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RESUMO
SANTOS, J. P. F. Efeitos de níveis crescentes de parede celular de levedura
sobre a digestibilidade, microbiota fecal e produtos da fermentação intestinal
em dietas para gatos adultos. [Effects of increasing levels of yeast cell wall on
digetibility, fecal microbiota and gut fermentation products in diets for adult cats].
2015. 90 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2015.
Este trabalho objetivou avaliar os efeitos de teores crescentes de parede celular de
levedura (PCL) seca em dietas para gatos adultos saudáveis sobre a digestibilidade
aparente dos nutrientes, composição da microbiota e concentração de ácidos graxos
de cadeia curta e ramificada, ácido lático e aminas biogênicas nas fezes. Foram
utilizados 14 gatos adultos saudáveis, machos e fêmeas, com peso médio de
4,40±1,05kg e idade média de 6,2±0,54 anos, distribuídos em delineamento em
blocos casualizados desbalanceados (períodos experimentais), com dois blocos e
três ou quatro gatos por dieta em cada bloco, em quatro tratamentos experimentais:
controle – 0% de PCL (T0); 0,2% de PCL (T20); 0,4% de PCL (T40) e 0,6% de PCL
(T60), totalizando sete animais por dieta experimental. Os resultados foram
avaliados pela função GLM do SAS através de regressões polinomiais simples.
Verificou-se aumento linear no coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) da
matéria mineral (p=0,0305) e tendência a comportamento quadrático para CDA da
fibra bruta (p=0,0792). Com relação à microbiota fecal, houve aumento linear no
número de log/copies de Bifidobacterium spp. (p=0,0152) e Lactobacillus spp.
(p=0,0299), redução linear em Clostridium perfringens (p=0,0371) e quadrática no
grupo E. coli, Hafnia alvei e Shiguella spp. (p=0,0211), já enterobactérias, bactérias
ácido-láticas, Campylobacter spp., Chlamydia felis e Salmonella spp. não foi
observado efeito (p>0,05). Para os produtos da fermentação observou-se aumento
linear na concentração de ácido butírico (p=0,0075), acético (p=0,0854), valérico
(p=0,0465), total de ácidos graxos de cadeia curta (p=0,0612) e ramificada
(p=0,0986), putrescina (p=0,0276), cadaverina (p=0,0036), histamina (p=0,0183) e
total de aminas biogênicas (p=0,0024) com a inclusão de PCL já ácido isobutírico
(p=0,0801) apresentou aumento quadrático. Conclui-se que a PCL possui efeito
prebiótico para gatos adultos saudáveis.
Palavras-chave: Felinos. Nutrição. Prebióticos. Saúde intestinal.

ABSTRACT
SANTOS, J. P. F. Effects of increasing levels of yeast cell wall on digetibility,
fecal microbiota and gut fermentation products in diets for adult cats. [Efeitos
de níveis crescentes de parede celular de levedura sobre a digestibilidade,
microbiota fecal e produtos da fermentação intestinal em dietas para gatos adultos].
2015. 90 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2015.
This study evaluated the effects of the inclusion of increasing levels of spray-dried
yeast cell wall (YCW) in diets to healthy adult cats on the coefficient of apparent
digestibility, microbiota composition and concentration of short and branched fatty
acids, latic acid and biogenic amines fecal. Fourteen adult cats were used, males and
females, with an average weight of 4.40±1.05kg and average age of 6.2±0.54 years
old, distributed in a randomized unbalanced block design (experimental periods), with
two blocks and three or four cats by diet each block into four treatments: control – 0%
(T0), 0.2% of YCW (T20), 0.4% of YCW (T40) and 0.6% of YCW (T60), totaling
seven animals per treatment. The results were evaluated by SAS GLM function by
simple polynomial regression. It was verified a linear increase in coefficient of total
tract apparent digestibility (CTTAD) of mineral matter (p=0.0305) and a tendency to
quadratic behavior for CTTDA of crude fiber (p=0.0792). Regarding the fecal
microbiota, a linear response of increase in log/copies of Bifidobacterium spp. (p =
0.0152)

and

Lactobacillus

spp. (p=0.0299),

linear

reduction

of Clostridium

perfringens (p=0.0371) and quadratic in E. coli, Hafnia alvei and Shigella spp. group
(p=0.0211),

however

enterobacteria,

latic

acid

bacteria, Campylobacter

spp., Salmonella spp. and Chlamydia felis effect was not observed (p>0.05). For
fermentation products was observed linear increase in concentration of butyric acid
(p=0.0075), acetic acid (p=0.0854), valeric (p=0.0465), total short chain fatty acids
(p=0.0612) and branched (p=0.0986), putrescine (p=0.0276), cadaverine (p=0.0036),
histamine (p=0.0183) and total biogenic amines (p=0.0024) with the inclusion of YCW
however isobutyric acid (p=0.0801) showed a quadratic increase. Through this study
was possible to address the prebiotic effect of YCW to adult healthy cats.
Keywords: Felines. Nutrition. Prebiotics. Intestinal health.
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1 INTRODUÇÃO

Embora a população de felinos domésticos no Brasil corresponda a pouco
menos da metade dos cães domiciliados, há perspectivas de que os hábitos
modernos da sociedade e as características de maior independência da espécie
felina levem ao aumento no número dos gatos nos lares dos brasileiros, fenômeno
similar ao ocorrido nos Estados Unidos e Europa (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). Neste sentido, o mercado de alimentos
destinados aos felinos também passa por mudanças, com intenso aquecimento, o
que demanda novos estudos de matérias primas e aditivos, com o objetivo de
longevidade associada à qualidade de vida para os animais, sendo estas as grandes
preocupações dos proprietários e dos nutricionistas nos dias atuais.
O intestino possui ambiente ideal para a colonização e crescimento de
microrganismos que ao colonizarem a mucosa intestinal desempenham função na
digestão e absorção dos nutrientes, além de apresentar estreita relação com o
sistema imune. Ao se modular a microbiota intestinal, pode-se favorecer maior
número de microrganismos benéficos em detrimento ao número de potencialmente
patogênicos, ferramenta importante para a maximização da saúde (FERNANDES et
al., 2000; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2006).
De acordo com Lu e Walker (2001) a interação entre os microrganismos e o
hospedeiro é complexa e envolve diversos mecanismos de ação. Neste sentido, os
alimentos e seus componentes desempenham papel de grande importância neste
processo. Com destaque para os prebióticos, os quais são definidos como
ingredientes nutricionais não digeríveis, que produzem benefícios ao hospedeiro por
estimularem de forma seletiva o crescimento e a atividade de um grupo ou mais de
bactérias intestinais benéficas (GIBSON; ROBERFROID, 1995).
Dentre as substâncias com potencial prebiótico empregadas em alimentos
para animais de companhia, destaca-se a parede celular da levedura seca (PCL) da
Saccharomyces cerevisiae. No entanto, as pesquisas conduzidas para a avaliação
deste aditivo concentram-se principalmente na espécie canina (STRICKLING et al.,
2000; SWANSON et al., 2002; ZENTEK; MARQUAT; PIETRZAK, 2002; GRIESHOP
et al., 2004; MIDDELBOS et al., 2007; MIDDELBOS; FASTINGER; FAHEY JR.,
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2007; GOMES, 2009; FÉLIX et al., 2010; BELOSHAPKA et al., 2013) com escassez
de dados em felinos (AQUINO et al., 2010; AQUINO et al., 2012; AQUINO et al.,
2013), sendo requeridos estudos nos últimos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 MICROBIOTA INTESTINAL DE FELINOS DOMÉSTICOS: PROCESSO DE
COLONIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO EM GATOS EM CRESCIMENTO E
ADULTOS

2.1.1 Adesão e respiração bacteriana

A colonização bacteriana do intestino tem fundamental importância na saúde
dos indivíduos (FERNANDES et al., 2000; LU; WALKER, 2001), neste sentido, a
compreensão dos processos pelos quais as bactérias aderem na mucosa intestinal é
importante para a eficiência de sua modulação. De acordo com Tortora, Funke e
Case (2001), o processo de ligação de bactérias com os tecidos dos hospedeiros é
conhecido como aderência e se dá por moléculas denominadas adesinas ou
ligantes, com destaque para o glicocálix, fímbrias, proteinas de adesão e ácido
lipoteicóico.
Dentre os processos relacionados à aderência e colonização bacteriana,
Mandigan, Martikon e Parker (1997) relataram que há especificidade de tecidos, ou
seja, as bactérias não aderem em todas as células igualmente, com seleção celular
e topográfica. Além disso, há especificidade do hospedeiro, com aderência espécieespecífica, sendo que cepas bacterianas que normalmente infectam seres humanos
aderem fortemente ao seu epitélio, enquanto que em outras espécies animais tal
aderência não é tão eficiente.
O processo de adesão e colonização trata-se de interação complexa entre os
microrganismos e o hospedeiro (LU; WALKER, 2001), sendo verificado por Tuomola,
Ouwehand e Salminen (1999) em extratos de glicoproteínas intestinais isoladas de
seres humanos, por exemplo, que Lactobacillus johnsonii LJ1 e L. casei Shirota
reduzem a aderência de Salmonella typhimurium, enquanto que Lactobacillus GG e
L. rhamnosus elevam-na.
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Além disso, a viabilidade, crescimento e multiplicação dos microrganismos
apresentam relação direta com fatores ambientais, como a nutrição, temperatura,
pH, disponibilidade de água e oxigênio, sendo observada resposta bacteriana
diferenciada de acordo com o ambiente, em decorrência de fatores filogenéticos
(MANDIGAN; MARTINKO; PARKER, 1997). Dentre estas diferenças, o metabolismo
respiratório trata-se de um fator classificatório das bactérias.
A respiração aeróbia ocorre na presença de oxigênio e este metabolismo é
caracterizado pela utilização de oxigênio como aceptor de elétron e consequente
produção de 38 ATPs a partir de uma molécula de glicose, com maior eficiência
energética em comparação aos eucariotos, que produzem 36 ATPs. Já a respiração
anaeróbia ocorre na ausência de oxigênio e o aceptor final de elétron não é o
oxigênio, mas sim um substrato inorgânico, como exemplo: o NO3, SO4 e CO3, na
ausência do ciclo de Krebs ou a cadeia respiratória, tal processo é lento e repercute
diretamente na multiplicação destas bactérias (MANDIGAN; MARTINKO; PARKER,
1997; TORTORA; FUNKE; CASE, 2001). Permeando as bactérias aeróbias e
anaeróbias estritas, têm-se as anaeróbias moderadas, microaerófilas, capnofílicas e
aerotolerantes.

