp.) e Firmicutes (com maior concentração de Lactobaclli spp.), enquanto a 

população de Proteobacteria foi a que apresentou o menor número de clones (DESAI et al., 2009). 

Com o uso da técnica FISH, em gatos adultos, encontrou-se altas concentrações de Bacteroidetes 

(Bacteroides spp.), Actinobacteria (Bifidobacterium spp.), Firmicutes (Clostridium histolyticum e 

Lactobacillus-Enterococcus), e Proteobacteria (Desulfovibrio spp) (INNESS et al., 2007). De forma 

contrária, em gatos adultos foi encontrada maior concentração de Atopobium (38,1%) e Bifidobacteria 

(29,8%) (ABECIA et al., 2010). Já em gatos idosos, foi constatado que as bactérias mais 

predominantes foram Actinobacteria (Coriobacteriaceae e Bifidobacterium) e Firmicutes (Clostridium 

cluster XIV e bactérias ácidos láticas) (JIA et al., 2011a); em filhotes, também foi encontrada maior 

concentração de Clostridium cluster XIV, Bifidobacteria e bactérias ácido-láticas e, adicionalmente, 

bactérias do gênero Atopobium (JIA et al., 2011b). As espécies que pertencem ao gênero Atopobium 

são Lactobacillus minutus, Lactobacillus rimae e Streptococcus paarvulus (COLLINS; 

WALLBANKS, 1992). 

Através do emprego do pirosequenciamento 454, foi constatado que os filos mais abundantes 

nos gatos adultos foram: Firmicutes (92,0-95,0%) e Actinobacteria (4,0-7,0%) (GARCIA-

MAZCORRO et al., 2011); porém, outro estudo encontrou os filos Firmicutes (36,0-50,0%), 

Bacteroidetes (24,0-36,0%) e Proteobacteria (11,0-12,0%) como mais abundantes (BARRY et al., 

2012). Outro trabalho corroborou os achados de BARRY et al. (2012), onde também foram 
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encontrados como filos predominantes Bacteroidetes/Chlorobi (67,5%), seguido por Firmicutes 

(13,0%), Proteobacteria (5,9%) e Actinobacteria (1,2%) (TUN et al., 2012). Em gatos filhotes, os mais 

abundantes foram: Firmicutes (72,6-80,1%), Actinobacteria (4,5-28,4%), Fusobacteria (0,07-12,9%) e 

Proteobacteria (0,08-3,6%) (HOODA et al., 2013). Com o uso do Illumina, semelhante ao trabalho 

anterior, também em gatos filhotes, o filo Firmicutes (46,0-61,8%) foi o predominante, seguido por 

Bacteroidetes (17,1-36,0%), Actinobacteria (4,2-17,7%), Proteobacteria (2,0-5,9%) e Fusobacteria 

(0,2-2,4%) (DEUSCH et al., 2014).  

Deve-se levar em consideração que bactérias potencialmente benéficas, como Bifidobacterium 

spp. e Lactobacillus spp., foram observadas em baixa porcentagem (13,3%) entre os gêneros 

encontrados nas fezes avaliadas através de primer universal. Porém, com o uso de primers específicos, 

foi verificado que 92,0% dos animais apresentavam Lactobacillus spp. e 100% Bifidobacterium spp. 

(RITCHIE et al., 2010). Da mesma forma, outros autores não encontraram a presença de 

Bifidobacterium spp. e observaram baixíssima porcentagem de Lactobacillus spp. nas fezes de cães 

através da avaliação com primers universais (BELOSHAPKA et al., 2013). Na tabela 3 está 

apresentado um compilado de estudos que avaliaram a microbiota do TGI de felinos e a abundância 

dos filos bacterianos presentes nestes animais. 

 
Tabela 3 - Filos mais abundantes na microbiota do trato gastrintestinal de gatos.  
Animais  Filos bacterianos  Referência 
Gatos saudáveis Firmicutes e Actinobacteria PLÉ et al. (2016) 

Gatos saudáveis Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria e Actinobacteria DENG; SWANSON 
(2015) 

Gatos saudáveis Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria e Fusobacteria DEUSCH et al. (2014) 
Gatos saudáveis Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobacteria  BELL et al. (2014) 
Gatos filhotes 
saudáveis Firmicutes, Actinobacteria, Fusobacteria e Proteobacteria HOODA et al. (2013) 

Gatos saudáveis  Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobacteria MINAMOTO et al.(2012) 
Gatos saudáveis Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria BARRY et al. (2012) 

Gatos saudáveis Bacteroidetes/Chlorobi, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, 
Fusobacteria, Chlamydiae/Verrucomicrobia TUN et al. (2012) 

Gatos saudáveis Firmicutes e Actinobacteria HANDL et al. (2011) 
Gatos idosos 
saudáveis Actinobacteria e Firmicutes JIA et al. (2011a) 

Gatos filhotes 
saudáveis  Actinobacteria e Firmicutes JIA et al. (2011b) 

Gatos saudáveis Firmicutes e Actinobacteria GARCIA-MAZCORRO 
et al. (2011) 

Gatos saudáveis Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria e Fusobacteria RITCHIE et al. (2010) 
Gatos saudáveis Actinobacteria  ABECIA et al. (2010) 
Gatos saudáveis Actinobacteria e Firmicutes DESAI et al. (2009) 
Gatos saudáveis Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria e Actinobacteria RITCHIE et al. (2008) 
Gatos saudáveis Bacteroidetes, Actinobacteria, Firmicutes e Proteobacteria (INNESS et al. 2007) 
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Com relação às famílias mais abundantes na microbiota intestinal de gatos filhotes, um estudo 

avaliou por meio da técnica de pirosequenciamento 454 e encontrou Firmicutes, Veillonellaceae, 

Ruminococcaceae, Clostridiaceae, Erysipelotrichaceae, Lachnospiraceae, Lactobacillaceae e 

Eubacteriaceae (HOODA et al., 2013).  

Dentre as bactérias com potencial benefício à saúde intestinal, as do gênero Lactobacillus e 

Streptococcus são consideradas importantes, pois o produto final de seu metabolismo sacarolítico é o 

ácido lático (TORTORA; FUNKE; CASE, 2015). O ácido lático tem capacidade de reduzir o pH e, por 

consequência, promover a modulação das bactérias, com redução das que são potencialmente 

patogênicas (CARBONERA; SANTO, 2010). Além disso, as bactérias do gênero Bifidobacteria são 

capazes de produzir ácido acético e lático como produtos finais de seu metabolismo (LOUIS et al., 

2007). No entanto, apesar de não possuírem a capacidade de produzir butirato, apresentam 

metabolismo cruzado com as bactérias butíricas, o que pode promover aumento da concentração deste 

ácido graxo de cadeia curta (DUNCAN; LOUIS; FLINT, 2004; BELENGUER et al., 2006). Outra 

bactéria com potencial efeito benéfico é a Eubacterium spp., a qual está envolvida na produção de 

butirato, lactato e acetato (LOUIS et al., 2007). 

A microbita intestinal é um ecossistema complexo e dinâmico, o que faz com que seja 

necessária a associação de técnicas moleculares para avaliação e diagnóstico de disbiose em animais, 

entre as recomendadas estão: amplificação de genes 16S rRNA e avaliação de primers bacterianos 

universais com PCR, seguido por sequenciamento de última geração (NGS), quantificação direta de 

bactérias específicas por qPCR e o uso de FISH para visualizar a translocação de bactérias pela 

mucosa intestinal. Adicionalmente, recomenda-se a avaliação dos metabólitos bacterianos, como 

ácidos biliares fecais e/ou AGCC, para se determinar a função microbiana além de correlacionar com 

mudanças no sistema imunológico do hospedeiro (SUCHODOLSKI, 2016). 
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2.5 MICROBIOTA DE ANIMAIS DOENTES 

 

A alteração na comunidade microbiana pode contribuir para distúrbios intestinais em animais e 

humanos, não somente por aumento dos enteropatógenos no TGI, mas também devido a função que a 

microbiota saudável exerce em muitos processos metabólicos no hospedeiro (ex.: metabolismo do 

ácido biliar e fermentação de carboidratos e proteínas não digeríveis) (DENG; SWANSON, 2015). 

Os gêneros potencialmente patogênicos encontrados em felinos saudáveis foram Clostridium 

perfringens, Enterococcus spp., E. coli e Helicobacter spp. (HANDL et al., 2011). Além destes, outros 

autores encontraram os gêneros Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus, Listeria, Clostridium, 

Salmonella, E. coli, Yersinia, Shigella, Vibrio, Campylobacter e Helicobacter (TUN et al., 2012). Em 

revisão de literatura foi apontado que os felinos apresentaram diversos gêneros relacionados à 

enteropatias em humanos, como Salmonela spp., Clostridium difficile, Clostridium perfringens, 

Campylobacter spp., E coli e Helicobacter spp., porém, sem relação com alterações do TGI, como 

diarreia, pois a patogenicidade depende da virulência das cepas e a taxa de incidência destes 

microrganismos no TGI, status imunológico dos animais e equilíbrio da microbiota (MINAMOTO et 

al., 2012). 

Baseado nos achados de literatura, as principais bactérias avaliadas com potencial 

patogenicidade são E. coli, Salmonella spp. e Clostridium perfringens. Isso se deve ao fato da bactéria 

E. coli (filo Proteobacteria e família Enterobacteriaceae) estar associada à lesões histopatológicas, 

diarreia, hemorragia, edema e liberação de citocinas (NATARO; KAPER, 1998); Salmonella spp. (filo 

Proteobacteria e família Enterobacteriaceae) estar associada à alterações no TGI, como diarreia, 

descamação de enterócito, alteração de transportadores de mucosa intestinal e anorexia 

(APANAVICIUS et al., 2007; KERR; DOWD; SWANSON, 2014); Campylobacter spp. (filo 

Proteobacteria, família Campylobacteraceae) estar associada à alterações no TGI (MAUKONEN, 

2012; TORTORA; FUNKE; CASE, 2015); e Clostridium perfringens (filo Firmicutes e família 

Clostridiaceae) estar relacionado à diversas alterações gastrintestinais e à gangrena gasosa em seres 

humanos (TORTORA; FUNKE; CASE, 2015).  

Porém, em cães e gatos, a patogenicidade do C. perfringens ainda é incerta (SILVA; LOBATO, 

2015), bem como dos diversos gêneros relacionados à enteropatias - Salmonela spp., Clostridium 

difficile, Campylobacter spp., E coli e Helicobacter spp. (MINAMOTO et al., 2012). Outro potentical 

patógeno é a Chlamydia (filo Chlamydiae e família Chlamydiaceae) (LONGBOTTOM; COULTER, 

2003), a qual está associada à conjuntivite, febre, letargia, claudicação e redução de peso corporal 

(TERWEE et al., 1998). Apesar dos estudos sobre esta bactéria em felinos focarem na conjuntivite, ela 

também apresenta capacidade de colonizar a mucosa gástrica de gatos (HARGIS; PRIEUR; 



	

	

34	

GAILLARD, 1983; GAILLARD et al., 1984). Os principais sinais de infecção observados são lesões 

de conjuntivite, rinite e gastrite após a inoculação do aerossol oral do microrganismo (GAILLARD et 

al., 1984). Portanto, todas as bactérias supracitadas podem potencialmente promover a disbiose no 

intestino grosso, a qual está associada à redução de bactérias produtoras de AGCC, indóis e outros 

metabólitos imunomoduladores [ex.: Blautia spp., Faecalibacterium spp., Ruminococcaceae e 

Turicibacter spp. (SUCHODOLSKI, 2016)]. Complementar, a redução de Ruminococcaceae e 

Faecalibacterium spp. está relacionada com menor concentração de propionato fecal e aumento de 

butirato fecal em cães com diarreia aguda (GUARD et al., 2015) e doença intestinal inflamatória 

idiopática (DII) (MINAMOTO et al., 2015).  

Cães com diarreia apresentaram maiores concentrações de Clostridium perfringens, 

Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium (BELL et al., 2008), e baixa abundância de 

Bacteroidetes (Bacteroides vulgatus) (CHABAN; LINKS; HILL, 2012). Cães com diarreia crônica 

apresentaram maiores concentrações de Bacteroides spp. e baixa abundância de Lactobacillus-

Enterococcus em comparação aos saudáveis (JIA et al., 2010). Em estudo que comparou cães com 

diarreia hemorrágica (DH) e não hemorrágica (DNH), foi relatado que animais com DH apresentaram 

baixa abundância de Blautia e Ruminococcaceae (Faecalibacterium e Turicibacter) e alta de Sutterella 

e Clostridium perfringens, enquanto que cães com DNH, apresentaram alta abundância de Clostridium 

(SUCHODOLSKI et al., 2012b).  

Gatos com DII apresentaram menor contagem de Bifidobacterium spp. e Bacteroides spp. e 

aumento de Desulfovibrio spp. (INNESS et al., 2007) e, Enterobacteriaceae (JANECZKO et al., 2008), 

em comparação à animais saudáveis. Cães com DII apresentaram baixa abundância de Bacteroidetes e 

alta de Enterobacteriaceae e Clostridiaceae (XENOULIS ent al., 2008). Adicionalmente, alta 

abundância de Proteobacteria e baixa de Clostridia, alta contagem de Pesudomonas, Acinetobacter, 

Conchiformibious, Achromobacter, Brucella e Brevundimonas (SUCHODOLSKI et al., 2010). 

Complementar, outro estudo, através do emprego da técnica de pirosequenciamento, encontrou menor 

abundância de Fusobacteria, Bacteroidetes (Bacteroidaceae e Prevotellaceae) e Firmicutes 

(Clostridiales) e, alta concentração de Proteobacteria (Diaphorobacter e Acinetobacter) 

(SUCHODOLSKI et al., 2012a).  

Ao se comparar animais em sobrepeso/obesos e magros foi possível identificar que os animais 

obesos apresentaram menor contagem de Clostridium cluster XIVa, Bacteroidetes, Fusobacteria e 

Epsilonproteobacteria e maior de Clostridium cluster IV e Enterobacteriaceae em comparação aos 

gatos magros (KIELER et al., 2016). Complementar, outros autores avaliaram a diferença da 

microbiota do TGI de gatos magros e obesos, castrados e inteiros, os filos mais abundantes eram 

Firmicutes (65,8%), Bacteroidetes (25,2%), Proteobacteria (3,5%), Actinobacteria (2,2%) e 
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Fusobacteria (0,3%); gatos magros castrados apresentaram maior proporção de Firmicutes 

(Peptospreptococcaceae) e menor de Bacteroidetes (Prevotellaceae) em comparação aos gatos obesos 

castrados; maior abundância de Prevotella, Acidominococcus, Bulleidia e Phascolarctobacterium e 

menor de Blautia e Clostridium foi observada nos gatos obesos castrados; após a perda de peso houve  

redução de Acidominococcus e aumento de Staphylococcus (FISCHER et al., 2017). Os membros do 

filo Firmicutes, em especial os dos gênero Clostridium estão correlacionados de forma positiva com a 

oxidação de carboidratos e negativa à oxidação de gorduras (KELDER et al., 2014). O aumento de 

Preptostreptococcaceae foi correlacionado de forma negativa com a expectativa de vida de ratos e com 

o aumento do gasto energético (ZHANG et al., 2013). A presença de Roseburia e Clostridium cluster 

XIVa foram correlacionadas de forma negativa com hiperglicemia de jejum, intolerância à glicose, 

acúmulo de triglicerídeos no fígado e hipercolesterolemia (NEYRINCK et al., 2012), além de serem 

produtoras de butirato (DUNCAN et al., 2002), o qual está associado a diversos benefícios à saúde, 

incluindo redução do ganho de peso corporal e aumento da sensibilidade à insulina e aos hormônios de 

saciedade (CANANI et al., 2011; TOLHURST et al., 2012). Portanto, animais obesos apresentam uma 

população microbiana que pode afetar pontos de regulação da entrada de energia para as células, 

metabolização de nutrientes e saciedade. Na tabela 4 encontra-se apresentado um compilado de 

estudos que apontam as principais alterações na microbiota do TGI de cães e gatos implicadas por 

diferentes afecções.  