2.1.2 Estabelecimento da microbiota

O processo de colonização da microbiota intestinal de neonatos trata-se de
um aspecto bastante importante para a saúde dos indivíduos ao longo da vida. De
forma generalista, relata-se que o trato gastrintestinal (TGI) em cães e gatos
apresenta padrão de colonização de microrganismos semelhante ao de outros
mamíferos. De acordo com Buddington (2003), ao nascimento a mucosa intestinal
de cães é estéril, mas é rapidamente colonizada por bactérias do canal do parto e do
meio ambiente. Filhotes de um dia de vida já apresentam colonização por bactérias
aerotolerantes e, posteriormente, elevação em anaeróbias.
Todavia, trabalhos recentes têm destacado a possibilidade de ocorrência da
colonização bacteriana na fase fetal (THUM et al., 2012; FUNKHOUSER;
BORDENSTEIN, 2013; RODRÍGUEZ et al., 2015). Nesse sentido, a hipótese de que
a barreira placentária mantém os fetos estéreis ao longo de uma gestação saudável
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continua sendo um dogma geral e, como resultado, a presença de qualquer bactéria
no útero costuma ser considerada como um risco potencial para o feto
(RODRÍGUEZ et al., 2015).
De modo geral, diferentes mecanismos podem explicar a interação na
transferência da microbiota materna para a prole e envolvem questões relativas a
fatores internos e externos, conforme apresentado no quadro 1.

Quadro 1 - Mecanismos de transferência da microbiota materna para os fetos e neonatos

Fatores
Boca

Glândulas mamárias

TGI

Canal do parto

Mecanismos
A microbiota oral provavelmente seria
transportada para o útero via corrente
sanguínea.
Uma via enteromamária conduziria a
microbiota através da circulação linfática e
sanguínea. Além disso, a ingestão de leite e
a presença de microrganismos contribuiriam
para esse processo.
Microrganismos intestinais seriam conduzidos
ao útero via penetração de células
dendríticas enriquecidas com bactérias para
o sistema linfático.
O canal do parto representa uma importante
via de colonização por microrganismos.
Neste sentido tal microbiota parece sofrer
alterações ao longo da gestação, o que
repercutia em diferenças na microbiota do
TGI de indivíduos nascidos através de parto
normal ou cesariana.

Fonte: Adaptado de Thum et al. (2012); Funkhouser e Bordenstein (2013) e Rodríguez et al. (2015).

De acordo com Thum et al. (2012), uma microbiota materna rica em
Bifidobacterium spp. com número reduzido de E. coli pode não só contribuir para o
desenvolvimento fetal e neonatal, mas também reduzir a incidência de distúrbios
imunológicos na infância. Os estudos para a avaliação da transferência direta da
microbiota materna durante a gestação são complexos e envolvem questões éticas,
sendo desconhecida a capacidade dos microrganismos de atravessarem a placenta
de forma eficiente e persistirem no feto, bem como seus efeitos em longo prazo
(FUNKHOUSER; BORDENSTEIN, 2013; RODRÍGUEZ et al., 2015), principalmente
em gatos.

23

Ao avaliarem a microbiota fecal de gatos filhotes provenientes de fêmeas
alimentadas com dietas seca ou úmida, Bermingham et al. (2013) observaram que a
microbiota fecal das fêmeas gestantes foi alterada de acordo com a dieta, no entanto
pequena alteração ocorreu na prole na fase pré-desmame, com diferença em
relação

aos

microrganismos

Solobacterium,

Peptococcaceae,

Clostridium,

Megamonas e Allisonela. Já na fase pós-desmame, tais alterações foram
pronunciadas, com modulação de filos associados à dieta, sendo verificado aumento
em Firmicutes e Actinobacteria e redução em Fusobacterium nos animais que
receberam dieta seca em comparação à dieta úmida.
No estudo amplo da sucessão, na microbiota fecal, ao longo dos meses pósdesmame em filhotes de gatos Jia et al. (2011) observaram que existe diferença na
contagem total de bactérias fecais, Bacteroidetes, Desulfovibrionales, Clostridium
cluster IX e bactérias láticas, entre 4 semanas e 9 meses de vida.
Ao estudarem o efeito de dietas ricas em proteina e pobres em carboidrato
(dieta A) e moderadas em proteina e carboidrato (dieta B) em filhotes de gatos com
idade entre 8 e 16 semanas de vida, Deusch et al. (2014) puderam observar que a
dieta produz importantes alterações na microbiota fecal dos animais, com redução
no número de Firmicutes e Actinobacteria, mas aumento no número de Fusobacteria
e Proteobacteria nos animais alimentados com a dieta A. Quando avaliados os
gêneros bacterianos, os autores também verificaram mudanças relevantes, como
aumento

de

Megasphaera,

Bifidobacterium,

Acidaminococcus,

Prevotella

e

Selenomonas nos animais manejados com a dieta B, as quais apresentaram
importante relação com a fermentação de carboidratos. Já com a dieta A, os autores
relataram elevação em Clostridium, Fusobacterium, Eubacterium, Ruminococcus,
Bacteroides, Desulfovibrio, destacando-se Clostridium e Desulfovibrio como
microrganismos reconhecidamente fermentadores de substratos proteicos. No
entanto, as diferenças ao longo do tempo foram de pouca relevância, o que os
autores atribuíram à estabilização da microbiota na 8a semana de vida dos gatos,
sem importantes diferenças até a 16a semana, em filhotes com acesso à dieta das
mães. Assim, os autores sugerem que a evolução ao longo dos anos pode ter
moldado os carnívoros e sua microbiota intestinal para facilitar a rápida transição da
digestão do leite materno para o alimento sólido.
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2.1.3 Caracterização da microbiota fecal de gatos adultos

De forma geral Suchodolski et al. (2011a) relataram que as bactérias aeróbias
ou anaeróbias facultativas ocorrem em grande abundância no intestino delgado,
enquanto que as anaeróbias predominam no intestino grosso. Em revisão de
literatura, Deng e Swanson (2015) mencionam que Firmicutes, Bacteroidetes,
Proteobacteria,

Fusobacteria

e

Actinobacteria

são

os

filos

bacterianos

predominantes na microbiota fecal de cães e gatos, sendo que de forma geral a
predominância das duas primeiras é similar aos seres humanos, com a diferença de
que nos cães e gatos Fusobacterium parece também ter relativa importância
percentual. Ressalta-se, no entanto, que as proporções das bactérias intestinais
apresentam variações entre indivíduos, espécie, dieta, idade, ambiente e métodos
analíticos, como coleta e manipulação da amostra, método de extração do DNA e
RNA, primers e técnica empregada (GARCIA-MAZCORRO; MINAMOTO, 2013;
KERR;

BELOSHAPKA;

SWANSON,

2014;

DENG;

SWANSON,

2015;

GRZESKOWIAK et al., 2015).
As avaliações da microbiota fecal, seja para caracterização ou para
avaliações nutricionais, tem recebido atenção nos últimos anos, o que foi
acompanhado do desenvolvimento e aprimoramento de diversos

métodos

moleculares, conforme apresentado na revisão de Garcia-Mazcorro e Minamoto
(2013). Cabe destacar que tais métodos apresentam relativa vantagem em relação à
cultura bacteriana (plaqueamento), já que o último considera apenas bactérias
viáveis, e atenção deve ser dada na diferenciação e contagem das colônias, bem
como nas especificidades bacterianas, principalmente de bactérias fastidiosas,
sendo possível que no plaqueamento bactérias comensais do TGI de cães e gatos
não sejam efetivamente cultivadas, conforme observado por Willard et al. (2000).
Na caracterização específica da composição bacteriana de fezes de gatos
adultos, no que tange aos filos bacterianos, Minamoto et al. (2012) mencionaram em
revisão de literatura que as populações de Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria
e Proteobacteria perfazem mais de 99% da microbiota presente nas fezes de gatos;
Barry et al. (2012) citam os filos Firmicutes (36,3% – 49,8%), Bacteroidetes/Chlorobi
(36,1% – 24,1%), Proteobacteria (12,4% – 11,1%) como predominantes, seguidos de
Actinobacteria; já Bell et al. (2014) relataram que Firmicutes, Bacteroidetes e
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Actinobacteria compõe mais de 98% da microbiota fecal de felinos. Tun et al. (2012),
por sua vez, descreveram que os principais filos bacterianos presentes nas fezes de
gatos foram Bacteroidetes/Chlorobi (67,5%), Firmicutes (13%), Proteobacteria
(5,9%), Actinobacteria (1,2%), Fusobacteria (0,7%), bem como presença de
Chlamydiae/Verrucomicrobia

(0,3%),

contudo

ao

avaliar

separadamente

Bacteroidetes e Chlorobi, as percentagens situaram-se em 9% e 0,02%,
respectivamente, o que não deixou claro qual grupo representou a diferença e,
segundo Garcia-Mazcorro e Minamoto (2013) estas diferenças podem ser atribuídas
à análise de bioinformática.
Com relação à avaliação conjunta de filos e gêneros bacterianos, Desai et al.
(2009)

observaram

grande

variação

individual.

Os

filos

Actinobacteria

(particularmente Bifidobacterium spp.) e Firmicutes (Clostridium spp. e Lactobacillus
spp.) foram as que apresentaram maior prevalência no TGI dos felinos, enquanto a
população de Proteobacteria foi a que apresentou o menor número de clones. De
forma semelhante Handl et al. (2011) relataram elevada porcentagem do filo
Firmicutes (92,1%), seguido de Actinobacteria (7,3%). Dentro do filo Firmicutes, a
classe Clostridia foi a predominante (65,1%), com destaque para os grupos
Clostridium (clusters XIVa e XI) e Ruminicoccus, além disso as classes
Erysipelotrichi (13,3%) e Bacilli (9,4%) foram relevantes, a última constituída quase
que exclusivamente pela ordem Lactobacillales, principalmente os gêneros
Enterococcus spp. e Lactobacillus spp.
Ritchie et al. (2010) observaram maior predominância do filo Firmicutes
(87,3%), seguido de Proteobacteria (7,9%), Bacteroidetes (2,4%), Actinobacteria
(2,3%) e Fusobacteria (0,2%), nas fezes de gatos. No filo Firmicutes foram
predominantes Clostridium cluster XI, seguido de I, XIVa e IV, destacando-se estes
membros como importantes produtores de butirato e outros ácidos graxos de cadeia
curta (AGCC). Em relação às bactérias potencialmente benéficas, Bifidobacterium
spp. e Lactobacillus spp., os autores observaram que somente 13,3% apresentaram
os gêneros nas fezes quando avaliadas através de primer universal, no entanto com
primers específicos, foi verificado que 92% dos animais apresentavam Lactobacillus
spp. e 100% Bifidobacterium spp., sendo observada elevada variabilidade de
espécies entre os indivíduos. De forma semelhante Beloshapka et al. (2013) não
verificaram a presença de Bifidobacterium spp. e observaram baixíssima
porcentagem de Lactobacillus spp. nas fezes de cães através da avaliação com
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primers universais, apenas quando foram avaliadas com os especificamente
desenhado para a bactéria alvo. Desta forma, tais achados podem estar
relacionados à possível baixa abundância destes gêneros bacterianos nas fezes dos
animais (RITCHIE et al., 2010).
Evidencia-se ainda que existe relativa variabilidade nos resultados da
caracterização da microbiota fecal de felinos, portanto são necessários mais estudos
com técnicas e modelos experimentais padronizados. Tais avaliações são
importantes, pois a proposta fundamental dos estudos da microbiota fecal de cães e
gatos se concentra em entender a taxonomia, dinâmica e funções das comunidades
bacterianas e seu inter-relacionamento, bem como compreender as substâncias
produzidas e consumidas pelos microrganismos, a influência de fatores ambientais,
a interação com o hospedeiro, e a diferença entre indivíduos saudáveis e doentes
(DENG; SWANSON, 2015). Neste sentido, recentes estudos têm realizado análises
de metabolômica nas fezes de cães e gatos, com o objetivo de compreender a
atividade metabólica da microbiota através de avaliações que consideram a
caracterização de todos os genes do hospedeiro e da microbiota (SUCHODOLSKI,
2011b).
Em avaliação metabolômica da microbiota fecal de gatos, Barry et al. (2012)
relataram que as principais categorias funcionais presentes foram: metabolismo de
carboidratos, proteinas, aminoácidos e DNA, componentes da parede celular e
cápsula, vitaminas e pigmentos e fatores de virulência, o que corrobora Tun et al.
(2012) com gatos e Swanson et al. (2011) com cães, os últimos destacando que
seus achados com cães para as categorias funcionais foram semelhantes às
observadas em seres humanos.
Diversos gêneros bacterianos potencialmente patogênicos parecem estar
presentes na microbiota fecal de gatos, conforme observado por Handl et al. (2011)
que relataram a presença de Clostridium perfringens, Enterococcus spp., E. coli e
Helicobacter spp.; Tun et al. (2012) a presença de espécies dos gêneros
Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus, Listeria, Clostridium, Salmonella, E. coli,
Yersinia, Shigella, Vibrio, Campylobacter e Helicobacter. Em revisão de literatura,
realizada por Minamoto et al. (2012) é apontado que felinos parecem apresentar na
microbiota intestinal diversos gêneros e espécies relacionadas à enteropatias em
seres humanos, como Salmonela spp., Clostridium difficile, Clostridium perfringens,
Campylobacter spp., E coli e Helicobacter spp.. No entanto, os autores destacam
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que a interpretação deve ser criteriosa, já que a presença destes microrganismos
não parece ter íntima relação com alterações do TGI, como diarreia, por exemplo,
fato dependente principalmente da virulência das cepas, bem como da taxa de
prevalência destes microrganismos no TGI, status imunológico dos animais e
equilíbrio da microbiota.
De forma bastante generalista, em estudos com nutrição, as principais
bactérias intestinais potencialmente patogênicas avaliadas são E. coli, Salmonella
spp. e Clostridium perfringens.
As E. coli são bactérias que pertencem ao filo Proteobacteria, classe
Gammaproteobacteria e família Enterobacteriaceae, que são classificadas em: E.
coli enteropatogênica (EPEC) associada a diarreia não pela produção de toxina, mas
por causarem lesões histopatológicas; E. coli enterotoxigênica (ETEC) que não
invadem o epitélio intestinal, mas produzem toxinas termoestáveis e termolábeis; E.
coli enteroinvasiva (EIEC) com invasão epitelial, multiplicação intracelular e
consequente invasão das células epiteliais adjacentes; E. coli enteroagregativas
(EAEC) com aderência inicial à mucosa, produção de muco e citocinas; E. coli
enterohemorrágica (EHEC) associadas a lesão de adesão, além de hemorragia e
edema da lâmina própria pela liberação de citocinas (NATARO; KAPPER, 1998).
A Salmonella spp. também pertence a família Enterobacteriaceae, e trata-se
de uma bactéria patogênica 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). Em cães
Kerr, Dowd e Swanson (2014) observaram que a patogenia esteve relacionada
diretamente com E. coli/Shigella spp. e Clostridium perfringens. Ainda em relação ao
filo Proteobacteria, dentre outras bactérias potencialmente patogênicas se destaca
também a Campylobacter spp., pertencente à classe Epsilon Proteobacteria e a
família Campylobacteraceae, a qual está diretamente associada a perturbações do
TGI (TORTORA; FUNKE; CASE, 2001; MAUKONEN, 2012).
O Clostridium perfingens pertence ao filo Firmicutes, classe Clostridia e
família Clostridiaceae e está relacionado a diversas alterações gastrintestinais e a
gangrena gasosa em seres humanos (TORTORA; FUNKE; CASE, 2001). De forma
geral o C. perfringens é classificado em cinco sorotipos (A, B, C, D e E) produtores
principalmente das toxinas alfa, beta, epsílon e iota, bem como das toxinas de
importância secundária, teta, delta, lambda e enterotoxina (CAVALCANTI et al.,
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2004). Em cães e gatos, os resultados do C. perfringens sobre a possível produção
de diarreia ainda permanecem incertos (SILVA; LOBATO, 2015), assim como os
demais gêneros bacterianos, conforme citado por Minamoto et al. (2012), sendo que
as avaliações de tais gêneros bacterianos são importantes tanto para avaliação de
infecções endógenas, exógenas e superinfecções, bem como o papel da nutrição
em sua modulação.
Outro microrganismo potencialmente patogênico descrito em felinos é a
Chlamydia, pertencente ao filo Chlamydiae e família Chlamydiaceae, caracterizado
como uma bactéria intracelular (LONGBOTTOM; CULTER, 2003) associada à
conjuntivite, febre, letargia, claudicação e redução de peso corporal (TERWEE et al.,
1998). Apesar dos estudos concentrarem-se na conjuntivite em felinos, é citado que
a bactéria pode colonizar a mucosa gástrica da espécie, conforme Hargis, Prieur e
Gaillard (1983) e Gaillard et al. (1984), os últimos com registros de sinais e lesões de
conjuntivite, rinite e gastrite após a inoculação aerossol oral do microrganismo.
Em aves, a avaliação da presença de Chlamydia psitacci através de swabs da
cloaca e culturas bacteriológicas trata-se de prática comum, pois a transmissão da
mesma pode ocorrer por contaminação fecal (SMITH et al., 2011).
Desta forma pode-se verificar que a avaliação da microbiota fecal de animais
trata-se de uma temática bastante importante, no entanto em estudos com enfoque
nutricional a complementação da relação dos microrganismos com os produtos da
fermentação é bastante importante para a melhor compreensão da funcionalidade
de determinado ingrediente.