Em gatos infectados pelo FIV, foi encontrada maior abundância de Bifidobacteriales, 

Lactobacillales e Aeromonadales, menor de Clostridiales (principalmente os Ruminococcaceae e 

Lachnospiraceae (WEESE et al., 2015). Vale destacar que esse foi o primeiro estudo em animais 

domésticos que encontrou maiores concentrações de grupos bacterianos que até então eram 

considerados benéficos e desejáveis (como o Bifidobacterium e Lactobacilos) em animais doentes, 

quando comparado com gatos saudáveis. De forma semelhante, em estudo com cães diagnosticados 

com insuficiência pancreática exócrina (IPE), foi encontrada maior abundância de Bifidobacteriaceae, 

Enterococcaceae e Lactobacillaceae (ISAIAH et al., 2017). Deste modo, é importante ressaltar que 

ainda não se sabe ao certo o real papel destas bactérias nestas doenças, bem como se seu aumento é 

desejável ou não. 
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Tabela 4 - Alterações na microbiota intestinal e fecal de cães e gatos doentes. 
Animais  Filos bacterianos  Referência 

Gatos com DII Menor abundância de Bifidobacterium spp. e Bacteroides spp. e maior de 
Desulfovibrio spp. INNESS et al. (2007) 

Gatos com DII Maior abundância de Enterobacteriaceae JANECZKO et al. 
(2008) 

Cães com DII Menor abundância de Bacteroidetes e maior de Enterobacteriaceae e 
Clostridiaceae 

XENOULIS et al. 
(2008) 

Cães com diarreia Maior abundância de Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis e 
Enterococcus faecium BELL et al. (2008) 

Cães com diarreia 
crônica 

Maior abundância de Bacteroides spp. e menor de Lactobacillus-
Enterococcus JIA et al. (2010) 

Cães com DII 
Maior abundância de Proteobacteria e menor de Clostridia; alta contagem 
de Pesudomonas, Acinetobacter, Conchiformibious, Achromobacter, 
Brucella e Brevundimonas 

SUCHODOLSKI et 
al. (2010) 

Cães com diarreia Baixa abundância de Bacteroidetes (Bacteroides vulgatus) CHABAN; LINKS; 
HILL (2012) 

Cães com DII 
Menor abundância de Fusobacteria, Bacteroidetes (Bacteroidaceae e 
Prevotellaceae) e Firmicutes (Clostridiales) e, maior de Proteobacteria 
(Diaphorobacter e Acinetobacter) 

SUCHODOLSKI et 
al. (2012a) 

Cães com diarreia 
hemorrágica e não 
hemorrágica 

Cães com diarreia hemorrágica: menor abundância de Blautia e 
Ruminococcaceae (Faecalibacterium e Turicibacter) e maior de Sutterella 
e Clostridium perfringens  
Cães com darreia não hemorrágica: maior abundância de Clostridiu, 

SUCHODOLSKI et 
al. (2012b) 

Gatos FIV+ 
Maior abundância de Bifidobacteriales, Lactobacillales e Aeromonadales, 
Menor de Clostridiales (principalmente os Ruminococcaceae e 
Lachnospiraceae) 

WEESE et al. (2015) 

Gatos em 
sobrepeso/obesos 

Menor abundância de Clostridium cluster XIVa, Bacteroidetes, 
Fusobacteria e Epsilonproteobacteria e maior de Clostridium cluster IV e 
Enterobacteriaceae 

KIELER et al. (2016) 

Gatos obesos 
Menor abundância de Firmicutes e maior de Bacteroidetes 
Maior abundância de Prevotella, Acidominococcus, Bulleidia e 
Phascolarctobacterium e menor de Blautia e Clostridium  

FISCHER et al. 
(2017) 

Cães com IPE Maior abundância de Bifidobacteriaceae, Enterococcaceae e 
Lactobacillaceae   ISAIAH et al.(2017) 

Legenda: FIV+: gatos infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; DII: doença intestinal inflamatória; IPE: 
insuficiência pancreática exócrina. 
 

2.6 MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL E FECAL 

 

O equilíbrio do ecossistema microbiano é fundamental para a saúde do hospedeiro, pois 

estimula o sistema imunológico, controla a proliferação de enteropatógenos e promove benefícios 

nutricionais. Os efeitos imunológicos da presença de bactérias benéficas se deve ao seu contato direto 

com o sitema imune nato ou através de metabólitos microbianos. A modulação imunológica ocorre 

pelo aumento de imunoglobulinas intestinais e regulação auto-imune pelas interleucinas e, redução de 

interleucinas pró-inflamatórias (WILSON; WHELAN, 2017). Adicionalmente, podem promover a 

produção de metabólitos pelas bactérias (vitaminas e AGCC) ou a quebra de metabólitos do 

hospedeiro, através de enzimas bacterianas em metabólitos secundários (conversão de ácidos biliares 

primários e secundários) (SUCHODOLSKI, 2016). O aumento da produção de AGCC (acetato, 

propionato, butirato e lactato) promove a prevenção da colonização de enteropatógenos sensíveis ao 
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pH mais ácido. O acetato contribui para a produção de butirato, o qual é utilizado como fonte primária 

de energia para os colonócitos, o que contribui para a manutenção da integridade epitelial 

(ROBERFROID et al., 2010). Além disso, podem apresentar propriedades antiinflamatórias, por 

induzirem células T imunoreguladoras (ARPAIA et al., 2013). É importante ressaltar que apenas as 

bactérias intestinais podem converter os ácidos biliares primários que entram no cólon em ácidos 

biliares secundários. Os ácidos biliares secundários e os indóis são fundamentais para a manutenção da 

homeostase intestinal, pois reduzem a inflamação, mantém a homeostase imune e fortalecem a barreira 

intestinal, além dos ácidos biliares secundários modularem o metabolismo da insulina e da glicose por 

meio da ativação do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1) (BANSAL et al., 2010; DUBOC et 

al., 2012; PAVLIDIS et al., 2015). 

A dieta pode ser capaz de modular a microbiota intestinal (BERMINGHAM et al., 2011; 

GARCIA-MAZCORRO et al., 2011; JIA et al., 2011b; BARRY et al., 2012). Um estudo que 

empregou o sequenciamento Illumina, encontrou que gatos filhotes alimentados com dieta com alta 

proteína e com baixo carboidrato (APBC) apresentaram menor concentração de Firmicutes e 

Actinobacteria e, maior concentração de Fusobacteria e Proteobacteria em comparação a animais 

alimentados com moderada proteína e moderado carboidrato (MPMC) (DEUSCH et al., 2014). De 

forma semelhante, Hooda et al. (2013) empregaram a técnica de pirosequenciamento 454 e também 

avaliaram o efeito de duas dietas (APBC e MPMC) em gatos filhotes. Estes autores encontraram maior 

concentração de Actinobacteria e menor de Fusobacteria em animais que consumiram a dieta com 

MPMC. A maior concentração de Fusobacteria em animais alimentados com dieta APBC era esperada, 

visto que este grupo bacteriano é capaz de fermentar vários aminoácidos (LOESCHE; GIBBONS, 

1968; POTRYKUS; WHITE; BEARNE, 2008).  

Além disso, os animais alimentados com a dieta MPMC apresentaram maior concentração de 

Megasphaera em comparação aos que consumiram a dieta APBC (HOODA et al., 2013; DEUSCH et 

al., 2014). Foi constatado que em ruminantes o gênero Megasphaera é predominante e possui papel 

importante na fermentação de lactato e produção de diversos AGCC, incluindo o butirato (RUSSELL; 

BALDWIN, 1978; COUNOTTE et al., 1981). Um estudo com ratos demonstrou que o gênero 

Megasphaera foi associado à melhora na saúde gastrintestinal (HASHIZUME et al., 2003) e redução 

da atrofia de mucosa do intestino de porcos desmamados (YOSHIDA; TSUKAHARA; USHIDA, 

2009). Como dietas com MPMC possuem mais fibra em comparação à dietas com APBC, é esperado 

que a fibra seja fermentada e sirva como substrado para a proliferação de bactérias benéficas e 

produtoras de AGCC. Outros gêneros encontrados em maior concentração em gatos alimentados com 

dieta com MPMC foi o Bifidobacterium e Acidominococcus (HOODA et al., 2013; DEUSCH et al., 

2014). Lubbs et al. (2009) por meio da técnica de qPCR, também encontraram maiores concentrações 
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de Bifidobacterium e Lactobacillus, em gatos adultos e filhotes que receberam dieta com MPMC. 

Conforme já citado, gênero Bifidobacterium está associado à melhora da saúde intestinal em gatos 

(INNESS et al., 2007) e o Lactobacillus melhora o desenvolvimento do sitema imunológico, 

integridade intestinal e reduz alterações na colonização de patógenos (SCHAREK et al., 2005), além 

de melhorar a saúde intestinal de forma geral (SPENCER; CHESSON, 1994; HACIN; ROGELJ; 

MATIJAŠIĆ, 2008).  

Ao se avaliar o efeito da concentração de proteína na dieta com uso da técnica Illumina, foram 

encontradas maiores concentrações de Selenomonas e Prevotella em animais que consumiram uma 

dieta com MPMC (DEUSCH et al., 2014) e com uso do pirosequenciamento 454, foram constatadas 

maiores concentrações de Dialister, Mitsukella (HOODA et al., 2013). O gênero  Selenomonas  é 

importante quando se estuda nutrição ruminal, pois é capaz de fermentar lactato, além de diversos 

compostos nitrogenados e substratos de carbono (HISHINUMA; KANEGASAKI; TAKAHASHI, 

1968). Em contrapartida, nos que consumiram a dieta com APBC foram encontradas maiores 

concentrações de Clostridium, Eubacterium e Ruminococcus (HOODA et al., 2013; DEUSCH et al., 

2014), De modo semelhante, com o emprego do Illumina também foi possível constatar maiores 

concentrações de Fusobacterium, Bacteroides e Desulfovibrio (DEUSCH et al., 2014) e, pelo uso do 

pirosequenciamento 454 maiores concentrações de Faecalibacterium e Blautia (HOODA et al., 2013). 

Os gêneros Fusobacterium, Clostridium e Desulfovibrio são associados com doenças gastrintestinais 

(WARREN et al., 2006; INNESS et al., 2007; SWIDSINSKI et al., 2011).  

Esta associação demonstra que a inclusão de produtos potencialmente fermentáveis pelas 

bactérias é desejável para o melhor equilíbrio da microbiota intestinal destes animais. Com relação à 

modulação das famílias, gatos filhotes que receberam dieta com MPMC apresentaram maior 

abundância de Veillonellaceae e, nos animais que receberam dieta com APBC, as famílias 

Clostridiaceae, Eubacteriaceae e Lachnospiraceae foram mais abundantes (DEUSCH et al., 2014). Os 

animais que foram alimentados com a dieta MPMC apresentaram maiores abundâncias de genes 

associados a biossíntese de aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos e peptidioglicanos; as vias 

glicolíticas do ciclo do ácido cítrico e pentoses fosfato; a fosforilação oxidativa; e ao metabolismo de 

purinas, pirimidinas e açúcares (DEUSCH et al., 2014).  

Vistos os benefícios de se modular a microbiota intestinal (HESTA et al., 2001), a pesquisa dos 

possíveis efeitos de aditivos funcionais, como os prebióticos, é muito interessante, especialmente para 

os indivíduos imunocomprometidos. Prebióticos são compostos não digeridos pelo organismo, com 

capacidade de ser fermentado por microrganismos do TGI e assim, promover o crescimento e/ou 

aumento da atividade fermentativa de alguns destes microrganismos capazes de gerar benefícios ao 

hospedeiro (ROBERFROID et al., 2010). Um aditivo para ser classificado como prebiótico deve 
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possuir a capacidade de não ser digerido pelo hospedeiro, não ser absorvido no intestino delgado, ser 

fracamente fermentável pelas bactérias da microbiota intestinal e patogênicas do TGI e fermentável 

pelos microrganismos benéficos (LEE; SALMINEN, 2009).  

As fibras dietéticas e oligossacarídeos não digeríveis são os principais substratos de 

crescimento dos microrganismos intestinais. Estes compostos estimulam o crescimento da população 

microbiana, como as Bifidobacterias e os Lactobacillus que são considerados benéficos à saúde 

humana (BLAUT, 2002). Os possíveis efeitos benéficos incluem modulação de funções fisiológicas, 

como a absorção de cálcio, o metabolismo lipídico, a modulação da composição da microbiota 

intestinal, a qual exerce papel fundamental na fisiologia gastrintestinal e na redução do risco de câncer 

de cólon (ROBERFROID, 2002).  

Com a utilização dos prebióticos, cepas de bactérias benéficas podem se proliferar e assim, 

afetar o crescimento de microrganismos patogênicos pela competição por nutrientes, produção de 

compostos com efeito inibitório, produção de vitaminas e substratos que irão otimizar o crescimento 

de outras bactérias benéficas; produção de bacteriocinas e enzimas; competição por sítios de ligação; 

redução da inflamação e estímulo do sistema imune do hospedeiro (O’TOOLE; COONEY, 2008). 

Como exemplo, Salmonella e Escherichia coli, microrganismos gram negativos, não possuem a 

capacidade de fermentação dos frutoligossacarídeos (FOS) e mananoligossacarídeos (MOS), portanto, 

na presença desses compostos, o seu crescimento pode ser afetado (FLEMMING, 2005; GOMES, 

2009). Adicionalmente, as bactérias benéficas possuem a capacidade de induzir a transdução de sinal, 

o qual leva ao fortalecimento das junções intercelulares e assim, reduzem o transporte paracelular de 

antígenos causadores de inflamaçãoo (LU; WALKER, 2001). Sendo assim, os prebióticos são 

adicionados à dieta com o objetivo de estimular o crescimento e a estabilidade das populações 

microbianas produtoras de ácidos orgânicos (AGCC e ácido lático), em relação aos demais. Os 

produtos da fermentação são os responsáveis por reduzir o pH luminal e, juntamente com outras 

substâncias antibacterianas e enzimas produzidas por esta mesma microbiota, podem inibir a 

proliferação dos microrganismos patogênicos, tais como Escherichia coli, Clostridium sp. e 

Salmonella. 