2.2 PRODUTOS DA FERMENTAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL

2.2.1 Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC)

Os AGCC de principal importância nutricional, acético, propiônico e butírico,
são produzidos no intestino de animais monogástricos. Em diversas espécies
animais os AGCC contribuem com o requerimento energético basal, no entanto nos
felinos tal contribuição é mínima, com isso a sua função está relacionada
principalmente à nutrição das células intestinais (BROSEY; HILL; SCOTT, 2000).
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A síntese dos ácidos orgânicos e outras moléculas orgânicas, produtos finais
da fermentação, ocorrem em anaerobiose, que apresenta como características não
requerer oxigênio, ciclo de Krebs ou cadeia de transporte de elétrons, utilizarem uma
molécula orgânica como aceptor final de elétron e produzirem pequena quantidade
de ATP (somente uma ou duas moléculas de ATP por molécula de material, o qual é
gerado durante a glicólise), pois grande parte da energia permanece no produto final
orgânico (TORTORA; FUNKE; CASE, 2001).
De acordo com Tortora, Funke e Case (2001), vários microrganismos podem
fermentar diversos substratos e os produtos finais da fermentação dependem dos
microrganismos em particular, enzimas presentes e ativas, bem como do substrato.
No Quadro 2 são apresentados os principais produtos gerados por alguns
microrganismos presentes no TGI de seres humanos a partir da fermentação de
hexoses.
Quadro 2 - Relação entre os principais microrganismos encontrados no tgi de seres humanos e os
produtos finais da fermentação

Grupo bacteriano

Principais produtos da fermentação
das hexoses

Roseburia/Eubacterium rectale (grupo)
Eubacterium hallii
Ruminococcus obeum
Lachnospira spp.
Faecalibacterium prausnitzii
Ruminicoccus bromii, R. flavefaciens
Eubacterium cylindroides
Bifidobacterium spp.
Atopobium spp.
Bacteroides-Prevotella
Proteobacteria

Butirato, formato e lactato
Butirato, formato e lactato
Acetato
Formato, acetato, lactato e succinato
Butirato, formato e lactato
Acetato, formato, lactato e succinato
Butirato, acetato, lactato, succinato e
formato
Lactato, formato e acetato
Acetato, formato e lactato
Acetato, proprionato e succinato
Lactato, acetato, succinato e formato

Fonte: Adaptado de Louis et al. (2007)

O processo de formação dos AGCC envolve diversas vias metabólicas. De
forma resumida, a síntese de ácido acético ocorre através da hidrólise do acetil-CoA,
formado a partir do piruvato, nesta reação há formação de CO2, o qual é convertido
com grupo metil e CoA à acetil-CoA. Ressalta-se que a maior parte do piruvato é
convertido à acetil-CoA. Para a síntese de ácido propiônico, três vias metabólicas
podem estar envolvidas, sendo elas: via do succinato, via da fucose e via do acrilato
pela rota do lactato. Já para o ácido butírico, ocorre a reação inversa de beta-
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oxidação, bem como

duas

rotas

alternativas, a

primeira pela ação da

fosfotransbutirilase e butirato-quinase, e a segunda que emprega uma via de CoAtransferase, que transfere a fração CoA do butiril-CoA para o acetato. Em relação à
última via, salienta-se que o acetato estimula a rota da CoA-transferase, para
detoxificação de seu excesso, sendo que bactérias adaptadas para sobreviver em
ambientes diferentes do lúmen intestinal possuem rota da butirato-quinase, a qual
não depende de altas concentrações de acetato, o que pode permitir que estas
bactérias sobrevivam a ampla gama de condições ambientais (LOUIS et al., 2007;
DEN BESTEN et al., 2013). Na Figura 1 são apresentadas de forma sucinta as rotas
metabólicas descritas para formação dos principais AGCC.

Figura 1 -

Vias para síntese de ácidos graxos de cadeia curta a partir da fermentação de
carboidratos

Fonte: Louis et al. (2007)
Via de fermentação ao butirato (1) e propionato (2-4). 1a: via butirato-quinase; 1b: via butiril-COA, via
COA-transferase; 2: via acrilato; 3: via succinato; 4: via fucose; PEP: fosfoenolpiruvato.
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Além dos AGCC, o ácido lático trata-se de uma importante substância do
metabolismo bacteriano, com capacidade de redução do pH e consequente redução
de bactérias potencialmente patogênicas (CARBONERA; ESPIRITO SANTO, 2010),
bem como na síntese de AGCC (DUNCAN; LOUIS; FLINT, 2004; BOURRIAUD et
al., 2005).
Durante a glicólise, primeira etapa de produção do ácido lático, a molécula de
glicose é oxidada a duas moléculas de piruvato, o que gera a produção de duas
moléculas de ATP. Na próxima etapa, as duas moléculas de piruvato são reduzidas
a duas moléculas de NADH para formar duas moléculas de ácido lático, sendo o
ácido lático o produto final desta reação. De forma geral, as bactérias do gênero
Lactobacillus e Streptococcus são consideradas importantes produtoras de ácido
lático, conhecidas como homofermentativas e o único produto final de seu
metabolismo sacarolítico é o ácido lático (>85%) (TOTORA; FUNK; CASE, 2001).
Especificamente em relação aos Lactobacillus, a produção de ácido lático é espécieespecífica, já que podem ser classificadas também como: homofermentativas
obrigatórias, sendo as principais representantes L. acidophilus, L. crispatus, L.
delbrueckii, L. gasseri, L. johnsonii e L. salivarius; heterofermentativas facultativas,
onde as hexoses são quase que exclusivamente oxidadas a ácido lático, mas em
condições de limitação de glicose são gerados além de ácido lático, ácido acético,
etanol e ácido formato, dentre as quais se destacam L. casei, L. paracasei, L.
rhamnosus e L. plantarum; e heterofermentativas obrigatórias, nas quais as hexoses
são fermentadas a ácido lático, ácido acético, etanol e CO2, com destaque para L.
brevis, L. buchneri, L. fermentum, L. oris e L. reuteri (MAUKONEN, 2012).
Outro gênero com potencial benéfico é o das Bifidobacteria, as quais
possuem ácido acético, formato e lático como produtos finais de seu metabolismo
sacarolítico,

com

capacidade

de

hidrólise

de

uma

grade

variedade

de

polissacarídeos (LOUIS et al., 2007). É descrito que apesar do Bifidobacterium spp.
não possuir capacidade de produção de butirato, apresenta metabolismo cruzado
com bactérias butíricas, elevando a concentração deste AGCC em consorciação
com tais bactérias (DUNCAN; LOUIS; FLINT, 2004; BELENGUER et al., 2006).
Além dos AGCC, oriundos do metabolismo sacarolítico, outros produtos são
formados no processo de fermentação de compostos nitrogenados, como amônia,
aminas biogênicas e ácidos graxos de cadeia ramificada (AGCR) como ácido
valérico, isovalérico e isobutírico. Neste sentido, tem sido discutido que aminoácidos
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podem ser utilizados para a síntese de células bacterianas ou catabolizados em
diferentes vias que podem ter efeitos positivos ou negativos no hospedeiro (NEIS;
DEJONG; RENSEN, 2015).

2.2.2 Aminas biogênicas

As aminas são moléculas orgânicas de baixo peso molecular que possuem
atividade metabólica e são formadas naturalmente de forma endógena. A
classificação das aminas biogênicas é realizada quando estas são sintetizadas por
ação de um organismo vivo, através da descarboxilação de aminoácidos, sendo que
em alimentos sua produção está relacionada principalmente ao tempo e modo de
armazenamento (HALÁSZ et al., 1994; SHALABY, 1996). De forma geral, as
principais aminas biogênicas de importância são: feniletilamina, tiramina, triptamina,
histamina, putrescina, espermina, espermidina, agmatina e cadaverina, sendo os
precursores apresentados na Figura 2, assim como a relação cruzada para síntese,
como no caso da putrescina que origina espermina e espermidina e pode ser
ressintetizada por ambas.
Figura 2 -

Vias para síntese de aminas biogênicas

Fonte: Adaptado de Halász et al. (1994)
Os retângulos em destaque (vermelho) referem-se às aminas correspondentes.
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Além da classificação em natural e biogênica, as aminas podem ser
classificadas de acordo com a função que exercem, estrutura química, bem como
com o número de grupamento amina, dentre as quais se destacam as poliaminas
(espermidina, putrescina e espermina) que possuem importante papel na síntese de
DNA, RNA e proteinas, o que repercutiria no crescimento e renovação celular
(BARDÓCZ, 1995).
Dentre os fatores que influenciam a formação das aminas biogênicas em
alimentos estão a disponibilidade de aminoácidos livres, sinergismo entre as aminas,
armazenamento

dos

alimentos

e

a

presença

Enterobacteriaceae, Clostridum, Lactobacillus,

de

microrganismos,

como

Carnobacterium, Enterococcus,

Streptococcus, Micrococcus, Pseudomonas, entre outros (BARDÓCZ, 1995;
SHALABY, 1996; BOVER-CID; HOLZAPFEL, 1999). No entanto, as carboxilases
presentes nos microrganismos não são muito específicas e sua atividade é
característica para as espécies e cepas bacterianas (BARDÓCZ, 1995).
Na tentativa de se elucidar o papel dos microrganismos sobre a produção de
aminas biogênicas, diversos trabalhos foram conduzidos principalmente na área de
alimentos, dentre os quais se pode citar Bover-Cid e Holzapfel (1999) que
observaram que espécies específicas de bactérias ácido láticas, principalmente
Lactobacillus, Enterococcus e Carnobacteium foram responsáveis por considerável
formação de tiramina. As Enterobacteriaceae (dentre elas Enterobacter, Citrobacter,
Serratia e Klebsiella) estiveram associadas à formação de cadaverina e putrescina,
de forma semelhante Bover-Cid et al. (2001) relacionaram espécies de Lactobacillus
à tiramina, triptamina, feniletilamina, cadaverina e putrescina; Enterococcus à
tiramina e feniletilamina, e Enterobacteriaceae (Citrobacter, Enterobacter, Klebsiela e
Serratia) à cadaverina e putrescina.
De forma geral, as aminas são consideradas substâncias tóxicas que podem
causar diversas alterações clínicas nos indivíduos, dependendo de seu teor nos
alimentos, dentre os quais: histamina, por exemplo, atua na liberação de adrenalina
e noradrenalina e consequente excitação da musculatura lisa do útero, intestino e
trato respiratório; tiramina promove estímulo neurológico, controle da secreção
gástrica, alterações cardiorrespiratórias, elevação da glicemia, liberação de
noradrenalina

e

enxaqueca;

putrescina

e

cadaverina

causam

hipotensão,

braquicardia, paresia de extremidades e potencializam a toxicidade de outras
aminas; feniletilamina estimula a liberação de noradrenalina, promove aumento da

34

pressão sanguínea e enxaqueca; triptamina, por sua vez, eleva a pressão sanguínea
(SHALABY, 1996). É importante destacar que os efeitos das aminas biogênicas de
origem fecal no hospedeiro são desconhecidos. Dessa forma, sua quantificação é
utilizada até o momento principalmente como marcador do metabolismo microbiano
proteolítico.