A vantagem principal da utilização de prebiótico aos probióticos é a sua estabilidade, o que 

garante longos períodos de shelf life, mesmo em diferentes faixas de pH e temperaturas; mantendo  as 

propriedades físico-químicas em alimentos, evitando alteração de textura e sabor; resistência à acidez, 

proteases e bile durante a passagem pelo TGI; estímulo à atividade fermentativa da microbiota 

comensal, e assim evita a compatibilidade hospedeiro/cepa e a necessidade de competir com uma 

microbiota já estabelecida (LEE; SALMINEN, 2009).  
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Um estudo avaliou os efeitos da pectina, FOS e comparou-os com a celulose (BARRY et al., 

2012). Pelos resultados foi possível constatar que gatos que receberam a pectina apresentaram maiores 

porcentagens de Firmicutes, Chlorabi, Elusimicrobia, Proteobacteria e bactéria total, enquanto que 

animais que consumiram FOS apresentaram maior concentração de Actinobacteria. Deve-se lembrar 

que Bifidobacterium spp. é um membro do filo Actinobacteria e, portanto, o aumento deste filo é 

esperado com o uso de FOS. Devido a sua capacidade de modular a microbiota do TGI, atualmente o 

FOS é considerado um prebiótico verdadeiro (ROBERFROID, 2008), com capacidade de aumentar 

Bifidobacterium spp. em diversas espécies animais (HOWARD et al., 1995; ESTRADA; DREW; 

VAN KESSEL, 2001; XU et al., 2002, 2003; MIDDELBOS et al., 2007). Adicionalmente, os autores 

mencionaram aumento da abundância de genes associados ao metabolismo de aminoácidos com o 

consumo de FOS; aumento da abundância de genes associados com o metabolismo de nitrogênio com 

o consumo de pectina; e ambos aumentaram a abundância de genes associados às hidrolases de 

glicosídeos, glicosiltransferases e moléculas de ligação a hidratos de carbono (BARRY et al., 2012).  

Ao avaliar os efeitos de frutoligossacarídeos (FOS; 0,5%) e galactoligossacarídeos (GOS; 

0,5%) sobre a microbiota do TGI de gatos, foi observado aumento em Bifidobacterium spp. nas fezes, 

em comparação ao grupo controle (KANAKUPT et al., 2011). De modo semelhante, alta dose de FOS 

(4,0%), pectina (4,0%) e celulose (4,0%), foi capaz de modular a população bacteriana intestinal, com 

aumento de Bifidobacterium spp. e redução de E. coli. nos animais que receberam FOS em 

comparação aos tratamentos celulose e pectina (BARRY et al., 2010). Além disso, doses reduzidas de 

FOS (0,75%) para gatos, levaram ao aumento de 164 vezes no número de Lactobacillus spp., redução 

de 75,0% no número de E. coli e 98,0% em Clostridium perfringens, em comparação ao período sem 

suplementação (SPARKES et al., 1998). Porém, outros autores avaliaram um simbiótico contendo 

FOS, arabinogalactanos e uma mistura de diversas espécies bacterianas (E. faecium, Streptococcus 

salivarius ssp. thermophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei 

ssp. rhamnosus, Lactobacillus plantarum e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus), não foi 

observada modulação dos filos bacterianos presentes nas fezes de cães e gatos (GARCIA-

MAZCORRO et al., 2011).  

Leveduras Saccharomyces cerevisiae são eucariotos unicelulares utilizados em diversos 

processos industriais, como na panificação, indústria sucroalcooleira e na produção de bebidas. Devido 

ao seu grande número de aplicações e uso em larga escala, os resíduos procedentes destes processos 

levaram a necessidade de se utilizar de forma produtiva os excedentes da biomassa microbiana, sendo 

os principais produtos: levedura inativa íntegra ou autolisada, extrato de levedura, parede celular de 

levedura (PCL) e mais recentemente as mananoproteinas purificadas (SANTOS, 2015). Na nutrição 

animal, as leveduras secas de cervejaria e de cana de açúcar, principalmente Saccharomyces cerevisiae, 
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são matérias primas interessantes devido ao seu alto conteúdo proteico, sendo caracterizada como 

importante fonte de proteina para diversas espécies animais (PEREIRA et al., 2001; MOREIRA et al., 

2002; CASTILLO et al., 2004; MARTINS, 2009), fonte de vitaminas do complexo B (B1, B2, B6, 

ácido pantotênico, niacina, ácido fólico e biotina), fonte de minerais e de componentes com potencial 

prebiótico (MIDDELBOS; FASTINGER; FAHEY, 2007; GOMES, 2009; SANTOS, 2015), o que a 

caracteriza como um alimento funcional. Portanto, atualmente as leveduras e seus componentes não 

são mais consideradas subprodutos, pois o mercado cada vez mais exigente demanda alta produção 

deste aditivo, com plantas industriais projetadas exclusivamente para sua produção e beneficiamento, 

com a proposta de inclusão em alimentos para seres humanos e animais (SANTOS, 2015). 

Um dos potenciais ingredientes prebióticos da levedura Saccharomyces cerevisiae é a PCL, 

isso se deve a sua composição química, formada por quitina, 1,3 e 1,6 beta-glucanos e 

mananoproteinas (OSUMI, 1998), sendo incapaz de ser digerida pelos mamíferos e por ser utilizada 

apenas por determinados grupos bacterianos. A porcentagem de PCL depende do processamento, mas 

de forma geral corresponde entre 15,0-45,0% do peso da célula em base da matéria seca (KOLLÁR et 

al., 1997; ALVIM et al., 1999). Adicionalmente, sua composição centesimal é variável, a PCL pode 

possuir entre 30,0 a 60,0% de glucanos, 25,0 a 50,0% de mananos, 13,0 a 15,0% de proteina, 2,0 a 

14,0% de lipídios e 1,0 a 2,0% de quitina (ROSE; HARRISON, 2012). 
Os trabalhos publicados até o momento que empregaram a PCL como prebiótico 

concentraram-se principalmente em cães. Na tabela 5 estão apresentados os estudos localizados na 

literatura, que avaliaram diferentes prebióticos para gatos. A suplementação de PCL (2g/dia) para cães, 

resultou em tendência à redução na contagem de bactérias aeróbias no grupo suplementado com PCL 

em comparação ao tratamento controle, mas sem efeitos sobre os gêneros bacterianos avaliados 

isoladamente (Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., C. perfringens e E. coli) (SWANSON et al., 

2002). A inclusão de teores crescentes de PCL (0%; 0,05%; 0,25%; 0,45% e 0,65%) em dietas para 

cães resultaram em tendência ao comportamento cúbico, com número mais elevado para contagem de 

Lactobacillus spp no tratamento 0,45% e E. coli reduzida com 0,25%, via técnica molecular. Ademais, 

com o uso de plaquemanto, Clostridum perfringens apresentou tendência cúbica e E. coli apresentou 

redução linear, possivelmente pela afinidade do MOS à bactéria, o que levou à ligação ao aditivo, com 

posterior eliminação fecal e redução da carga microbiana (MIDDELBOS et al., 2007). Cães 

suplementados com PCL (1,4%) apresentaram elevação de Bifidobacterium spp., no entanto não foi 

observado redução de E. coli em relação ao grupo controle (BELOSHAPKA et al., 2013). Em gatos, 

teores crescentes de PCL (0%; 0,2%; 0,4% e 0,6%) resultaram em aumento linear em Bifidobacterium 

spp., Lactobacillus spp., ácidos graxos de cadeia curta e ramificada e aminas biogênicas fecais, bem 

como redução linear em C. perfringens (SANTOS, 2015). 
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Tabela 5 - Resultados de pesquisas com o uso de prebióticos na digestibilidade dos nutrientes, microbiota e produtos da 

fermentação fecal de gatos saudáveis. 

Prebiótico Principais resultados Referência 

FOS Aumento em Lactobacillus spp. e Bacteroides spp, seguido de redução em E. coli 
e tendência em C. perfringens 

SPARKES et 
al. (1998)  

Oligofrutose e 
inulina  

Ambos aditivos reduziram a digestibilidade aparente da proteína bruta e gordura 
Inulina: aumento na concentração fecal de AGCC 

HESTA et al. 
(2001)  

PCL  
 Aumento linear na digestibilidade aparente da matéria seca AQUINO 

(2009)  

Celulose, FOS e 
pectina  
 

As fibras fermentáveis apresentaram elevação na concentração de ácidos graxos 
de cadeia curta e ramificada, amônia, aminas biogênicas, Bifidobacterium spp., 
Lactobacillus spp., E. coli, Clostridium perfringens e redução na digestibilidade 
aparente da proteína bruta e gordura, com comportamento variável dependendo da 
fonte de fibra quando comparadas à celulose 

BARRY et al. 
(2010)  

 

GOS Tendência de aumento na concentração de Bifidobacterium spp. ABECIA et al. 
(2010) 

FOS, GOS, 
FOS+GOS  
 

FOS + GOS: aumento em ácidos graxos de cadeia curta e ramificada e redução na 
digestibilidade aparente da proteína bruta. FOS, GOS e FOS + GOS: aumento na 
contagem fecal de Bifidobacterium spp 

KANAKUPT et 
al. (2011)  

Polpa de beterraba, 
fibra de cana de 
açúcar e farelo de 
trigo  

Todas as fontes reduziram a digestibilidade aparente dos nutrientes. Farelo de 
trigo: aumento em ácido propiônico. Polpa de beterraba: aumento em AGCC e 
ácido lático 

FISCHER et al. 
(2012)  

PCL  
 

Aumento linear de Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., ácido butírico e 
aminas biogênicas. Redução linear em Clostridium perfringens e quadrática no 
grupo E. coli - Hafnia alvei - Shiguella spp.  

SANTOS 
(2015)  

PCL Redução em Clostridium perfringens (inclusão de 0,3% e 0,6%) e ácido 
isovalérico (inclusão de 0,3%) 

MATHEUS 
(2016) 

Legenda: FOS = frutoligossacarídeos; XOS = xiloligossacarídeos; PCL= parede celular de levedura; MOS = 
mananoligossacarídeos; AAGC = ácidos graxos de cadeia curta; GOS = galactoligossacarídeos; TGOS = 
transgalactoligossacarídeo; GGMO = galactoglucomanana. 

 

Em humanos, o uso de prebióticos e simbióticos (prebióticos e probióticos em conjunto) tem 

demonstrado efeitos positivos em estudos clínicos em pacientes HIV+ (GORI et al., 2011; 

SCHUNTER et al., 2012), conforme demonstrado na tabela 6. O consumo destas substâncias podem 

potencialmente favorecer a reconstrução da muscosa intestinal, o que retarda a progressão da SIDA 

(FERIA et al., 2017). Porém, pode-se observar que de forma semelhante à espécie felina, existe 

deficiência de estudos em pacientes doentes.  

 
Tabela 6 - Resultados de pesquisas com o uso de prebióticos e simbióticos e seus efeitos em pessoas infectadas com o vírus 
da imunodeficiência humana.  
Prebiótico Principais resultados Referência 

GOS + FOS + Oligossacarídeos (total 
de 15-30g/dia) 

Redução de Clostridium coccoides, Eubacterium rectale, 
Clostridium lituseburense e Clostridium histolyticum 
Redução da ativação de células T CD4+ e aumento das 
células natural killer (CNK) 

GORI et al. (2011) 

Betaglucano + Inulina + Pectina 
+Amido resistente + Pedicoccus 
pentosaceus + Leuconostoc 
mesenteroides + Lactobacillus 
paracasei + Lactobacillus plantarum 
(2,5g de cada prebiótico e 1010 de cada 
probiótico/ dia) 

Redução da ativação de células T CD4+ SCHUNTER et al. 
(2012) 
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Com base na revisão de literatura apresentada fica clara a deficiência de estudos que avaliaram 

a utilização de PCL na dieta de gatos e seus possíveis efeitos na microbiota do TGI (AQUINO et al., 

2013; SANTOS, 2015; MATHEUS, 2016) e a não utilização de técnicas moleculares de última 

geração para realização desta avaliação ou mesmo estudos que tenham comparado seus efeitos em 

animais doentes e saudáveis. Dessa forma, mais pesquisas que avaliem a capacidade de modulação da 

microbiota com a utilização da PCL são necessárias, principalmente com o intuito de comparar sua 

eficácia em animais saudáveis e imunocomprometidos, com emprego de técnicas moleculares 

avançadas para determinação da microbiota do TGI, tendo em vista que várias avaliações de diferentes 

pesquisadores são requeridas para definir o efeito prebiótico de um determinado composto (GIBSON 

et al., 2010). 

 

3 OBJETIVOS 

 

Avaliar os efeitos da ingestão de parede celular de levedura (PCL) na composição da 

microbiota fecal de gatos saudáveis e infectados pelo FIV e verificar possíveis diferenças nas 

populações bacterianas pelo emprego da técnica Illumina (sequenciamento de última geração). 

Adicionalmente, identificar possíveis alterações nas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta e 

na digestibilidade dos nutrientes com a suplementação da PCL ou entre o estado de saúde dos animais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 LOCAL DE CONDUÇÃO DO ENSAIO  

 

O presente estudo foi realizado no gatil Experimental do Departamento de Clínica Médica da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, localizado na cidade 

universitária “Armando de Salles Oliveira”, município de São Paulo, SP. Todo o protocolo 

experimental foi conduzido de acordo com os princípios éticos de experimentação animal e sob 

aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) (protocolo CEUA Nº 9540191017). 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANIMAIS 

 

Foram utilizados 19 gatos adultos sem raça definida (SRD), machos e fêmeas, idade média de 

6,2±0,54 anos, provenientes do Gatil Experimental do Departamento de Clínica Médica da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ/USP). Do total, 10 gatos eram saudáveis, avaliados 

através de exame físico e hemograma, com peso corporal médio de 4,40±1,05 kg e 9 gatos eram 

naturalmente infectados pelo vírus da imunodeficiência felina (avaliados pelo kit de ELISA), com peso 

corporal médio de 4,42±1,32 kg. Os animais foram distribuídos em dois grupos experimentais: GS 

(animais saudáveis) e GI (animais infectados naturalmente pelo FIV) e duas dietas: D0 (dieta controle, 

sem adição de parede celular de levedura) e D4 (dieta teste com adição de 0,4% de parede celular de 

levedura), com 4 tratamentos ao todo (GSD0, GSD4, GID0 e GID4), totalizando 6 amostras GSD0; 7 

amostras GSD4; 8 amostras GID0; 8 amostras GID4, em delineamento inteiramente casualizado (DIC).  

Cada período experimental teve duração de trinta e quatro dias, sendo cinco períodos no total, 

dividido nas seguintes fases: adaptação às dietas experimentais (1ºao 29º dia); coleta de fezes e urina 

(30º ao 34º dia). Foi utilizado intervalo de trinta dias entre os períodos experimentais, com o objetivo 

de eliminar efeitos residuais dos tratamentos anteriores sobre o próximo período.  

 

4.3 DIETAS EXPERIMENTAIS E MANEJO DOS ANIMAIS  

 

As dietas experimentais foram produzidas na Fábrica de Ração da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Jaboticabal, 

Brasil). Foi formulada uma dieta controle, de modo a atender as recomendações da Association of 
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American Feed Control Officials (2009) para felinos em manutenção, e a partir da mesma as inclusões 

de PCL seca (Bio-MOS®, Alltech do Brasil Agroindustrial Ltda., Curitiba, Brasil). 