2.3 MODULAÇÃO DA MICROBIOTA FECAL DE GATOS: PREBIÓTICOS

Os aditivos alimentares são definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento na Instrução Normativa n°13 de 30 de abril de 2004, como
substâncias, microrganismos ou produto formulado, adicionado intencionalmente,
que normalmente não é utilizado como ingrediente, que tenha ou não valor nutritivo,
e que afete ou melhore as características do alimento ou dos produtos animais
(BRASIL, 2004), dentre os quais pode-se citar os prebióticos.
Os prebióticos são definidos como compostos não digeridos pelo organismo
animal, mas que são seletivamente fermentados pelos microrganismos do trato
gastrintestinal, estimulando o crescimento e/ou a atividade de alguns destes
microrganismos

capazes

de

prover

benefícios

ao

hospedeiro

(GIBSON;

ROBERFROID, 1995). Dentre as características para as substâncias serem
classificadas como prebióticas, Crittenden e Playne (2009) citam: incapacidade de
digestibilidade pelo hospedeiro (ou parcialmente digerido), não absorvível no
intestino delgado, fracamente fermentável pelas bactérias da microbiota oral e por
bactérias patogênicas do TGI e possibilidade de fermentação pelos microrganismos
benéficos.
De forma geral, O´Toole e Cooney (2008) relataram que as cepas de
bactérias benéficas agiriam sobre a microbiota patogênica pela competição por
nutrientes; produção de produtos da fermentação com efeito inibitório; produção de
vitaminas e substratos de crescimento para outras bactérias benéficas; produção de
bacteriocinas e enzimas; competição pelos sítios de ligação; redução da inflamação;
e estimulo ao sistema imune inato. Lu e Walker (2001) relatam ainda que as
bactérias benéficas induzem a transdução de sinal, que fortalece as junções
intercelulares e desse modo, reduz o transporte paracelular de antígenos que
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causam inflamação. São relatadas vantagens da inclusão dietética dos prebióticos
em relação aos probióticos (microrganismos vivos), já que os primeiros apresentam
estabilidade em longos períodos de shelf life, em diferentes faixas de pH e
temperaturas; propostas físico-químicas em alimentos, com 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
(CRITTENDEN; PLAYNE, 2009).
Ao

avaliar

os

efeitos

de

Frutoligossacarídeos

(FOS;

0,5%)

e

Galactoligossacarídeos (GOS; 0,5%) sobre a microbiota fecal de gatos, Kanakupt et
al. (2011) puderam observar que os aditivos induziram a aumento em
Bifidobacterium spp. nas fezes, em comparação ao grupo controle. Da mesma
forma, Barry et al. (2010), ao estudarem alta dose de FOS (4%) pectina (4%) e
celulose (4%), citaram modulação da 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. Esses dados vão ao encontro à
pesquisa de Sparkers et al. (1998) que, ao utilizarem doses reduzidas de FOS
(0,75%) para gatos, observaram aumento de 164 vezes no número de Lactobacillus
spp. redução de 75% no número de E. coli e 98% em Clostridium perfringens, em
comparação ao período sem suplementação.
Com relação ainda às altas doses de FOS empregadas por Barry et al.
(2010), em estudo de metabolômica foi observada elevação em genes relacionados
ao metabolismo de manose nos indivíduos que receberam FOS em comparação aos
que receberam celulose. Os autores relataram que a levedura que estava presente
em todas as dietas (3%) pode ter repercutido em efeito sinérgico com a microbiota
associado ao tratamento com FOS (BARRY et al., 2012).
Em relação aos produtos da fermentação nas fezes, em estudo in vitro com
inoculo fecal oriundo de felinos suplementados com FOS, Barry et al. (2011)
observaram aumento na produção de AGCC. Ao estudarem os efeitos do FOS sobre
os produtos da fermentação em gatos, Kanakupt et al. (2011) observaram que a
concentração total de AGCC e AGCR, assim como a concentração de ácido butírico,
aumentaram com a suplementação associada de FOS (0,5%) + GOS (0,5%), o que
esteve associado à redução do pH das fezes. Ao avaliarem a inclusão de 4% de
FOS, pectina e celulose, Barry et al. (2010) observaram aumento na concentração
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fecal de ácido acético, propiônico e total de AGCC nos animais suplementados com
pectina, e aumento na concentração fecal de ácido butírico, isobutírico, valérico,
isovalérico, total de AGCR em gatos que receberam FOS e pectina, bem como em
determinadas aminas biogênicas, em comparação à celulose.
O coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes é uma importante
variável a ser determinada para alimentos suplementados com prebióticos, pois se
trata de um parâmetro básico a ser atendido pela nutrição. Neste sentido, Kanakupt
et al. (2011) observaram redução na digestibilidade aparente da proteina bruta em
gatos que receberam FOS + GOS. Os mesmos autores atribuem tal achado ao
aumento da biomassa microbiana fecal, o que afetaria diretamente o coeficiente de
digestibilidade da proteína bruta, explicação semelhante à publicada por Hesta et al.
(2001) e Middelbos et al. (2007), que também constataram declínio na digestibilidade
aparente da proteina bruta em gatos e cães suplementados com prebiótico,
respectivamente.
Além da proteina bruta, Barry et al. (2010) também observaram diminuição na
digestibilidade aparente do extrato etéreo ácido em gatos suplementados com
pectina (4%), o que, de acordo com os autores, pode ser explicado pelo aumento na
viscosidade do quimo intestinal ocasionado pela pectina, com redução na absorção
de ácidos graxos.
Ao estudar a inclusão de 3,11% de FOS em dietas para gatos, Hesta et al.
(2005) observaram tendência a aumento na produção fecal e na excreção de
nitrogênio nas fezes, mas redução no nitrogênio urinário, da mesma forma,
Verbrugghe et al. (2010) também encontraram redução na excreção do nitrogênio
urinário de gatos que receberam dieta com 4% de inulina e oligofrutose. Em cães
suplementados com probióticos, Feliciano et al. (2009) observaram aumento na
metabolização da energia, sem diferença no energia digestível, o que os autores
atribuem a uma possível melhora da utilização dos aminoácidos, os quais seriam
substituídos por ácido butírico na nutrição das células intestinais e disponibilizados
para outras funções do organismo, contudo os autores não avaliaram a excreção de
nitrogênio fecal e urinário dos animais com a suplementação probiótica.
Além do FOS e GOS, outras fontes prebióticas vêm sendo estudadas e
utilizadas em animais de companhia dentre elas a parede celular de levedura (PCL).

37

2.3.1 A parede celular de levedura (PCL)

As leveduras Saccharomyces cerevisiae são eucariotos unicelulares que são
utilizadas em diversos processos industriais, como na panificação, indústria
sucroalcooleira e na produção de bebidas. Neste sentido houve a necessidade de
agregar valor e utilizar os excedentes da biomassa microbiana, sendo os principais
produtos: levedura inativa íntegra ou autolisada, extrato de levedura, PCL e mais
recentemente as mananoproteinas purificadas, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 -

Produção de componentes de levedura submetida a processos de fermentação

Fonte: Adaptado de Sgarbieri et al. (1999)
Retângulos em destaque (vermelho) referem-se aos componentes.
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No entanto, atualmente as leveduras e seus componentes não têm sido
considerados subprodutos, já que para o abastecimento de mercados cada vez mais
exigentes, plantas industriais têm sido projetadas exclusivamente para sua produção
e beneficiamento, com a proposta de inclusão em alimentos para seres humanos e
animais.
A PCL trata-se de um potencial ingrediente prebiótico largamente utilizado em
dietas para animais de produção e companhia, o que esta relacionada à sua
composição

química,

formada

por

quitina,

1,3

e

1,6

beta-glucanos

e

mananoproteinas (OSUMI, 1998), cuja digestão não é conseguida pelos mamíferos
e apenas podem ser utilizados por determinados grupos bacterianos em detrimento
de outros.
O rendimento da PCL é dependente do processo, mas de forma geral Kollár
et al. (1997) relataram que a PCL corresponde entre 15-30% do peso da célula em
base da matéria seca, já Sgarbieri et al. (1999) obtiveram entre 40-45% de
rendimento no processo experimental de obtenção da PCL a partir de biomassa
microbiana oriunda da indústria cervejeira, além disso a composição da PCL é
relativamente variável, conforme citação de Fleet (1991) que relataram que a PCL
pode possuir entre 30 a 60% de glucanos, 25 a 50% de mananos, 13 a 15% de
proteina, 2 a 14% de lipídio e 1 a 2% de quitina.
É importante ressaltar ainda, que em muitos trabalhos é relatado o uso de
MOS como fonte prebiótica, no entanto os autores trabalharam de fato com a PCL e
não frações purificadas de mananoproteinas.

2.3.2 Efeitos da PCL sobre parâmetros intestinais de cães e gatos

Os trabalhos que avaliaram a inclusão da PCL em alimentos destinados à
animais de companhia concentram-se principalmente em cães. Middelbos et al.
(2007) avaliaram níveis crescentes (0%; 0,05%; 0,25%; 0,45% e 0,65%) de PCL em
dietas de cães e seus efeitos sobre a microbiota intestinal e digestibilidade dos
nutrientes, sendo a população de microrganismos avaliada através de técnica
molecular e por plaqueamento. Na técnica molecular, a contagem de Lactobacillus
spp. apresentou tendência ao comportamento cúbico, com número mais elevado no

39

tratamento 0,45% e E. coli reduzida com 0,25%. Já com o emprego da técnica por
plaqueamento, E. coli apresentou significativa 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. Beloshapka et al. (2013) por sua
vez, verificaram que cães suplementados com PCL (1,4%) apresentaram elevação
de Bifidobacterium spp., no entanto não foi efetiva na redução de E. coli em relação
ao grupo controle, o que foi observado com a inclusão de inulina.
Ao avaliarem a produção de AGCC em cães suplementados com PCL,
Zentek, Marquat e Pietrzak (2002) encontraram redução do pH fecal e aumento da
produção de AGCC em comparação ao controle. Gomes (2009) encontrou aumento
linear na concentração de ácido butírico e redução de algumas aminas biogênicas,
em cães suplementados com PCL.
Com relação ao efeito da PCL na digestibilidade de nutrientes da dieta,
Middelbos et al. (2007) encontraram efeito cúbico, com menor digestibilidade na
inclusão de 0,25% do aditivo, e maior aproveitamento no tratamento com 0,45% de
PCL. Zentek, Marquat e Pietrzak (2002) ao suplementarem cães com 1g/kg de peso
corporal (5,88%) de PCL, encontraram diminuição na digestibilidade dos extrativos
não-nitrogenados, matéria seca e proteina bruta, corroborando os resultados de
Swanson et al. (2002) na suplementação de 0,5% (2g/dia) de PCL para cães, com
tendência à redução na digestibilidade da matéria seca e orgânica. Um estudo
nacional demonstrou tendência semelhante na digestibilidade aparente da proteina
bruta e matéria seca ao empregar mananoproteina purificada em dieta para cães
(CHIZZOTTI, 2012).
De acordo com Swanson et al. (2002) a possível explicação para a redução
na digestibilidade da proteina bruta está relacionada à aglutinação do MOS à
proteína da dieta. Outros autores relatam que o aumento na produção de bactérias
ácido-láticas pode refletir em redução na digestibilidade aparente da proteína bruta
(MIDDELBOS et al., 2007).
Estudos conduzidos com a inclusão de PCL para felinos são escassos, sendo
localizado na literatura apenas o trabalho de Aquino (2009), o qual originou os
artigos publicados em anos subsequentes (AQUINO et al., 2010; AQUINO et al.,
2012; AQUINO et al., 2013). Nestes trabalhos os autores relatam aumento linear na
digestibilidade da matéria seca, com inclusão do aditivo, sem diferença na produção
de AGCC e microbiota fecal, entretanto cabe ressaltar que a inclusão da PCL foi
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realizada em alimentos secos após o processo de extrusão, em mistura do alimento
com água, alterando assim as características da dieta. Além disso, neste mesmo
estudo a avaliação dos produtos da fermentação não incluiu as análises de AGCR e
aminas biogênicas, apenas produtos oriundos do metabolismo de carboidratos,
informações inexistentes na literatura até o momento, para a espécie felina.
É importante destacar ainda que em importante parcela dos estudos com PCL
para cães (STRICKLING et al., 2000; SWANSON et al., 2002; GRIESHOP et al.,
2004) e para gatos (AQUINO et al., 2012; AQUINO et al., 2013) a microbiota fecal foi
analisada pela técnica de plaqueamento em meio de cultura seletivo. Com isso,
fazem-se necessárias mais pesquisas que avaliem os efeitos da PCL, principalmente
em gatos, com técnicas moleculares para determinação da microbiota fecal, já que
várias avaliações separadas de diferentes pesquisadores são requeridas para definir
o efeito prebiótico de um determinado composto (GIBSON et al., 2010).
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3 OBJETIVOS

Estudar os efeitos de teores crescentes de parede celular de levedura (PCL)
seca em alimento para gatos adultos sobre o coeficiente de digestibilidade dos
nutrientes, composição microbiana (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp.,
Clostridium perfringens, Salmonella spp., Chlamydia felis, Campylobacter spp. e
grupo Escherichia coli, Hafnia alvei e Shigella spp.) e concentração dos produtos da
fermentação nas fezes (ácido lático, ácidos graxos de cadeia curta, ácidos graxos de
cadeia ramificada e aminas biogênicas).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 LOCAL DE CONDUÇÃO DO ENSAIO

O presente estudo foi conduzido entre os meses de junho a outubro de 2012
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, Brasil, com
aprovação pela “Comissão de Ética no Uso de Animais” da FMVZ/USP (protocolo nº
2734/2012).

4.2 ANIMAIS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Foram utilizados 14 gatos adultos saudáveis, avaliados através de exame
físico e hemograma, machos ou fêmeas, com peso corporal médio de 4,40±1,05,
idade média de 6,2±0,54 anos e escore de condição corporal médio 5,0±0,27.
Os animais foram distribuídos em delineamento em blocos casualizados
desbalanceados

(sendo

considerados

como

fator

do

bloco

os

períodos

experimentais), com dois blocos e três ou quatro gatos por dieta em cada bloco, em
quatro tratamentos experimentais: controle – 0% de PCL (T0); 0,2% de PCL (T20);
0,4% de PCL (T40) e 0,6% de PCL (T60). Foi considerado um animal por parcela
experimental, totalizando sete parcelas experimentais por tratamento.
Cada período experimental teve duração de trinta e quatro dias, sendo
dividido nas seguintes fases: adaptação às dietas experimentais (1º ao 21º dia);
coleta de fezes, urina e sobras de alimentos para digestibilidade e avaliação do
escore das fezes (22º ao 29º dia); coleta de fezes para enumeração de bactérias e
determinação da concentração de ácidos graxos de cadeia curta e ramificada, ácido
lático, pH e aminas biogênicas nas fezes (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.
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Os animais foram pesados no início e no final de cada período experimental,
com o objetivo de monitoramento do peso corporal ao longo do estudo.

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 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) foram desdobradas em substituição ao amido
de milho. Na Tabela 1 são apresentadas as formulações e a composição química
analisada das dietas experimentais.
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Tabela 1 -

1

Formulação e composição química das dietas experimentais

Ingredientes (%)
T0
T20
T40
Amido de milho
1,0
0,80
0,60
Parede celular de levedura
0,20
0,40
Milho grão
45,35
45,35
45,35
Farinha de visceras de frango
30,08
30,08
30,08
Glúten de milho 60
9,39
9,39
9,39
Gordura de aves
9,21
9,21
9,21
Palatabilizante líquido
2,00
2,00
2,00
Palatabilizante em pó
0,50
0,50
0,50
Cloreto potássio
0,43
0,43
0,43
Sal comum
0,35
0,35
0,35
Calcario
0,40
0,40
0,40
Premix min/vit1
0,50
0,50
0,50
Cloreto colina 60%
0,40
0,40
0,40
Antifungico
0,20
0,20
0,20
Antioxidante
0,04
0,04
0,04
Taurina
0,15
0,15
0,15
Nutrientes
T0
T20
T40
Matérica seca (%)
94,08
94,17
94,33
Valores corrigidospara matéria seca
Proteína bruta (%)
32,42
35,19
32,26
Extrato etéreo em hidrólise ácida
(%)
12,18
12,45
12,56
Fibra bruta (%)
1,50
1,69
1,44
Matéria mineral (%)
10,98
11,20
11,10
Cálcio (%)
2,27
2,36
2,19
Fósforo (%)
1,45
1,40
1,42
Magnésio (%)
0,17
0,17
0,16
Sódio (%)
0,29
0,29
0,28
Potássio (%)
0,64
0,70
0,70
Ferro (mg/kg)
818,98
846,34
785,54
Manganês (mg/kg)
76,03
89,36
81,73
Zinco (mg/kg)
573,98
586,17
602,14
Cobre (mg/kg)
38,27
37,17
34,98
Energia bruta (kcal/kg)
4720
4736
4724

T60
0,40
0,60
45,35
30,08
9,39
9,21
2,00
0,50
0,43
0,35
0,40
0,50
0,40
0,20
0,04
0,15
T60
94,67
32,81
12,98
1,45
11,20
2,31
1,34
0,17
0,25
0,63
812,30
88,76
613,71
39,08
4760

Adição 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.

Durante todas as fases experimentais os animais foram mantidos em gaiolas
metabólicas de aço inox (56 x 58 x 115 cm) com aparato para coleta de fezes e urina
(Figura 4). 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 (NATIONAL
RESEARCH COUNCIL, 2006) e quantidade de alimento fornecida aos animais
baseada na equação de necessidade energética de gatos adultos em manutenção,
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calculada pela fórmula: 100 x (PC)0,67 = Kcal/dia (NATIONAL RESEARCH COUNCIL,
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 3,4 m x 8,9 m (cinco gatos alojados), 3,0
m x 9,2 m (seis gatos alojados) e 3,0 m x 6,3 m (três gatos alojados), conforme
Figura 4.

Figura 4 -

Animais alojados em gaiolas metabólicas e gatis de convivência

Legenda: A – Animais alojados nas gaiolas metabólicas; B – Animais alojados em um dos gatis de
convivência.

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% de
umidade, 30% de proteína bruta, 9% de extrato etéreo, 4% 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,
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farinha de trigo, taurina, metionina, hidrolisado de fígado de frango, premix
vitamínico mineral, BHT e corantes.