Na Tabela 7 estão apresentadas as formulações e a composição química analisada das duas 

dietas experimentais.  

 
Tabela 7 - Formulação e composição química das dietas experimentais. 
Ingredientes (%) D0 D4 
Amido de milho 1,00 0,60 
Parede celular de levedura* 0,00 0,40 
Milho grão 45,35 45,35 
Farinha de visceras de frango 30,08 30,08 
Glúten de milho 60 9,39 9,39 
Gordura de aves 9,21 9,21 
Palatabilizante líquido 2,00 2,00 
Palatabilizante em pó 0,50 0,50 
Cloreto de potássio 0,43 0,43 
Sal comum 0,35 0,35 
Calcário 0,40 0,40 
Premix min/vit 1 0,50 0,50 
Cloreto de colina 60% 0,40 0,40 
Antifúngico 0,20 0,20 
Antioxidante 0,04 0,04 
Taurina 0,15 0,15 
Nutrientes D0 D4 
Matérica seca (%) 94,08 94,33 

Valores corrigidos para matéria seca 
Proteína bruta (%) 32,42 32,26 
Extrato etéreo em hidrólise ácida (%) 12,18 12,56 
Fibra bruta (%) 1,50 1,44 
Matéria mineral (%) 10,98 11,10 
Cálcio (%) 2,27 2,19 
Fósforo (%) 1,45 1,42 
Magnésio (%) 0,17 0,16 
Sódio (%) 0,29 0,28 
Potássio (%) 0,64 0,70 
Ferro (mg/kg) 818,98 785,54 
Manganês (mg/kg) 76,03 81,73 
Zinco (mg/kg) 573,98 602,14 
Cobre (mg/kg) 38,27 34,98 
Energia bruta (kcal/kg) 4720 4724 

Legenda: 1Adição por quilograma de produto: Ferro 100mg, Cobre 10mg, Manganês 10mg, Zinco 150mg, Iodo 
2mg, Selênio 0,3mg, Vitamina A 18000UI, Vit. D 1200UI, Vit. E 200UI, Tiamina 6mg, Riboflavina 10mg, Ácido 
pantotênico 40mg, Niacina 60mg, Piroxidina 6mg, Ácido fólico 0,30mg, Vit. B12 0,1mg. *conteúdo mínimo de 25% de 
proteína bruta e 12% de mananas, incluída em substituição ao amido de milho.  
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Durante todas as fases experimentais os animais foram mantidos em gaiolas de aço inox (56 x 

58 x 115cm) com aparato para coleta de fezes e urina (figura 1). O manejo foi iniciado todos os dias às 

8h da manhã, quando as gaiolas eram lavadas e os animais alimentados.  

A energia da dieta foi calculada em base de equação de predição (NRC, 2006) e a quantidade 

de alimento fornecida aos animais baseada na equação de necessidade energética de gatos adultos em 

manutenção, calculada pela fórmula: 100 x (PC)0,67 = Kcal/dia (NRC, 2006). O alimento foi 

disponibilizado aos animais por 24 horas, o consumo monitorado diariamente. A água foi fornecida ad 

libitum.  

No intervalo de 30 dias entre os períodos experimentais, os animais permaneceram soltos em 

grupos previamente formados nos gatis de convivência. Os gatis possuíam as seguintes dimensões: 

3,4m x 8,9m; 3,0m x 9,2m; e 3,0m x 6,3m, conforme figura 1. 

 
Figura 1 - Animais alojados em gaiolas e soltos nos gatis de convivência 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: A – Animais alojados nas gaiolas; B – Animais soltos em um dos gatis de convivência. 
Fonte: (SANTOS, 2015) 

 

No período de intervalo, os animais receberam alimento comercial isento de prebióticos e 

probióticos para gatos adultos em manutenção (Mars Brasil, Guararema, Brasil), a qual possuía os 

seguintes teores nutricionais: 12,0% de umidade, 30,0% de proteína bruta, 9,0% de extrato etéreo, 

4,0% de fibra bruta e 8,5% de matéria mineral, com a seguinte composição: farinha de carne e ossos, 

farinha de subprodutos de frango, glúten de milho, glúten de trigo, quirera de arroz, milho integral 

moído, sorgo em grão, gordura de frango, óleo de milho, gordura bovina, farinha de trigo, taurina, 

metionina, hidrolisado de fígado de frango, premix vitamínico e mineral, BHT e corantes.  
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4.4 DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE APARENTE DOS 

NUTRIENTES  

 

Para a realização do ensaio de digestibilidade foi utilizado o método de coleta total de fezes e 

urina. O consumo de alimento foi registrado diariamente, bem como a quantidade oferecida e de 

sobras registrada em cada refeição. Fezes e urina total foram coletadas por 24 horas, durante oito dias. 

As amostras de fezes foram pesadas e mantidas em sacos plásticos individuais, identificados, fechados 

e armazenados em freezer (-15oC) para posterior análise. A urina foi coletada em recipiente plástico 

contendo um mililitro de ácido sulfúrico 1N, com o intuito de se evitar perdas de nitrogênio e 

proliferação de bactérias. Após a coleta, as amostras de urina foram armazenadas diariamente em 

freezer (-15ºC) e o volume total foi mensurado ao final de cada período de coleta.  

Ao final de cada período de coleta das fezes dos animais, as amostras foram descongeladas e 

homogeneizadas, compondo-se uma amostra total de cada animal e período, pesadas e secas em estufa 

de ventilação forçada (320 SE, Fanem, São Paulo, Brasil) a 55ºC por 72 horas. Após esta etapa, as 

fezes e as rações foram moídas em moinho tipo faca, com peneira de 16 mesh para proceder-se as 

análises laboratoriais. A urina total de cada animal por período foi homogeneizada e então foi retirada 

uma amostra de 30mL, a qual foi colocada em placas de petri e, posteriormente, levada a estufa de 

ventilação forçada (320 SE, Fanem, São Paulo, Brasil) a 55ºC por 24 horas, sendo este procedimento 

repetido três vezes, totalizando a secagem de 90mL da amostra total.   

Para as determinações dos teores de matéria seca (MS), proteina bruta (PB), extrato etéreo em 

hidrólise ácida (EEHA), matéria mineral (MM) e fibra bruta (FB) das fezes e alimentos foi utilizado o 

protocolo segundo a AOAC, (2007). As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de 

Nutrição Animal e Bromatologia do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (Pirassununga, Brasil). A 

determinação da energia bruta dos alimentos, das fezes e das urinas foi realizada  em bomba 

calorimétrica (1281, PAAR Instrument Company, Illinois, EUA) no Laboratório de Nutrição Animal 

(LANA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (Jaboticabal, Brasil). As análises dos minerais nas dietas foram realizadas em 

espectofotômetro de absorção atômica (SpectrAA 220, Varian, Palo Alto, EUA), de acordo com a 

metodologia de Cantle (1986), no Laboratório de Nutrição Animal do Instituto Mineiro de 

Agropecuária (Belo Horizonte, Brasil). Todas as amostras foram analisadas em duplicata e repetidas 

quando o desvio padrão foi superior a 5,0%. Os coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) dos 

nutrientes foram determinados de acordo com a fórmula proposta por Church e Pond (1988).  
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4.5 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA E 

ÁCIDO LÁTICO NAS FEZES 

 

Para a determinação da concentração de AGCC, as amostras de fezes foram coletadas em no 

máximo 15 minutos após a defecação, sendo homogeneizadas e pesadas. Para a quantificação dos 

AGCC foram utilizados três gramas das fezes diluídas em 9mL de solução de ácido fórmico a 16,0% e 

para a determinação do ácido lático, utilizou-se mais três gramas das fezes diluídas em 9mL de água 

destilada.  

As amostras diluídas foram mantidas por sete dias em refrigerador (7ºC), e na sequência, 

centrifugadas por 15 minutos à 15°C em 5.000rpm,. Em seguida, coletou-se o sobrenadante e 

desprezou-se o sedimento, sendo este procedimento repetido por três vezes. Após a extração, os 

sobrenadantes foram identificados e armazenados em freezer (-20°C).  

As concentrações de AGCC foram mesuradas no Laboratório de Fermentabilidade Ruminal da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (Pirassununga, 

Brasil) através de cromatografia em fase gasosa (Shimadzu Corporation, Kioto, Japão), com coluna 

capilar (Stabilwax®, Restek, Bellefonte, EUA) a 145°C (isotérmica) e um injetor split/splitless e 

detector dual FID a 250°C, utilizando o método descrito por Getachew, Makkar e Becker (2002).  

O gás de arraste foi o hélio, o comburente foi o ar sintético e o combustível foi o gás 

hidrogênio. As amostras foram descongeladas até atingir a temperatura ambiente, de forma lenta e 

gradual e, centrifugadas a 14.500g por 10 minutos. O sobrenadante (800µL) foi transferido para um 

frasco seco e limpo com 200µL de ácido fórmico 98-100% PA ACS e 100µL do padrão interno (ácido 

2-etil-butírico 100mM, Chemservice, West Chester, EUA). O padrão externo foi preparado com ácido 

acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico e valérico (Chemservice, West Chester, EUA). O 

software GCSolution® (Shimadzu Corporation, Kioto, Japão) foi utilizado para os cálculos. 

O ácido lático foi mensurado no Laboratório Multiusuário de Nutrição Animal e Bromatologia 

do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo (Pirassununga, Brasil), segundo metodologia descrita por Pryce, (1969) 

através de espectrofotometria a 565nm (500 a 570nm; Nova 2000UV, Nova Instruments, Piracicaba, 

Brasil). 

 

 

 

 

 



	

	

49	

4.6 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DAS FEZES  

 

Todas as etapas de desenho de primers, construção de curvas padrão, extração de DNA e 

quantificação de DNA para determinação do número de cópias das bactérias de interesse nas fezes 

foram realizadas no Laboratório de Bacteriologia de Anaeróbios do Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo (São Paulo, Brasil).  

Para a determinação da microbiota fecal por esta técnica, nove gramas de fezes foram coletadas 

de forma asséptica (higienização das gaiolas com água e sabão e posteriormente com álcool 70% e uso 

de luvas estéreis pelos coletores) em até 30 minutos após a defecação dos animais, divididas em três 

tubos plásticos estéreis de tampa rosqueável, vedados com parafilme, os quais foram mantidos a -15ºC, 

durante o período em que se aguardava que todos os animais defecassem. Passado este período, as 

fezes foram então mantidas a -80ºC. Para extração do DNA foi utilizado o kit comercial QIAamp 

DNA STOLL Mini Kit (QIAGEN, Hilden, Alemanha), seguindo recomendações do fabricante, o qual 

serviu de molde na etapa seguinte de quantificação do DNA bacteriano. Todas as amostras de DNA 

foram verificadas quanto a sua pureza e integridade, sendo estocada a -80ºC até seu uso.  

Para avaliação da microbiota fecal pela técnica de sequenciamento Illumina, inicialmente foi 

realizada a construção das bibliotecas. Para este procedimento, o DNA previamente extraído foi 

amplificado via PCR na região V3 e V4 do gene 16S rDNA, pelo emprego de primers (Forward 5’- 
TCG TCG GCA GCG TCA GAT GTG TAT AAG AGA CAG AYT GGG YDT AAA GNG -3’ e 

Reverse 5’- TCG TCG GCA GCG TCA GAT GTG TAT AAG AGA CAG AYT GGG YDT AAA 

GNG -3’). Sendo realizada desnaturação a 95º por 3 minutos, e os ciclos: 95º por 3 minutos, 25 ciclos 

de 95º por 30 segundos, 55ºC por 30 segundos, 72ºC por 30 segundos e extensão final a 72ºC por 5 

minutos. Após a amplificação, o produto da reação foi purificado e a segunda amplificação com PCR 

foi utilizada para integração dos adaptadores, seguindo os ciclos: 95ºC por 3 minutos, 8 ciclos de 95º 

por 30 segundos, 55ºC por 30 segundos, 72ºC por 30 segundos e 72ºC por 5 minutos. O produto final 

foi mantido então a -20ºC até o momento do sequenciamento. O sequenciamento foi realizado no 

MiSeq (Illumina Inc., EUA), com o “Kit MiSeq Reagent kit v2 (500 ciclos)”. O produto final foi 

analisado pelo software MiSeq Reporter, com a opção Metagenomics. A construção das bibliotecas, 

validação e sequenciamento foi realizada na Central de Genômica Funcional da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP).  
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4.6.1. Análise das sequências obtidas  

 

A caracterização da comunidade microbiana por meio da análise do sequenciamento por MiSeq 

Illumina foi realizada de acordo com o método previamente descrito (PYLRO et al., 2014). Os filtros 

de qualidade e análises foram realizadas com o auxílio do programa Quantitative Insights Into 

Microbial Ecology (QIIME) 1.8.0 e USEARCH 7 (http://drive5.com/uparse/). Primeiramente, os 

arquivos forward e reverse gerados pelo sequenciamento paired-end foram alinhados e montado os 

contigs com o auxílio da ferramenta “fasq-join”, pertencente ao QIIME 1.8.0. Sequências que não 

apresentaram um alinhamento mínimo foram descartadas e as sequências aprovadas foram separadas 

de acordo com o tratamento, pelo uso da ferramenta “split_libraries_fastq.py” por meio da lista de 

barcodes. Em etapa seguinte, no programa USEARCH 7, as amostras foram submetidas ao filtro Phred, 

no qual foram selecionadas apenas sequências com bases de pontuação superior a 20, ou seja, bases 

com a probabilidade máxima de 1,0% de erro (EWING et al., 1998). Além disso, as sequências que 

não apresentaram tamanho mínimo de 240 nucleotídeos foram descartadas.  

Após os filtros de qualidade, as sequências foram convertidas em formato compatível com 

USEARCH 7 com o uso do BMP PERL SCRIPT (PYLRO et al., 2014). Em seguida, com o auxilio do 

USEARCH 7 as amostras foram isentadas dos barcodes, singletons e chimeras [através do banco de 

sequências do RDP Project (http://rdp.cme.msu.edu/)]. Foram criados clusters e uma tabela de UTOs 

foi construída, a qual pôde ser relacionada aos possíveis táxons correspondentes até o níve l de 97,0%, 

através da ferramenta “assign_taxonomy.py” do QIIME 1.8.0 que associa as sequências 

taxonomicamente classificadas pelo RDP. Após a determinação taxonômica, foi utilizada a ferramenta 

“align_seqs.py” (QIIME 1.8.0) para a realização do alinhamento das amostras utilizando sequências 

modelo presentes no banco de sequências do RDP. As regiões altamente variáveis foram removidas 

com a ferramenta “filter_alignment.py” (QIIME 1.8.0). Enquanto a relação filogenética foi realizada 

pelo emprego da ferramenta “make_phylogeny.py”.  