4.4 DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDADE APARENTE
DOS NUTRIENTES E ESCORE FECAL

Para o ensaio de digestibilidade foi utilizado o método de coleta total de fezes e
urina. O consumo de alimento foi registrado diariamente, pesando-se as quantidades
oferecidas e recusadas de alimento a cada refeição. As fezes e urinas foram
coletadas integralmente após totalização de 24 horas do fornecimento do alimento,
durante oito dias. As fezes foram pesadas e acondicionadas em sacos plásticos
individuais, previamente identificados, fechados e armazenados em freezer (-15oC)
para posterior análise.. A urina foi recolhida em recipiente plástico contendo um
mililitro de ácido sulfúrico 1N para evitar perdas de nitrogênio e proliferação de
bactérias. A urina foi armazenada diariamente em freezer (-15ºC) e o volume
mensurado ao final do período de coleta.
Ao

final

do

período

de

coleta

as

fezes

foram

descongeladas

e

homogeneizadas, compondo-se uma amostra única por animal e período, pesadas e
secas em estufa de ventilação forçada (320 SE, Fanem, São Paulo, Brasil) a 55ºC
durante 72 horas. As fezes pré-secas e as rações foram então moídas em moinho
tipo faca, com peneira de 16 mesh para proceder-se as análises laboratoriais. Para a
urina foram colocados 30mL em placas de petri e esta foi mantida em estufa de
ventilação forçada (320 SE, Fanem, São Paulo, Brasil) a 55ºC por 24 horas. Este
procedimento foi repetido por três vezes, totalizando 90mL.
As determinações dos teores de matéria seca (MS), proteina bruta (PB),
extrato etéreo em hidrólise ácida (EEHA), matéria mineral (MM) e fibra bruta (FB)
nas fezes dos animais e alimentos foram realizadas de acordo com a Association of
the Official Analytical Chemistis (1995). As determinações foram conduzidas 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 energia bruta dos alimentos,
das fezes e das urinas foi determinada em bomba calorimétrica (1281, PAAR
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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 determinações de minerais nas
dietas foram realizadas por espectofotômetro de absorção atômica (SpectrAA 220,
Varian, Palo Alto, EUA), de acordo com recomendações de Cantle (1982) no
Laboratório de Nutrição Animal do Instituto Mineiro de Agropecuária

(Belo

Horizonte, Brasil). Todas as amostras foram analisadas em duplicata e repetidas
quando a variação foi superior a 5%.
Os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes foram determinados
de acordo com a fórmula proposta por Pond, Church e Pond (1995).
O escore fecal foi determinado ao longo do período de coleta de fezes para a
digestibilidade, aos quais foram atribuídas notas de 1 a 5, conforme metodologia
descrita por de-Oliveira et al. (2008), sendo consideradas:
1 – fezes líquidas;
2 – fezes macias e sem formato definido;
3 – fezes macias, bem formadas e úmidas;
4 – fezes duras, secas, firmes e bem formadas;
5 – fezes muito duras e ressecadas.

4.5 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES FORMADORAS DE
COLÔNIA (UFC) DE ENTEROBACTÉRIAS E BACTÉRIAS ÁCIDO-LÁTICAS
NAS FEZES ATRAVÉS DO MÉTODO DE PLAQUEAMENTO EM MEIO DE
CULTURA SELETIVO

Para determinação do número de UFC de enterobactérias e bactérias ácidoláticas, as fezes foram coletadas de forma asséptica (higienização prévia das gaiolas
com água e sabão e posteriormente com álcool 70%, uso de luvas estéreis pelos
coletores e armazenamento em coletores universais estéreis), em até 30 minutos
após a defecação. As amostras foram homogeneizadas e na sequência pesado 01
grama, com subsequente diluição em 9mL de água peptonada à 0,1% em um prazo
máximo de 30 minutos após a coleta do material, e a partir destes tubos foram
realizadas diluições seriadas de 10-2 a 10-4.
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Para contagem de bactérias ácido-láticas, 1mL de cada diluição foi semeada
em duplicata em placa de petri descartável contendo ágar Man, Rogosa e Sharp
(MRS) (Biologic, São Paulo, Brasil) pela técnica de profundidade (pour plate) com
sobrecamada, foram semeadas e após solidificação completa foram incubadas em
jarras de anaerobiose com sistema gás-pack à 37ºC por 72 horas em B.O.D (Tecnal,
Piracicaba, Brasil).
Já para determinação de enterobactérias, 0,1mL de cada diluição foi semeada
em duplicata em placa de petri descartável contendo ágar MacConkey (Biologic, São
Paulo, Brasil), pela técnica de plaqueamento por superfície (spread plate), onde as
diluições foram semeadas em meio previamente solidificado, e em seguida
espalhada com auxílio de alça de Drigalski, as quais foram incubadas à 37ºC por 24
horas em estufa incubadora B.O.D. (Tecnal, Piracicaba, Brasil).
A contagem total de unidades formadoras de colônia (UFC) foi realizada pela
técnica de contagem padrão em placas, sendo consideradas todas as colônias que
cresceram em cada placa, sem diferenciação dos gêneros bacterianos por teste
respiratório, bioquímico ou coloração de Gram, consideradas apenas como bactérias
ácido-láticas e enterobactérias, e os valores expressos em log de UFC/g de fezes
em base de matéria seca.

4.6 DETERMINAÇÃO DO pH FECAL

A coleta das fezes para determinação do pH fecal ocorreu em até 30 minutos
após a defecação dos animais. Sua determinação foi realizada por um peagâmetro
digital de bancada (DM-20, Digimed, São Paulo, Brasil) com sensibilidade média de
97,2%. Para tanto, foi realizada introdução direta do eletrodo em uma solução de 1:9
de fezes e água destilada, sendo pesados 02 gramas de fezes, as quais foram
diluídas em 18mL de água destilada, e posteriormente mensurado pH da solução.
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4.7 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA
CURTA, RAMIFICADA E ÁCIDO LÁTICO NAS FEZES

As amostras de fezes foram coletadas em até 30 minutos após a defecação,
sendo homogeneizadas e pesadas. Para a quantificação dos ácidos graxos de
cadeia curta e ramificada foram utilizadas 03 gramas das fezes diluídas em 9mL de
solução ácido fórmico a 16%. Para a determinação do ácido lático, empregou-se
mais 03 gramas das fezes diluídas em 9mL de água destilada.
As misturas foram mantidas pelo prazo de sete dias em refrigerador, e
posteriormente, centrifugadas por 15 minutos à 15°C em 5.000rpm, aproveitando-se
o sobrenadante e desprezando-se o sedimento, sendo este procedimento repetido
por três vezes. Após a extração, as amostras foram identificadas e armazenadas em
freezer (-15°C).
As concentrações de AGCC e AGCR 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 Erwin, Marco e Emery (1961),
adaptado por Getachew, Makkar e Becker (2002).
O gás hélio foi utilizado como gás de arraste, o ar sintético como comburente
e o hidrogênio como combustível. As amostras foram descongeladas a temperatura
ambiente e centrifugadas a 14.500g durante 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 Bromatologia do
Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária
e Zootecnia da Universidade de São Paulo (Pirassununga, Brasil), segundo
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metodologia descrita por Pryce (1969) através de espectrofotometria a 565nm (500 a
570nm; Nova2000UV, Nova Instruments, Piracicaba, Brasil).

4.8 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE AMINAS BIOGÊNICAS NAS
FEZES

Para realizar as análises do perfil de aminas biogênicas nas fezes dos
animais, foram coletadas 05 gramas de fezes, em até 30 minutos após a defecação,
as quais foram conservadas em 07mL de ácido tricloroacético a 5%, refrigeradas e
enviadas para o Laboratório de Bioquímica de Alimentos do Departamento de
Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais
(Belo Horizonte, Brasil). Neste laboratório, as amostras foram centrifugadas (MR23i,
Jouan S.A., Saint Herblain, França) a 10.000g por 20 minutos à 4ºC, o sobrenadante
filtrado em papel filtro qualitativo, e o resíduo extraído por mais duas vezes,
empregando-se 7mL e 6mL de ácido tricloroacético a 5%. Os sobrenadantes foram
combinados e seu volume registrado para posterior determinação das aminas
biogênicas.
As aminas biogênicas foram separadas por cromatografia líquida de alta
eficiência (Shimadzu Corporation, Kioto, Japão) por pareamento de íons em coluna
de fase reversa (Waters, Barueri, Brasil) e quantificadas por fluorimetria após
derivação pós-coluna com oftalaldeído, conforme metodologia descrita por Vale e
Glória (1997). A identificação das aminas foi realizada por comparação entre o
tempo de retenção dos picos encontrados nas amostras com os das aminas da
solução padrão. Os padrões de aminas empregados foram: dicloridrato de
putrescina, dicloridrato de cadaverina, cloridrato de tiramina, dicloridrato de
histamina, cloridrato de 5-hidroxitriptamina (serotonina), complexo sulfato creatinina
agmatina, tricloridrato de espermidina, tetracloridrato de espermina, cloridrato de 2feniletilamina e triptamina.
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4.9 EXTRAÇÃO DE DNA E QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS DE INTERESSE
DA MICROBIOTA FECAL PELA TÉCNICA DE PCR EM TEMPO REAL

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 intestinal 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.
Inicialmente foi realizada a construção da curva-padrão utilizando-se DNA de
cepas de referência: Escherichia coli ATCC 25922, Clostridium perfringens ATCC
13124, Campylobacter jejuni ATCC 33560, Salmonella typhimurium ATCC 13311,
Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 e Bifidobacterium infantis ATCC 35624, e para
Chlamydophila felis, a vacina FEL-O-VAX – LVK IV® (Zoetis, New Jersey, EUA). A
extração do DNA das bactérias foi realizada utilizando-se o kit Easy DNA (Invitrogen
do Brasil Ltda., São Paulo, Brasil) conforme instruções do fabricante.
Após levantamento bibliográfico foram escolhidos os diversos iniciadores
específicos (primers) para os gêneros, os quais foram reavaliados in situ, segundo
sequência registrada no GenBank (National Center for Biotechnology Information –
NCBI), sendo os escolhidos apresentados na Tabela 2. Os ciclos de centrifugação
foram analisados no programa NetPrimer (Premier Biosoft International, Palo Alto,
EUA) para verificar as condições ideais de ampliação, e as especificidades pelo
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programa BLAST (National Center for Biotechnology Information – NCBI, Bethesda,
EUA), sendo a amplificação realizada em termociclador Rotor Gene 6000 (Corbett
Life Science, Hilden, Alemanha).