Por meio da ferramenta “summarize-table” (Biom-http://biom- format.org/index.html) foi 

determinada a profundidade das análises de diversidade e riqueza. As análises subsequentes foram 

realizadas no programa QIIME 1.8.0. Primeiramente, as réplicas foram agrupadas com a ferramenta 

“collapse_samples.py”. Em seguida, com a ferramenta “core_diversity_analyses.py”, foram criadas as 

curvas de rarefação, as tabelas de frequência, gráficos de classificação e análise de PCoA. Os índices 

de riqueza Chao1 e de diversidade Shannon e Simpson foram calculados com “alpha_diversity.py ”. 
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4.7 PROCEDIMENTOS DE CÁLCULOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

  

Os AGCC, ácido lático e os coeficientes de digestibilidade aparente observados foram 

avaliados em um Modelo Linear Misto que contemplou os efeitos fixos de Grupos (GS vs GI), Níveis 

(0,0 vs 0,4) e interação Grupo x Nível, além dos efeitos aleatórios de período-sexo-classe de idade 

(utilizado como critério de blocos) e resíduo. Para essas análises foi utilizado o procedimento PROC 

MIXED, do programa Statistical Analysis System, versão 9.4 (SAS, 2011). 

A influência das abundâncias observadas nos diferentes Filos, Ordens, Famílias e Gêneros de 

cada animal nas concentrações dos AGCC foram avaliadas por meio de Modelo Linear Misto que 

contemplou os efeitos fixos de Grupos (GS vs GI), Níveis (0,0 vs 0,4), interação Grupo x Nível e a co-

variável porcentagem observada do microrganismo, além dos efeitos aleatórios de período-sexo-classe 

de idade (utilizado como critério de blocos) e resíduo. Para essas análises também foi utilizado o 

procedimento PROC MIXED do SAS. 

As abundâncias observadas para cada Filo e em cada animal foram avaliadas segundo um 

Modelo Linear Generalizado, considerando distribuição binomial e uso da função de ligação logit. O 

modelo incluiu efeitos fixos de Grupos (GS vs GI), Níveis (0,0 vs 0,4) e interação Grupo x Nível, além 

dos efeitos aleatórios de período-sexo-classe de idade (utilizado como critério de blocos) e resíduo. 

Para essas análises foi utilizado o procedimento PROC GLIMMIX, também do SAS. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE BACTERIANA POR MISEQ ILLUMINA  

 

Com base nos IQAs e resultados obtidos pela técnica de T-RFLP (diversidade e riqueza), 29 

amostras fecais, sendo 13 amostras de animais saudáveis (6 de animais que consumiram D0 e 7 de 

animais que consumiram D4) e 16 amostras de animais FIV positivos (8 de animais que consumiram 

D0 e 8 de animais que consumiram D4), foram escolhidas para a caracterização da comunidade 

bacteriana, as quais foram sequenciadas em “multiplexing” na plataforma MiSeq Illumina.  

Foram geradas 577.182 sequências, embora nem todas apresentaram qualidade e tamanho 

necessários para serem utilizados nas análises taxonômicas e ecológicas. Devido a estes fatores, foram 

excluídas duas amostras (Amostra 6 GSD4 e Amostra 8 GID0). O mínimo de sequências geradas por 

amostra foi de 3.966 e o máximo de 55.728, com média de 15.446 e desvio padrão de 12.771.334, 

conforme demonstrado na tabela 8. 
 

Tabela 8 - Amostras avaliadas por Illumina e número de sequências obtidas após filtragem. 
Animal Contagem de sequências 

Amstra 1 GSD0 29.773 
Amostra 2 GSD0 18.945 
Amostra 3 GSD0 11.335 
Amostra 4 GSD0 9.530 
Amostra 5 GSD0 37.111 
Amostra 6 GSD0 12.965 
Amostra 1 GSD4 55.728 
Amostra 2 GSD4 32.156 
Amostra 3 GSD4 24.186 
Amostra 4 GSD4 10.655 
Amostra 5 GSD4 35.437 
Amostra 6 GSD4 3.966 
Amostra 7 GSD4 21.066 
Amostra 1 GID0 12.366 
Amostra 2 GID0 32.183 
Amostra 3 GID0 17.695 
Amostra 4 GID0 16.244 
Amostra 5 GID0 29.773 
Amostra 6 GID0 44.527 
Amostra 7 GID0 8.139 
Amostra 8 GID0 4.009 
Amostra 1 GID4 6.420 
Amostra 2 GID4 15.446 
Amostra 3 GID4 14.932 
Amostra 4 GID4 15.209 
Amostra 5 GID4 8.399 
Amostra 6 GID4 29.764 
Amostra 7 GID4 6.145 
Amostra 8 GID4 12.010 
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As curvas de rarefação foram construídas ao nível de 97,0% de similaridade e apresentaram 

tendência à estabilização. Embora as amostras 5 GID4 e 6 GID4, tenham apresentado menor 

estabilização de sequências, os demais pontos avaliados apresentaram estabilização próxima, o que 

indica que o esforço amostral foi suficiente para avaliação da comunidade bacteriana dos pontos 

amostrados (figura 2). A figura 3 ilustra os valores estimados de riqueza de acordo com Chao-1. Os 

pontos que apresentaram maior riqueza foram 1 GSD0 e 7 GID4 e os com menor riqueza foram 5 

GID4 e 6 GID4. 
 

Figura 2 - Curvas de rarefação construídas com o auxílio do programa QIIME, indicando o efeito do esforço no 
sequenciamento. 

  
 
 

Figura 3 - Estimativas de riqueza por Chao-1 entre os pontos avaliados. 
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Os valores para os parâmetros dieta e condição de saúde avaliados no presente trabalho foram 

divididos em categorias e suas influências sobre a riqueza das comunidades foi avaliada com o auxílio 

do programa QIIME. O parâmetro dieta apresentou maior influência sobre a riqueza das comunidades 

avaliadas, sendo esta mais observada nas amostras dos animais que não consumiram dieta contendo 

parede celular de levedura (figura 5). Já o parâmetro estado de saúde dos animais não apresentou 

relação tão clara com a riqueza dos pontos avaliados (figura 4). Foi observado que os animais que 

receberam a dieta contendo parede celular de levedura apresentaram menor riqueza, independente do 

seu estado de saúde (figura 6). 
 

Figura 4 - Estimativas de riquezas correlacionadas ao estado de saúde dos animais. 

  
Legenda: GI = grupo de animais naturalmente infectados pelos vírus da imunodeficiência felina; GS = grupo de animais 
saudáveis. 
 
Figura 5 - Estimativas de riquezas correlacionadas à dieta consumida pelos animais. 
 

  
 
Legenda: D0 = dieta controle sem adição de parede celular de levedura; D4 = dieta teste com adição de 0,4% de parede 
celular de levedura. 
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Figura 6 - Estimativas de riqueza correlacionadas à dieta consumida pelos animais e seu estado de saúde. 

   
 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 0,4% 
de parede celular de levedura. 
 

A análise de coordenadas principais (PCoA) 3D realizada por meio do programa QIIME 

demonstrou agrupamento das amostras de acordo com a dieta (D0 e D4) e estado de saúde dos animais 

(GS e GI). Foram apresentados 2 agrupamentos principais, sendo o primeiro representativo das 

comunidades presentes nos animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste 

com adição de 0,4% de parede celular de levedura (GI04) e, o segundo, composto por pontos com 

animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem adição de parede celular de levedura e que 

consumiram a dieta teste com adição de 0,4% de parede celular de levedura (GSD0 e GSD4), 

conforme demonstrado na figura 7. 
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Figura 7 - Análise de coordenadas principais realizada com a matriz de sequenciamento em larga escala. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 0,4% 
de parede celular de levedura. 
 

5.1.1. Filo e Ordem  

 

Com relação ao Filo bacteriano, na figura 8 é possível verificar a distribuição individual dos 

filos bacterianos, onde é notável a heterogeneidade destas bactérias em cada animal. Os Filos mais 

predominantes em todos os grupos foram Firmicutes (62,83% - 80,99%) e Actinobacteria (35,38% - 

11,30%), conforme demonstrado na figura 9. Esses resultados corroboram estudos anteriores que 

avaliaram a microbiota de gatos adultos saudáveis (GARCIA-MAZCORRO et al., 2011; HANDL et 

al., 2011; HOODA et al., 2013; PLÉ et al., 2016). Adicionalmente, no único estudo conduzido com 

gatos FIV+, também foram encontrados como filos predominantes o Firmicutes e Actinobacteria 

(WEESE et al., 2015). Animais saudáveis apresentaram menor concentração de Fusobacteria em 

comparação aos doentes (0,03% - 0,46%), como demostrado na tabela 9. De forma semelhante, 

humanos HIV+ também apresentram maiores concentrações de Fusobacteria em relação aos pacientes 

saudáveis (VUJKOVIC-CVIJIN et al., 2013; VOLPE et al., 2014; DINH et al., 2015). Contrário a este 

achado, em estudo prévio com gatos, não foi possível identificar diferenças em filos bacterianos entre 

animais saudáveis e FIV+ (WEESE et al., 2015).  

Além disso, o consumo da PCL reduziu a concentração de Bacteroidetes (tabela 10). Nenhum 

achado semelhente foi encontrado com o uso deste aditivos em gatos. Somente nos animais saudáveis 
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o consumo da PCL aumentou a concentração de Actinobacteria (21,2% - 35,4%, GSD0 – GSD4) e 

reduziu a abundância de Firmicutes (71,5% - 62,8%, GSD0 – GSD4), conforme demonstrado na tabela 

11. De forma semelhante, com o consumo do prebiótico FOS ocorreu aumento da abundância de 

Actinobacteria em gatos saudáveis (BARRY et al., 2012). A redução de Firmicutes não foi relatada em 

estudos prévios com o uso de PCL. Nos animais FIV+ o consumo de PCL modulou de forma positiva o 

filo Proteobacteria (1,0% - 3,0%, GID0 – GID4; tabela 11). Semelhante, o consumo de pectina levou 

ao aumento de Proteobacteria em gatos saudáveis (BARRY et al., 2012).  

Com relação à Ordem bacteriana, na figura 10 é possível verificar uma distribuição 

heterogênea dos grupos bacterianos entre os animais do experimento. Com destaque para as ordens 

Clostridiales (74,68-55,74%) e Coriobacteriales (31,14-7,83%), conforme demonstrado na figura 11. 

Os animais FIV+ apresentaram maior abundância de Clostridiales e Fusobacteriales, e menor de 

Coriobacteriales em relação aos saudáveis (tabela 9). De forma contrária, em estudo anterior, gatos 

FIV+ apresentaram menor abundância de Clostridiales em relação aos saudáveis (WEESE et al., 2015). 

Alterações de abundância de Fusobacteriales e Coriobacteriales não foram mencionadas em estudos 

anteriores com gatos imunocomprometidos. 

Em animais saudáveis, o consumo da PCL levou a redução de Aeromonadales (tabela 11). 

Alterações em Aeromonadales não foram relatadas em estudos com o consumo de prebióticos na 

espécie. No entanto, em animais FIV+ o seu consumo aumentou as populações de Lactobacillales e 

Aeromonadales (tabela 11). De forma semelhante, em estudos anteriores o consumo de prebiótico 

(FOS, Pectina e PCL) levou ao aumento de Lactobacilles spp. em gatos (SPARKES et al., 1998; 

BARRY et al., 2010; SANTOS, 2015). O aumento de Lactobacillus é desejável, uma vez que este 

grupo bacteriano possui capacidade probiótica, com possível melhora na saúde do hospedeiro (JUGAN 

et al., 2017). O consumo da PCL pode favorecer a multiplicação de bactérias láticas, como os 

Lactobacillales, uma vez que as mananoproteínas presentes na PCL são fermentadas pelas bactérias 

deste grupo (GANAN et al., 2012). 
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Figura 8 - Distribuição dos filos bacterianos entre os animais em cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
 
Figura 9 - Distribuição dos filos bacterianos mais prevalentes entre cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
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Figura 10 - Distribuição das ordens bacterianas entre os animais em cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
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Figura 11 - Ordens bacterianas mais prevalentes em cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
 
Tabela 9 - Efeito do estado de saúde sobre as concentrações médias de filos e ordens bacterianas nas fezes de gatos. 

 Grupos 

Filo FIV- FIV+ 
Actinobacteria 27,73 ± 2,257 13,34 ± 1,132 
Bacteroidetes 1,43 ± 0,876 0,34 ± 0,188 
Firmicutes 67,30 ± 2,179 80,22 ± 1,306 
Fusobacteria 0,03 ± 0,035B 0,46 ± 0,371A 
Proteobacteria 2,26 ± 0,633 1,75 ± 0,425 
Ordem FIV- FIV+ 
Aeromonadales 1,05 ± 0,429 1,77 ± 0,594 
Bacteroidales 1,00 ± 0,381 0,63 ± 0,231 
Bifidobacteriales 1,62 ± 0,508 0,94 ± 0,294 
Clostridiales 56,01 ± 5,297b 74,09 ± 4,008a 
Coriobacteriales 31,08 ± 6,499a 9,57 ± 2,592b 
Erysipelotrichales 5,37 ± 1,119 7,32 ± 1,377 
Fusobacteriales 0,09 ± 0,070B 0,62 ± 0,325A 
Lactobacillales 0,66 ± 0,316 0,68 ± 0,308 
Pseudomonadales 0,32 ± 0,167 0,21 ± 0,126 
Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felinal; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de Tukey (p<0,05); a,b- 
médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de Tukey (p<0,001). 
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Tabela 10 - Efeito da dose de parede celular de levedura sobre as concentrações médias de filos e ordens bacterianas 
observadas no estudo. 

 Dose 

Filo 0% PCL 0,4% PCL 
Actinobacteria 18,29 ± 1,476 20,89 ± 1,589 
Bacteroidetes 1,369 ± 0,530A 0,36 ± 0,178B 
Firmicutes 75,67 ± 1,564 72,85 ± 1,654 
Fusobacteria 0,15 ± 0,131 0,09 ± 0,105 
Proteobacteria 1,92 ± 0,475 2,05 ± 0,515 
Ordem 0% PCL 0,4% PCL 
Aeromonadales 1,68 ± 0,569 1,10 ± 0,434 
Bacteroidales 1,30 ± 0,410 0,48 ± 0,197 
Bifidobacteriales 1,12 ± 0,348 1,36 ± 0,413 
Clostridiales 65,13 ± 4,752 66,09 ± 4,691 
Coriobacteriales 19,62 ± 4,703 16,34 ± 4,082 
Erysipelotrichales 6,41 ±1,236 6,14 ± 1,185 
Fusobacteriales 0,25 ± 0,149 0,22 ± 0,166 
Lactobacillales 0,58 ± 0,263 0,77 ± 0,342 
Pseudomonadales 0,17 ± 0,116 0,38 ± 0,166 
Legenda: PCL: Parede celular de levedura; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 
 
Tabela 11 - Concentrações médias de filos e ordens bacterianas encontradas nos diferentes tratamentos. 
  Tratamentos 

 FIV- FIV+ 
Filo 0% PCL 0,4% PCL 0% PCL 0,4% PCL 
Actinobacteria 21,2 ± 2,524a 35,38 ± 3,029b 15,70 ± 1,758a 11,30 ± 1,353a 
Bacteroidetes 5,05 ± 3,790 0,39 ± 0,320 0,361± 0,003 0,32 ± 0,002 
Firmicutes 71,48 ± 2,747A 62,83 ± 2,794B 79,43 ± 1,940A 80,99 ± 1,761A 
Fusobacteria 0,08 ± 0,075 0,01 ± 0,022 0,30 ± 0,337 0,71 ± 0,646 
Proteobacteria 3,66 ± 1,457A 1,38 ± 0,496A 1,00 ± 0,355B 3,04 ± 0,872A 
Ordem 0% PCL 0,4% PCL 0% PCL 0,4% PCL 
Aeromonadales 2,85 ± 1,260A 0,38 ± 0,230B 0,99 ± 0,427B 3,14 ± 1,118A 
Bacteroidales 2,19 ± 0,833 0,45 ± 0,273 0,77 ± 0,374 0,51 ± 0,260 
Bifidobacteriales 1,00 ± 0,452 2,62 ± 0,856 1,26 ± 0,483 0,70 ± 0,309 
Clostridiales 55,74 ± 5,688 56,29 ± 5,551 73,48 ± 4,315 74,68 ± 4,151 
Coriobacteriales 31,14 ± 6,962 31,01 ± 6,692 11,64 ± 3,203 7,83 ± 2,265 
Erysipelotrichales 5,10 ± 1,222 5,65 ± 1,345 8,02 ± 1,693 6,67 ± 1,441 
Fusobacteriales 0,17 ± 0,122 0,05 ± 0,059 0,39 ± 0,300 1,00 ± 0,565 
Lactobacillales 1,23 ± 0,675A 0,35 ± 0,224A 0,27 ± 0,178B 1,67 ± 0,737A 
Pseudomonadales 0,23 ± 0,196 0,44 ± 0,270 0,13 ± 0,135 0,34 ± 0,204 

Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; PCL: Parede celular de levedura; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem 
pelo teste de Tukey (p<0,05); a,b- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de Tukey (p<0,001). 
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5.1.2. Família 

 

Na figura 12 é possível verificar o padrão de distribuição das famílias nos animais deste 

experimento, sendo possível observar  grande heterogeneidade entre eles. As famílias mais 

predominantes, independente do estado de saúde e dieta, foram Veillonellaceae (68,39% - 17,73%; 

figura 13). Em estudo com gatos filhotes saudáveis, também foram encontradas entre as famílias mais 

abundantes Veillonellaceae e Coriobacteriaceae (HOODA et al., 2013). Animais doentes (FIV+) 

apresentaram menor concentração de Veillonellaceae em comparação aos animais saudáveis (32,4% - 

51,6%, GI – GS), conforme demonstrado na tabela 12. Adicionalmente, o consumo da PCL reduziu 

esta mesma família em comparação aos animais não suplementados (21,2% - 60,3%, D4 – D0), 

conforme tabela 13. Informações sobre a modulação de Veillonellaceae pelo FIV ou pelo consumo de 

prebióticos não foram encontradas em literatura, o que dificultou a discussão dos resultados 

encontrados no presente estudo. 

Em animais saudáveis, a PCL reduziu as famílias Prevotellaceae e Succinivibrionaceae, e 

aumentou, as famílias Coriobacteriaceae e Preptostreptococcaceae. Em animais FIV+ o consumo da 

PCL reduziu as famílias Clostridiaceae e Preptostreptococcaceae e, aumentou a família 

Erysipelotrichaceae, conforme a tabela 14. Para a espécie felina ainda é incerto se a redução de 

Clostridiales é benéfica. No entanto, membros desta família são considerados como potenciais agentes 

patogênicos (BARBUT et al., 1997; TEE; MIJCH, 1998; GORI et al., 2008; HANDL et al., 2011; 

MINAMOTO et al., 2012). Portanto, pode-se considerar como efeito positivo a redução de 

Clostridiaceae em gatos FIV+. A redução de Preptostreptococcaceae é potencialmente desejável, uma 

vez que esta família bacteriana está correlacionada com menor expectativa de vida em ratos (ZHANG 

et al., 2013). No entanto, nenhum estudo conduzido com avaliações em gatos demonstrou este efeito. 

Alterações em Prevotellaceae, Succinivibrionaceae, Coriobacteriaceae e Erysipelotrichaceae não foram 

relatadas em literatura, sendo incerto o seu efeito no hospedeiro.  
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Figura 12 - Distribuição das famílias bacterianas entre os animais em cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
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Figura 13 - Familias bacterianas mais prevalentes em cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
 
Tabela 12 - Efeito do estado de saúde sobre as concentrações médias de famílias bacterianas observadas no estudo. 

 Grupos 
Família FIV- FIV+ 
Bifidobacteriaceae 0,53 ± 0,307 1,24 ± 0,523 
Clostridiaceae 1,36 ± 0,429 1,863 ± 0,5203 
Coriobacteriaceae 25,24 ± 2,207 12,2 ± 1,094 
Erysipelotrichaceae 2,55 ± 0,674 7,026 ± 1,385 
Lachnospiraceae 0,84 ± 0,531 0,30 ± 0,194 
Leuconostocaceae 0,04 ± 2,425 0,01 ± 0,424 
Peptococcaceae 1,05 ± 1,192 0,17 ± 0,176 
Peptostreptococcaceae 11,32 ± 2,593 9,99 ± 1,635 
Prevotellaceae 2,57 ± 2,857 0,25 ± 0,257 
Ruminococcaceae 0,92 ± 0,527 0,74 ± 0,372 
Succinivibrionaceae 1,22 ± 0,468 1,00 ± 0,378 
Veillonellaceae 51,57 ± 5,218A 32,39 ± 4,126B 
Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Tabela 13 - Efeito da dose de parede celular de levedura sobre as concentrações médias de famílias bacterianas observadas 
no estudo. 

 Doses 

Família 0% PCL 0,4% PCL 
Bifidobacteriaceae 0,54 ± 0,217 1,209 ± 0,447 
Clostridiaceae 1,58 ± 0,452 1,61 ± 0,538 
Coriobacteriaceae 17,16 ± 1,456 18,46 ± 1,504 
Erysipelotrichaceae 3,94 ± 0,900 4,60 ± 0,988 
Lachnospiraceae 0,42 ± 0,227 0,60 ± 0,334 
Leuconostocaceae 0,02 ± 1,131 0,02 ± 0,908 
Peptococcaceae 0,18 ± ,175 0,95 ± 0,764 
Peptostreptococcaceae 15,34 ± 3,488 7,25 ± 1,128 
Prevotellaceae 1,77 ± 1,233 0,36 ± 0,240 
Ruminococcaceae 0,74 ± 0,423 0,92 ± 0,500 
Succinivibrionaceae 1,41 ± 0,463 0,86 ± 0,334 
Veillonellaceae 60,29 ± 4,443a 25,15 ± 3,099b 
Legenda: PCL: Parede celular de levedura; a,b- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de 
Tukey (p<0,001). 
 
Tabela 14 - Concentrações médias de famílias bacterianas observadas nos diferentes tratamentos. 
 Tratamentos 

 FIV- FIV+ 
Família 0% PCL 0,4% PCL 0% PCL 0,4% PCL 
Bifidobacteriaceae 0,266 ± 0,189 1,06 ± 0,584 1,11 ± 0,610 1,39 ± 0,742 
Clostridiaceae 0,54 ± 0,217a 1,21 ± 0,447a 1,24 ± 0,523b 0,53 ± 0,307a 
Coriobacteriaceae 20,2 ± 2,527b 21,04 ± 2,942a 14,49 ±1,691a 10,22 ± 1,290a 
Erysipelotrichaceae 3,47 ± 0,998A 1,87 ± 0,673A 4,46 ± 1,217B 10,89 ± 3,477A 
Lachnospiraceae 0,62 ± 0,473 1,14 ± 0,854 0,28 ± 0,258 0,31 ± 0,267 
Leuconostocaceae 0,04 ± 2,283 0,04 ± 2,577 0,01 ± 0,561 0,01 ± 0,321 
Peptococcaceae 0,52 ± 0,582 2,08 ± 2,974 0,07 ± 0,077 0,43 ± 0,755 
Peptostreptococcaceae 5,16 ± 1,573b 23,04 ± 4,735a 37,65 ± 6,583a 2,00 ± 0,827b 
Prevotellaceae 13,32 ± 17,130A 0,45 ± 0,665B 0,21 ± 0,290A 0,29 ± 0,309A 
Ruminococcaceae 0,71 ± 0,508 1,20 ± 0,832 0,78 ± 0,539 0,70 ± 0,626 
Succinivibrionaceae 3,78 ± 2,245a 0,38 ± 0,211b 0,52 ± 0,259a 1,92 ± 0,768a 
Veillonellaceae 68,39 ± 5,880 34,39 ± 5,786 51,58 ± 6,572 17,73 ± 5,218 
Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; PCL: Parede celular de levedura; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem 
pelo teste de Tukey (p<0,05); a,b- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de Tukey (p<0,001). 
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5.1.3. Gênero 

 

Na figura 14 é possível verificar o padrão de distribuição dos gêneros nos animais deste 

experimento e pode-se verificar grande heterogeneidade entre eles. O gênero predominante, 

independente do estado de saúde e dieta foi Megasphaera spp. (59,12-34,26%) conforme ilustrado na 

figura 15. Animais doentes (FIV+) apresentaram menor abundância de Collinsella spp. e Peptococcus 

spp., conforme tabela 15. A PCL foi capaz de reduzir a concentração de Catenibacterium spp., 

apresentado na tabela 16. Nos animais saudáveis o consumo da PCL aumentou a abundância de 

Bifidobacterium spp. e reduziu de Dialister spp., Megasphaera spp. e Anaerobiospirillum spp.  

Membros do gênero Megasphaera apresentaram capacidade de fermentar lactato em diversos 

AGCC (RUSSELL; BALDWIN, 1978; COUNOTTE et al., 1981). Além disso, estudos em ratos 

demonstraram que a sua presença foi associada à melhora da saúde do TGI (HASHIZUME et al., 

2003) e também promoveu redução na atrofia de mucosa do intestino de porcos desmamados 

(YOSHIDA; TSUKAHARA; USHIDA, 2009). Portanto, a sua redução pode ser potencialmente 

indesejável, no entanto, marcadores que comprovem seu prejuízo não foram avaliados no presente 

estudo. 

Com a utilização de outros prebióticos também foi possível encontrar aumento da concentração 

de Bifidobacterium spp. em cães e gatos saudáveis (BARRY et al., 2010; KANAKUPT et al., 2011; 

BELOSHAPKA et al., 2013; SANTOS, 2015). A inclusão de 4,0% de FOS foi capaz de aumentar a 

quantidade de Bifidobacterium spp. em gatos saudáveis (BARRY et al., 2010). De forma 

complementar, mesmo com a redução da suplementação de FOS (0,5%) ou com o uso de GOS (0,5%) 

também foi possível aumentar a abundância deste gênero bacteriano em gatos saudáveis 

(KANAKUPT et al., 2011). Em cães saudáveis, o consumo de PCL (1,4%) aumentou este gênero 

bacteriano (BELOSHAPKA et al., 2013). Resultado semelhante também foi encontrado com o uso da 

PCL em teores crescentes (0,2 – 0,4 -0,6%) em gatos saudáveis, com aumento linear de 

Bifidobacterium spp. (SANTOS, 2015). Todos estes autores comentaram que o aumento deste grupo 

bacteriano é benéfico e desejável quando se utiliza um prebiótico (BARRY et al., 2010; KANAKUPT 

et al., 2011; BELOSHAPKA et al., 2013; SANTOS, 2015). Portanto, apesar do presente estudo não ter 

avaliado parâmetros imunológicos ou marcadores de saúde intestinal, o aumento de Bifidobacterium 

spp. pode ser considerado como efeito positivo nos animais saudáveis. 
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Já nos animais FIV+ o seu consumo levou ao aumento de Streptococcus spp. e 

Anaerobiospirillum spp., e redução de Bifidobacterium spp., conforme demonstrado na tabela 17. O 

aumento de Streptococcus spp. é desejável, uma vez que possui como produto final do seu 

metabolismo o ácido lático (TORTORA; FUNKE; CASE, 2015). Este, por sua vez, é capaz de reduzir 

o pH e assim propiciar ambiente desejável para a proliferação de bactérias benéficas e redução de 

grupos com potencial patogenicidade (CARBONERA; SANTO, 2010). Um estudo anterior avaliou a 

microbiota de gatos FIV+ e comparou-a com a de gatos saudáveis (WEESE et al., 2015). Os resultados 

demonstraram que gatos doentes possuíam maiores concentrações de Bifidobacteriales do que os 

saudávies. De forma complementar, cães com insuficiência pancreática exócrina também apresentaram 

maior abundância de Bifidobacteriaceae do que os saudávies (ISAIAH et al., 2017). Estes achados 

levantam a hipótese de que a redução deste grupo bacteriano em animais doentes pode indicar melhora 

no status de saúde dos animais. Porém, avaliações de parâmetros imunológicos ou marcadores de 

saúde se fazem necessários para a confirmação de tal teoria. Com relação ao papel dos grupos 

Anaerobiospirillum, Collinsella, Catenibacterium, Peptococcus e Dialister na saúde de gatos, não 

foram encontrados estudos até o momento para discussão dos resultados encontrados no presente 

trabalho. Aparentemente, a PCL foi capaz de modular populações bacterianas consideráveis e 

interessantes tanto em gatos saudáveis como FIV+. 
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Figura 14 - Distribuição das famílias bacterianas entre os animais em cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
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Figura 15 - Gêneros bacterianos mais prevalentes em cada tratamento. 

 
Legenda: GID0 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta controle sem adição de 
parede celular de levedura; GID4 = grupo de animais naturalmente infectados pelo FIV que consumiram a dieta teste com 
adição de 0,4% de parede celular de levedura; GSD0 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta controle sem 
adição de parede celular de levedura; GSD4 = grupo de animais saudáveis que consumiram a dieta teste com adição de 
0,4% de parede celular de levedura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

GSD0	 GSD4	 GID0	 GID4	

2,42	

2,39	 3,65	
4,04	

59,12	
34,60	 34,26	

40,17	

Succinivibrio	

Streptococcus	

Slackia	

Roseburia	

Prevotella	

Peptococcus	

Oscillospira	

Megasphaera	

Leuconostoc	

Lactobacillus	

Fusobacterium	

Eubacterium	

Dialister	

Collinsella	

Clostridium	

Catenibacterium	

Bulleidia	

Blautia	

Bifidobacterium	

Anaerobiospirillum	

Adlercreutzia	



	

	

70	

Tabela 15 - Efeito do estado de saúde sobre as concentrações médias dos gêneros bacterianos observados no estudo. 
 
 Grupos 

Genero FIV- FIV+ 
Adlercreutzia 0,59 ± 0,247 0,43 ± 0,174 
Anaerobiospirillum 0,82 ± 0,357 0,80 ± 0,339 
Bifidobacterium 1,62 ± 0,503 0,99 ± 0,307 
Blautia 0,61 ± 0,349 0,10 ± 0,076 
Bulleidia 1,77 ± 0,474 1,05 ± 0,309 
Catenibacterium 0,90 ± 0,332 2,13 ± 0,600 
Clostridium 0,33 ± 0,166 0,31 ± 0,144 
Collinsella 2,76 ± 0,841A 1,02 ± 0,332B 
Dialister 1,81 ± 0,553 1,68 ± 0,450 
Eubacterium 2,40 ± 0,615 3,84 ± 0,848 
Fusobacterium 0,12 ± 0,136 0,27 ± 0,135 
Lactobacillus 0,21 ± 0,133 0,15 ± 0,102 
Leuconostoc 0,24 ± 0,148 0,11 ± 0,090 
Megasphaera 46,66 ± 8,531 37,16 ± 7,825 
Oscillospira 0,09 ± 0,096 0,04 ± 0,056 
Peptococcus 1,46 ± 0,499A 0,39 ± 0,171B 
Prevotella 0,98 ± 0,385 0,55 ± 0,218 
Roseburia 0,12 ± 0,110 0,09 ± 0,079 
Slackia 0,71 ± 0,354 0,17 ± 0,109 
Streptococcus 0,22 ± 0,180 0,39 ± 0,268 
Succinivibrio 0,39 ± 0,266 0,56 ± 0,292 
Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 
Tabela 16 - Efeito da dose de parede celular de levedura sobre as concentrações médias dos gêneros bacterianos observados 
no estudo. 

 
Doses 

Gênero 0% PCL 0,4% PCL 
Adlercreutzia 0,59 ± 0,227 0,43 ± 0,187 
Anaerobiospirillum 0,91 ± 0,370 0,73 ± 0,324 
Bifidobacterium 1,12 ± 0,344 1,43 ± 0,427 
Blautia 0,29 ± 0,196 0,20 ± 0,151 
Bulleidia 0,29 ± 0,196 0,20 ± 0,151 
Catenibacterium 2,18 ± 0,615A 0,88 ± 0,300B 
Clostridium 0,30 ± 0,155 0,33 ± 0,155 
Collinsella 1,55 ± 0,502 1,82 ± 0,586 
Dialister 1,88 ± 0,495 1,62 ± 0,449 
Eubacterium 2,97 ± 0,707 3,11 ± 0,735 
Fusobacterium 0,35 ± 0,163 0,09 ± 0,109 
Lactobacillus 0,15 ± 0,107 0,20 ± 0,126 
Leuconostoc 0,14 ± 0,112 0,19 ± 0,121 
Megasphaera 46,47 ± 8,233 37,34 ± 7,757 
Oscillospira 0,10 ± 0,093 0,04 ± 0,056 
Peptococcus 0,70 ± 0,272 0,82 ± 0,303 
Prevotella 1,22 ± 0,405 0,44 ± 0,189 
Roseburia 0,14 ± 0,109 0,07 ± 0,075 
Slackia 0,30 ± 0,187 0,40 ± 0,235 
Streptococcus 0,30 ± 0,196 0,28 ± 0,220 
Succinivibrio 0,54 ± 0,292 0,41 ± 0,249 
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Legenda: PCL: Parede celular de levedura; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 
 
Tabela 17 - Concentrações médias dos gêneros bacterianos observados no estudo. 
  Tratamentos 

 FIV- FIV+ 
Genero 0% PCL 0,4% PCL 0% PCL 0,4% PCL 
Adlercreutzia 0,98 ± 0,424 0,35 ± 0,250 0,36 ± 0,222 0,51 ± 0,260 
Anaerobiospirillum 1,80 ± 0,967A 0,37 ± 0,213B 0,45 ± 0,233B 1,43 ± 0,642A  
Bifidobacterium 0,94 ± 0,425B 2,76 ± 0,883A 1,33 ± 0,508A 0,73 ± 0,323B 
Blautia 0,96 ± 0,607 0,38 ± 0,329 0,09 ± 0,088 0,11 ± 0,123 
Bulleidia 1,97 ± 0,659 1,59 ± 0,562 1,12 ± 0,429 0,99 ± 0,404 
Catenibacterium 1,37 ± 0,554 0,59 ± 0,302 3,43 ± 1,107 1,32 ± 0,460 
Clostridium 0,26 ± 0,210 0,40 ± 0,258 0,35 ± 0,223 0,28 ± 0,187 
Collinsella 2,56 ± 0,928 2,98 ± 1,081 0,93 ± 0,371 1,11 ± 0,481 
Dialister 3,19 ± 1,037A 1,03 ± 0,459B 1,11 ± 0,434A 2,55 ± 0,732A 
Eubacterium 2,42 ± 0746 2,39 ± 0,778 3,65 ± 0,951 4,04 ± 1,028 
Fusobacterium 0,41 ± 0,262 0,03 ± 0,075 0,29 ± 0,203 0,26 ± 0,180 
Lactobacillus 0,16 ± 0,164 0,27 ± 0,210 0,14 ± 0,139 0,15 ± 0,148 
Leuconostoc 0,22 ± 0,210 0,25 ± 0,205 0,09 ± 0,115 0,14 ± 0,139 
Megasphaera 59,12 ± 8,674A 34,60 ± 7,893B 34,26 ± 7,902A 40,17 ± 8,181A 
Oscillospira 0,18 ± 0,172 0,04 ± 0,086 0,05 ± 0,087 0,04 ± 0,086 
Peptococcus 1,39 ± 0,550 1,53 ± 0,615 0,35 ± 0,216 0,44 ± 0,258 
Prevotella 2,11 ± 0,845 0,45 ± 0,074 0,70 ± 0,360 0,44 ± 0,240 
Roseburia 0,23 ± 0,196 0,06 ± 0,100 0,09 ± 0,112 0,09 ± 0,110 
Slackia 0,83 ± 0,499 0,61 ± 0,412 0,11 ± 0,098 0,26 ± 0,223 
Streptococcus 0,81 ± 0,633A 0,06 ± 0,071A 0,11 ± 0,104B 1,38 ± 0,909A 
Succinivibrio 0,81 ± 0,553 0,19 ± 0,198 0,36 ± 0,282 0,87 ± 0,478 

Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; PCL: Parede celular de levedura; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem 
pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

5.2. PRODUTOS FERMENTATIVOS E DIGESTIBILIDADE 

 

Com realação aos coeficientes de digestibilidade aparente (CDA), não houve diferença entre o 

consumo de PCL nas diferentes doses (0% e 0,4%). Houve diferença entre os grupos de animais 

(saudáveis e infectatos pelo FIV). Animias FIV+ apresentaram menor CDA da proteina bruta (PB) e 

dos extrativos não-nitrogenados (ENN) e, maiores CDA do extrato etéreo em hidrólise ácida (EEHA) e 

da energia metabolizável (EM) em comparação aos animais saudáveis, conforme descrito na tabela 19. 

Não foi possível verificar diferença em relação aos produtos fermentativos e os CDA entre as 

diferentes doses (D0 x D4), grupos (GS x GI) ou mesmo nos diferentes tratamentos (GSD0, GSD4, 

GID0 e GID4), conforme demonstrado nas tabelas 18 e 20. O menor CDA para PB, ENN em gatos 

FIV+ é esperado, uma vez que esta doença desencadeia transtornos no TGI; como diarreia, 

predisposição à infecções por bactérias oportunistas, atrofia das vilosidades, hiperplasia das criptas, 

disfunção do íleo, má absorção de sais biliares e lipídios, redução na produção de suco gástrico e 
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redução do tempo de trânsito intestinal (KOTLER et al., 1984; GARCIA; QUINTAES; LEANDRO-

MERHI, 2000; CHANG et al., 2008; VIJAY-KUMAR et al., 2010; SMITH et al., 2013); o que resulta 

na redução da digestibilidade aparente dos nutrientes (GARCIA; QUINTAES; LEANDRO-MERHI, 

2000). No entanto, o aumento da digestibilidade do EEHA e da EM não eram resultados esperados e, 

não existem relatos em literatura com esse tipo de avaliação em gatos FIV+. Em humanos HIV+ 

também foi encontrada redução da digestibilidade aparente dos nutrientes, mas não foi relatado o 

aumento (GARCIA; QUINTAES; LEANDRO-MERHI, 2000 ). Estudos que avaliem a digestibilidade 

em animais e pessoas doentes se fazem necessários, devido ao impacto que este fator pode acarretar na 

terapia nutricional, bem como na melhor compreensão dos mecanismos da doença envolvida.  

 
Tabela 18 - Coeficientes de digestibilidade aparente médios dos nutrientes e concentrações médias de produtos 
fermentativos observados nos grupos experimentais. 

 Grupos 

Variáveis FIV- FIV+ 

CDAPB 82,75 ± 0,675A 80,43 ± 0,605B 
CDAMO 83,30 ± 0,899 81,12 ± 0,857 
CDAMM 26,50 ± 2,258 25,41 ± 2,258 
CDAEEHA 85,10 ± 0,933B 95,60 ± 0,835A 
CDAFB 26,34 ± 3,170 35,18 ± 2,841 
CDAENN 86,68 ± 2,339a 75,98 ± 2,097b 
CDAEB 83,04 ± 0,873 80,56 ± 0,783 
CDAEM 73,11 ± 1,123B 79,18 ± 1,006A 
Acetato 236,38 ± 37,189 279,61 ± 30,457 
Propionato 82,64 ± 15,286 123,31 ± 12,509 
Butirato 84,64 ± 20,444 76,95 ± 17,584 
Ácido lático 5,98 ± 14,380 37,98 ± 16,708 
AGCC totais 400,83 ± 61,717 476,32 ± 51,322 
Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; CDA = Coeficiente de digestibilidade aparente; PB = Proteina bruta; MO = Matéria orgânica; MM 
= Matéria mineral; EEHA= Extrato etéreo em hidrólise ácida; FB = Fibra bruta; ENN = Extrativos não- nitrogenados; EB = 
Energia bruta; EM = Energia metabolizável; A,B- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de 
Tukey (p<0,05); a,b- médias na mesma linha sem uma letra em comum diferem pelo teste de Tukey (p<0,001). 
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Tabela 19 - Coeficientes de digestibilidade aparente médios dos nutrientes e concentrações médias de produtos 
fermentativos entre as doses experimentais. 
  Dose 

Variávies 0% PCL 0,4% PCL 

CDAPB 81,88 ± 0,650 81,30 ± 0,631 
CDAMO 82,07 ± 0,857 82,35 ± 0,889 
CDAMM 24,71 ± 2,256 27,21 ± 2,256 
CDAEEHA 89,39 ± 0,880 91,31 ± 0,862 
CDAFB 28,94 ± 3,054 32,58 ± 2,965 
CDAENN 82,33 ± 2,254 80,33 ± 2,188 
CDAEB 81,84 ± 0,842 81,77 ± 0,817 
CDAEM 77,35 ± 1,092 74,95 ± 1,050 

Acetato 244,27 ± 34,412 271,72 ± 33,503 
Propionato 90,79 ± 14,152 115,15 ± 13,779 
Butirato 81,43 ± 18,939 80,15 ± 18,691 

Ácido lático 10,89 ± 16,078 33,06 ± 15,082 

AGCC totais 414,37 ± 58,065 462,78 ± 56,532 
Legenda: PCL: Parede celular de levedura; CDA = Coeficiente de digestibilidade aparente; PB = Proteina bruta; MO = 
Matéria orgânica; MM = Matéria mineral; EEHA= Extrato etéreo em hidrólise ácida; FB = Fibra bruta; ENN = Extrativos 
não nitrogenados; EB = Energia bruta; EM = Energia metabolizável. 
 
Tabela 20 - Coeficientes de digestibilidade aparente médios dos nutrientes e concentrações médias dos produtos 
fermentativos observados nos diferentes tratamentos. 
 Tratamentos 

 FIV- FIV+ 

Variávies 0% PCL 0,4% PCL 0% PCL 0,4% PCL 

CDAPB 82,79 ± 0,955 82,71 ± 0,955 80,97 ± 0,884 79,88 ± 0,827 
CDAMO 83,02 ± 1,257 83,57 ± 1,257 81,11 ± 1,164 81,13 ± 1,257 
CDAMM 23,54 ± 3,188 29,46 ± 3,184 25,87 ± 3,184 24,95 ± 3,188 
CDAEEHA 83,31 ± 1,260 86,90 ± 1,223 95,47 ± 1,136 95,72 ± 1,987 
CDAFB 23,31 ± 4,483 29,37 ± 4,483 34,57 ± 4,150 35,79 ± 3,882 
CDAENN 86,50 ± 3,308 86,86 ± 3,308 78,16 ± 3,063 73,81 ± 2,865 
CDAEB 82,49 ± 1,235 83,59 ± 1,235 81,18 ± 1,144 79,94 ± 1,079 
CDAEM 74,40 ± 1,588 71,82 ± 1,588 80,30 ± 1,470 78,07 ± 1,375 

Acetato 254,57 ± 52,429 218,19  ± 51,127 233,97 ± 44,060 325,25 ± 41,364 
Propionato 83,96 ± 221,617 81,31 ±21,617 97,63 ± 18,270 148,99 ± 17,090 
Butirato 94,60 ± 26,075 74,67 ± 24,666 68,26 ± 21,656 85,64 ± 21,075 

Ácido lático 5,75 ± 20,337 6,21 ± 20,337 16,03 ± 24,907 59,92 ± 22,278 

AGCC totais 436,65 ± 88,695 365,00 ± 88,695 392,08 ± 74,961 560,56 ± 70,120 
Legenda: FIV-: Animais não infectados pelo vírus da imunodeficiência felina; FIV+: Animais infectados pelo vírus da 
imunodeficiência felina; PCL: Parede celular de levedura; CDA = Coeficiente de digestibilidade aparente; PB = Proteina 
bruta; MO = Matéria orgânica; MM = Matéria mineral; EEHA= Extrato etéreo em hidrólise ácida; FB = Fibra bruta; ENN 
= Extrativos não-nitrogenados; EB = Energia bruta; EM = Energia metabolizável. 
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Com relação aos efeitos das bactérias nas concentrações de AGCC e ácido lático, no presente 

estudo foi possível constatar que a redução do filo Actinobacteria e o aumento de Fusobacteria 

apresentaram efeito positivo na concentração de acetato e propionato. O aumento dos gêneros 

Catenibacterium e Fusobacterium resultaram em efeito positivo na concentração de acetato e 

propionato, em contrapartida, o aumento do gênero Peptococcus apresentou efeito negativo na 

concentração de acetato nas fezes, conforme demostrado na tabela 23. Já o aumento de 

Bifidobacterium apresentou efeito positivo na concentração de propionato, demostrado na tabela 23. 

Adicionalmente, o aumento da família Propionibacteriaceae e Moraxellaceae resultou em efeito 

negativo sobre acetato e propionato, conforme demonstrado nas tabelas 22. Dialister e Eubacterium 

apresentaram efeito negativo na produção de butirato, conforme demonstrado na tabela 23. Para o 

ácido lático, Fusobacteria e Peptostreptococcaceae apresentaram efeito positivo e, Parapreevotellaceae, 

Leuconostocaceae e Succinivibrionaceae demonstraram efeito negativo (tabelas 21 e 22). Os gêneros 

Catenibacterium e Fusobacterium apresentaram efeito positivo, conforme demonstrado na tabela 23. 

O filo Actinobacteria e o gênero Peptococcus resultaram em efeito positivo sobre os AGCC totais e a 

família Moraxellaceae em efeito negativo, conforme demonstrado na tabela 21, 22 e 23. Estudos com 

este tipo de análise também não foram encontrados na literatura, a qual pode ser bastante interessante, 

uma vez que já reflete os possíveis efeitos da modulação no crescimento de determinados grupos 

bacterianos nos produtos de fermentação fecal. 

Ao se correlacionar os resultados encontrados com as modulações na população de bactérias, a 

redução do filo Actinobacteria nos animais saudáveis que consumiram a PCL (GSD4) aparentemente é 

positiva, uma vez que a sua presença pode afetar de forma negativa as concentrações de acetato, 

propionato e AGCC totais. De forma semelhante, a redução da ordem Aeromonadales no tratamento 

GSD4 também pode ser positiva, pois este grupo apresentou efeito negativo na concentração de 

propionato nas fezes. Nos animais FIV+ que consumiram a PCL (GID4) a redução da abundância de 

Peptostreptococcaceae se mostrou positiva, uma vez que esta família bacteriana exerceu efeito 

negativo na concentração de acetato e propionato. O aumento de Bifidobacterium no tratamento GSD4 

é potencialmente positivo, devido a sua capacidade de modular de forma positiva o propionato. A 

redução do gênero Dialister no GSD4 pode ser positiva, uma vez que este gênero exerceu efeito 

negativo sobre a concentração de butirato. Deste modo, é possível que o consumo da PCL exerça 

efeitos positivos tanto em animais saudáveis como em animais FIV+. No entanto, mais estudos que 

empreguem o sequenciamento são necessários para a confirmação dos resultados ora encontrados. 
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Tabela 21 - Efeitos dos filos e ordens bacterianas nas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta e ácido lático nas fezes. 

  Acetato Propionato Butirato Ácido lático AGCC totais 

Filo Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. 

Actinobacteria -4,97 1,95 0,0386 -2,84 1,06 0,0321 -0,27 0,89 0,7693 -1,00 1,21 0,4453 -8,08 3,35 0,0466 
Bacteroidetes -3,56 27,89 0,9020 -1,98 15,57 0,9023 5,63 9,03 0,5521 -14,14 14,98 0,3887 0,09 46,72 0,9984 
Firmicutes 4,30 2,16 0,0872 2,47 1,18 0,0758 0,31 0,89 0,7363 0,95 1,24 0,4756 7,09 3,65 0,0935 
Fusobacteria 21,30 8,56 0,0418 12,93 4,37 0,0213 -1,69 3,85 0,6726 16,35 1,62 0,0002 32,54 15,35 0,0717 
Proteobacteria -7,39 10,37 0,4988 -4,95 5,69 0,4137 -0,15 3,56 0,9661 -9,52 5,84 0,1643 -12,50 17,34 0,4942 

Ordem Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. 

Bifidobacteriales -13,07 10,26 0,244 -7,49 4,29 0,124 0,18 4,76 0,971 -2,31 4,67 0,642 -19,03 17,91 0,323 
Coriobacteriales 0,08 1,30 0,956 -0,27 0,53 0,630 0,20 0,67 0,774 -0,47 0,77 0,569 0,18 2,20 0,936 
Bacteroidales -12,66 18,90 0,524 1,45 7,90 0,860 -6,88 8,72 0,456 -4,17 7,83 0,617 -19,58 32,26 0,563 
Lactobacillales -3,92 10,10 0,710 -3,95 4,15 0,372 1,69 4,13 0,695 -2,98 5,24 0,594 -7,50 17,24 0,677 
Clostridiales -0,40 1,35 0,775 0,02 0,56 0,976 0,35 0,63 0,594 -0,14 0,69 0,843 0,18 2,20 0,936 
Rhizobiales -363,20 161,04 0,059 -169,43 70,04 0,046 -59,79 83,37 0,497 -9,91 82,08 0,909 -596,45 283,02 0,073 
Sphingomonadales -1420,28 602,52 0,051 -695,04 259,78 0,032 -224,93 319,77 0,505 -69,40 314,49 0,834 -2333,11 1065,79 0,065 
Erysipelotrichales 4,08 3,58 0,293 2,52 1,43 0,120 -2,69 1,35 0,088 5,96 2,08 0,036 4,40 6,21 0,502 
Fusobacteriales 20,38 7,76 0,034 11,69 2,95 0,006 -0,59 4,08 0,889 16,68 1,01 <.0001 31,16 13,98 0,061 
Actinomycetales -123,94 54,07 0,056 -63,66 23,17 0,029 -13,99 28,38 0,637 -3,00 27,77 0,918 -199,39 95,55 0,075 
Aeromonadales -7,22 6,73 0,319 -3,40 2,75 0,257 -2,51 3,17 0,455 -4,73 2,97 0,172 -13,60 11,34 0,270 
Pseudomonadales -46,56 50,66 0,389 -14,44 21,32 0,520 -9,03 22,65 0,702 -14,08 27,48 0,630 -79,02 86,67 0,392 

Legenda: AGCC totais: total de ácidos graxos de cadeia curta. 
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Tabela 22 - Efeitos das famílias bacterianas nas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta e ácido lático nas fezes. 

  Acetato Propionato Butirato Ácido lático AGCC totais 
Família Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. 

Bifidobacteriaceae -14,57 12,55 0,298 -10,25 5,75 0,135 -1,44 6,65 0,837 -0,49 1,57 0,776 -26,26 22,64 0,299 
Coriobacteriaceae -5,09 2,53 0,085 -2,82 1,42 0,088 -0,37 1,05 0,737 -0,72 1,33 0,611 -8,27 4,30 0,096 
Prevotellaceae -13,10 36,24 0,736 -7,68 19,79 0,718 3,07 11,15 0,797 359,21 365,28 0,505 -17,71 60,18 0,783 
Parapreevotellaceae 87,67 917,19 0,928 -4,11 501,77 0,994 9,30 277,97 0,975 -1517,71 201,14 0,005 92,80 1518,76 0,954 
Leuconostocaceae 142,79 276,65 0,657 80,22 91,68 0,474 92,02 201,71 0,693 -61,06 0,67 0,007 315,02 538,92 0,618 
Clostridiaceae 1,39 5,09 0,798 0,93 3,18 0,785 -0,80 1,08 0,500 0,55 3,79 0,893 1,51 8,28 0,864 
Lachnospiraceae -80,00 65,27 0,288 -61,82 31,05 0,117 22,24 28,82 0,483 -56,37 50,57 0,381 -119,57 112,08 0,346 
Propionibacteriaceae -250,97 86,45 0,027 -150,19 41,99 0,012 . . . -78,46 65,26 0,316 -426,24 142,19 0,025 
Peptostreptococcaceae 7,02 5,96 0,488 3,97 2,72 0,383 1,16 1,38 0,556 0,82 0,13 0,025 12,14 10,06 0,441 
Moraxellaceae -142,35 25,28 0,030 -75,39 16,80 0,046 -22,65 9,04 0,129 -6,81 9,13 0,534 -240,39 33,45 0,019 
Erysipelotrichaceae -23,06 18,71 0,434 -10,96 10,96 0,500 -5,07 2,85 0,326 -0,28 2,25 0,913 -39,09 32,52 0,442 
Succinivibrionaceae -5,77 11,70 0,643 -3,84 7,00 0,607 0,35 2,47 0,892 -13,17 3,60 0,019 -9,26 19,14 0,649 
Legenda: AGCC totais: total de ácidos graxos de cadeia curta. 
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Tabela 23 - Efeitos dos gêneros bacterianos nas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta e ácido lático nas fezes. 

  Acetato Propionato Butirato Ácido lático AGCC totais 

Gênero Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. Efeito EP Prob. 

Adlercreutzia -43,73 20,13 0,066 -17,07 9,15 0,105 -15,03 8,54 0,122 -3,32 10,67 0,768 -79,19 34,37 0,055 
Anaerobiospirillum -2,85 7,96 0,730 -2,05 3,22 0,546 -0,91 3,81 0,818 -2,52 3,44 0,496 -6,62 13,38 0,636 
Bifidobacterium -15,78 10,04 0,160 0,05 0,05 0,046 -0,04 4,78 0,993 -2,74 4,73 0,588 -24,14 17,63 0,213 
Blautia 0,33 9,04 0,972 1,51 3,74 0,698 -1,00 3,89 0,804 -0,06 3,81 0,987 -1,69 15,42 0,916 
Bulleidia -13,16 16,78 0,459 -2,59 7,04 0,723 -12,75 8,03 0,156 -2,56 7,29 0,740 -28,88 28,24 0,341 
Catenibacterium 17,56 6,93 0,039 9,19 2,59 0,009 -0,88 3,36 0,800 25,34 2,43 0,0001 26,48 12,19 0,066 
Clostridium -37,27 61,03 0,561 -4,79 25,50 0,857 -36,02 29,58 0,263 20,49 29,08 0,513 -76,80 103,43 0,482 
Collinsella -12,65 7,11 0,119 -4,32 2,96 0,187 -7,43 3,35 0,062 -0,18 3,09 0,957 -24,07 11,58 0,076 
Dialister -15,67 9,44 0,141 -3,93 4,25 0,386 -8,75 3,02 0,023 -6,02 6,54 0,399 -30,95 15,55 0,087 
Eubacterium 1,82 5,55 0,752 1,57 2,28 0,514 -5,35 1,37 0,006 5,77 3,73 0,182 -0,14 9,48 0,989 
Fusobacterium 103,06 38,07 0,030 60,15 15,82 0,007 -3,02 20,60 0,888 67,63 17,14 0,011 156,75 70,01 0,060 
Lactobacillus -59,86 120,25 0,636 -30,12 43,33 0,513 1,04 63,80 0,988 6,63 11,59 0,598 -105,39 209,92 0,634 
Leuconostoc -85,91 85,49 0,348 -18,31 42,26 0,678 -32,97 24,95 0,228 41,29 43,06 0,382 -138,19 134,51 0,338 
Megasphaera -0,27 1,01 0,799 -0,18 0,41 0,671 0,70 0,51 0,217 -0,69 0,39 0,133 0,20 1,70 0,910 
Oscillospira -235,09 182,40 0,245 -73,66 74,99 0,364 -148,32 77,99 0,106 -7,90 79,94 0,926 -493,03 308,77 0,161 
Peptococcus -35,22 14,36 0,044 -14,06 6,14 0,056 -15,49 7,50 0,078 -1,40 6,82 0,846 -63,76 24,18 0,034 
Prevotella -11,63 18,73 0,554 1,95 7,81 0,810 -6,79 8,63 0,457 -3,50 7,81 0,673 -17,77 31,96 0,595 
Roseburia -219,18 167,74 0,239 -64,58 69,92 0,391 -111,23 80,17 0,215 -49,57 72,37 0,531 -411,16 286,34 0,201 
Slackia -17,06 10,31 0,149 -6,64 4,31 0,174 -7,03 5,05 0,213 0,05 4,56 0,991 -31,63 17,39 0,119 
Streptococcus -4,40 10,82 0,696 -4,85 4,42 0,308 2,09 4,35 0,646 -5,53 5,40 0,353 -8,71 18,46 0,652 
Succinivibrio -12,63 11,36 0,303 -4,18 4,77 0,409 -8,47 6,18 0,213 -6,40 4,98 0,255 -21,70 19,32 0,298 
Legenda: AGCC totais: total de ácidos graxos de cadeia curta. 
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Com base nos resultados apresentados foi possível identificar que o consumo da PCL foi capaz 

de modular a população bacteriana nos dois grupos de animais testados (GS e GI). No entanto, animais 

saudáveis e FIV+ que consumiram o prebiótico apresentaram modulações antagônicas para alguns 

grupos bacterianos. Nesse caso, a PCL foi capaz de exercer efeito somente em um grupo de animais 

(GS ou GI), não em ambos. Também foram observadas diferenças na composição de microrganismos 

entre animais saudáveis e infectados pelo FIV, o que levanta a hipótese de que a extrapolação de 

resultados encontrados em animais saudáveis para animais doentes pode ser equivocada. Um ponto 

importante a ser levantado como uma das falhas do presente estudo foi o fato de não ter sido avaliado 

o escore de condição corporal dos animais. Conforme já discutido, a obesidade pode influenciar na 

composição da microbiota de gatos (KIELER et al., 2016). Portanto, é possível que os animais FIV+ 

apresentassem escore de condição corporal inferior aos saudáveis, apesar de apresentarem peso 

corporal médio semelhante. Cabe destacar que o único estudo que avaliou a microbiota de gatos FIV+ 

publicado até o momento também não determinou a condição corporal dos animais (WEESE et al., 

2015) ou mesmo em alguns estudos com gatos saudáveis que avaliaram microbiota, essa aferição não 

foi realizada (VESTER et al., 2009; JIA et al., 2011a; 2011b; BIAGI et al., 2013; MASUOKA et al., 

2017). Vistos estes pontos, mais estudos que empreguem diferentes prebióticos e análise da microbiota 

em animais doentes, para promover a melhor compreensão do papel destes microrganismos na saúde 

intestinal dos animais em diferentes estados de saúde e o efeito de aditivos na saúde em animais 

debilitados são necessários. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 Com base nas condições experimentais em que o presente estudo foi realizado, pode-se 

concluir que: 

• O consumo de 0,4% de parede celular de levedura reduziu a porcentagem de Bacteroidetes 

e Catenibacterium spp nas fezes de gatos saudáveis e FIV+. 

• Nos gatos saudáveis, a ingestão da parede celular de levedura resultou no aumento da 

concentração de Actinobacteria e Bifidobacterium spp. nas fezes e, reduziu a de Firmicutes, 

Aeromonadales, Dialister spp., Megasphaera spp. e Anaerobiospirillum spp. 

• Nos gatos FIV+, o consumo de parede celular de levedura aumentou a concentração fecal 

de Proteobacteria, Lactobacillales, Aeromonadales, Streptococcus spp e 

Anaerobiospirillum spp. e reduziu a de Bifidobacterium spp. 

• Nos gatos saudáveis, independente do consumo ou não do prebiótico, observou-se menor 
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concentração fecal de Fusobacteria, Clostridiales e Fusobacteriales e, maior de 

Coriobacteriales, Collinsella spp. e Peptococcus spp. em comparação ao gatos FIV+.  

• Os gatos FIV+, apresentaram menor digestibilidade da proteína bruta e carboidratos e, 

maior aproveitamento da gordura, em comparação aos gatos saudáveis.  

• Não houve diferença nas concentrações de ácidos graxos de cadeia curta e de ácido láctico 

entre os tratamentos, grupos e doses.  

• Com relação aos possíveis efeitos da modulação bacteriana e sua associação com a 

produção de ácidos graxos de cadeia curta, observou-se que a redução de Actinobacteria, 

Propionibacteriaceae e Moraxellaceae e, o aumento de Fusobacteria, Catenibacterium e 

Fusobacterium apresentaram efeito positivo na concentração de acetato e propionato. O 

aumento de Peptococcus apresentou efeito negativo na concentração de acetato. O aumento 

de Bifidobacterium apresentou efeito positivo na concentração de propionato. O aumento 

de Dialister e Eubacterium apresentaram efeito negativo na produção de butirato. O 

aumento de Fusobacteria, Peptostreptococcaceae, Catenibacterium e Fusobacterium e, a 

redução de  Parapreevotellaceae, Leuconostocaceae e Succinivibrionaceae apresentaram 

efeito positivo na produção de ácido lático. Por último, o aumento de Actinobacteria e 

Peptococcus e, a redução de Moraxellaceae resultaram em efeito positivo nas 

concentrações de ácidos graxos de cadeia curta totais . 
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