Tabela 2 -

Iniciadores utilizados na detecção quantitativa de diferentes grupos bacterianos em
amostras fecais de gatos

Grupos

Iniciadores
5’
3’
GCGTGCTTAACACATGCAAGTC
CACCCGTTTCCAGGAGCTATT
GTTAATACCTTTGCTCATTGA
ACCAGGGTATCTAATCCTGTT

Amplicon
(bp)
125

279

Lactobacillus
spp.

AAAGATGGCATCATCATTCAAC
TACCGTCATTATCTTCCCCAAA
CACGTGCTACAATGGCATAT
GGCTTCATGCTCTCGAGTT
TCGTCATTCCATTACCTACC
AAACGTTGAAAAACTGAGGA
AGCAGTAGGGAATCTTCCA
CACCGCTACACATGGAG

Chlamydophila
felis

ATGCTTGTTCCATACATTGGGG
TCCTAAAAGAGTTGGGTTCCAGG

129

Bifidobacterium
spp.
Escherichia coli
– Hafnia alvei e
Shigella spp.
Clostridium
perfringens
Campylobacter
spp.
Salmonella spp.

340

108
119
341

Referência
Penders et al.
(2005)
Malinen et al.
(2003)
Wang et al.
(1994)
Lund et al.
(2004)
Nam et al.
(2005)
Walter, Hertel e
Tannock (2001);
Heilig et al.
(2002); Carroll
et al. (2010)
Helps et al.
(2001)

Foi utilizado o sistema SYBR® Green, que ao se ligar à dupla fita de DNA e
com a consequente excitação da luz emitida pelo sistema óptico do termociclador,
emite fluorescência de cor verde. As reações de amplificação foram realizadas em
duplicata e em volumes finais de 20μL, constituídos de: 10μL de Master Mix SYBR®
Green (Promega, São Paulo, Brasil); 0,45μL de iniciador forward (100μM); 0,45μL de
iniciador reverse (100μM) e 2nL de DNA. Como controle negativo foi usado água ao
invés de DNA, em todas as reações de amplificação.
Em todas as reações de amplificação o termociclador foi programado para 1
hold de 95°C por 10min. Para os gêneros Bifidobacterium, Campylobacter e
Lactobacillus foram utilizados 45 ciclos (95°C x 15seg e 58°C x 60seg) e
temperatura melting de 58°C. Para Salmonella spp. foi usada a temperatura melting
de 60°C e 50 ciclos (95°C x 15seg e 60°C x 60seg); e para Clostridium perfringens:
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40 ciclos (95°C x 15seg e 60°C x 60seg). Para Chlamydophila felis foi usada
temperatura melting de 55°C e 40 ciclos (95°C x 15seg e 55°C x 60seg); e para o
grupo E. coli, Hafnia alvei e Shigella spp. 50 ciclos (95°C x 15seg e 55°C x 60seg).

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos foram analisados através do programa computacional
Statistical Analysis System statistical software package version 9.2 (SAS Institute,
Carolina do Norte, EUA), sendo previamente verificada a normalidade dos resíduos
pelo teste de SHAPIRO-WILK (PROC UNIVARIATE) e as variâncias comparadas
pelo teste F. As variáveis que não atenderam as premissas sofreram transformação
logarítmica ou raiz quadrada e foram analisadas pelo PROC GLM do SAS através de
regressões polinomiais simples, sendo considerados significativos valores de P<0,05
e tendência a significância valores entre P>0,05 e P<0,10. O escore fecal e o
consumo de PCL foram analisados por estatística não paramétrica pelo PROC
NPAR1WAY do SAS pelo teste de KRUSKAL-WALLIS.
Yijk = u + Ti + Pj + eijk
em que:
Yijk = valor observado na parcela; U = constante inerente a toda parcela; Ti= efeito do
tratamento; Pj = efeito do tempo (período) e eijk = erro do modelo
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

PESO CORPORAL, CONSUMO DE MATÉRIA SECA, PRODUÇÃO FECAL E
URINÁRIA, ESCORE DAS FEZES, CONSUMO E DIGESTIBILIDADE
APARENTE DOS NUTRIENTES

Não houve diferença significativa (p>0,05) para o peso corporal dos animais
nos tratamentos experimentais no período inicial (4,40±1,05kg), avaliação importante
para demonstrar que a distribuição dos mesmos foi adequada. Da mesma forma,
observou-se que houve manutenção do peso corporal dos animais entre o inicio do
experimento e na pesagem final (4,61±1,15; p>0,05), o que é importante, já que se
trabalhou com gatos adultos em manutenção, não sendo desejável aumento ou
perda de peso, e em condições experimentais a perda ou ganho de peso poderia
significar que um grupo recebeu mais ou menos de determinado nutriente, o que
poderia interferir no resultado, ou mascarar a causa do efeito encontrado.
Na Tabela 3 estão apresentados os dados de consumo de alimento em base
de matéria seca, produção fecal e urinária, bem como seus valores corrigidos para
peso corporal e peso metabólico, avaliados durante o período de coleta para
determinação dos coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes.

Variáveis

14,96
61,10
15,19
3,72
5,87

12,63
57,85
14,02
3,02
4,97

17,22
71,86

17,52
81,84

102,05

23,21

92,92

20,88

12,56

11,04

10,83

14,83

59,06

5,46

3,24

15,85

64,83

Produção urinária
47,76
43,45 58,27

5,07

3,21

13,03

55,30

12,99

15,66

9,28

9,44

7,62

8,22

45,73

Produção fecal
36,21 39,01 33,29

MS= matéria seca; MN= matéria natural; EPM= erro padrão da média; significância p<0,05.

Produção de urina (mL/dia)
Produção de urina em base de peso corporal
(mL/kg/dia)
Produção de urina em base de peso metabólico
(mL/kg0,67/dia)
Produção de urina em base do consumo
(mL/100gramas de alimento MS)

Produção fecal (gramas/MN/dia)
Produção fecal em base de peso corporal
(gramas/MN/kg/dia)
Produção fecal em base de peso metabólico
(gramas/MN/kg0,67/dia)
Produção fecal em base do consumo
(gramas/MN/100gramas de alimento MS)
Produção fecal (gramas/MS/dia)
Produção fecal em base de peso corporal
(gramas/MS/kg/dia)
Produção fecal em base de peso metabólico
(gramas/MS/kg0,67/dia)

13,74
23,12

24,13

21,26

14,55

67,02

T60

23,09

15,32

13,00

T0
T20
T40
Consumo de matéria seca
59,20
62,13 59,78

Consumo de matéria seca, produção fecal e urinária dos animais nos tratamentos experimentais

Consumo de MS (gramas/dia)
Consumo de MS em base de peso corporal
(gramas/kg/dia)
Consumo de MS em base de peso metabólico
(gramas/kg0,67/dia)

Tabela 3 -

7,91

1,73

1,19

4,10

0,31

0,19

3,47

3,21

1,25

0,74

4,13

0,97

0,63

3,47

EPM

0,3555

0,3759

0,4472

0,2237

0,9096

0,9712

0,6392

0,5350

0,5799

0,6615

0,5443

0,7512

0,9965

0,4523

Linear

0,9448

0,8075

0,6195

0,7662

0,6571

0,4507

0,8581

0,6507

0,9461

0,7845

0,6086

0,5361

0,2830

0,8442

Quadrática

56

Pelos dados apresentados na tabela 3 é possível verificar que não houve
diferença significativa (p>0,05) para o consumo de alimento em base de matéria
seca e consumo de matéria seca corrigido para peso corporal e metabólico, para a
produção fecal em base de matéria natural e seca, corrigida para o peso corporal e
metabólico e em base do consumo de alimento, bem como para a produção de
urina, corrigida para peso corporal e metabólico e em base de consumo de alimento
para os animais nos tratamentos experimentais.
O consumo médio dos animais manteve-se em 82,60%; 92,72%; 89,85% e
90,11% da necessidade energética diária para os tratamentos T0, T20, T40 e T60,
respectivamente. Este dado é bastante importante ao considerar a recomendação
de Carciofi, de-Oliveira e Vasconcellos (2006) que citam que em testes de
digestibilidade os animais não devem consumir acima de 25% das exigências
energéticas, nem abaixo de 75%, pois pode comprometer os valores dos
coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes.
De forma similar a este achado, Gomes (2009) não encontrou diferença
significativa no consumo de matéria seca de cães que receberam níveis crescentes
de PCL. Por outro lado, Aquino et al. (2010) observaram efeito quadrático no
consumo de matéria seca de gatos suplementados com PCL. Com relação ao último
trabalho é importante salientar que os autores trabalharam com dietas secas
hidratadas com água, o que poderia alterar o padrão de consumo dos animais, em
comparação ao presente estudo, o qual teve a inclusão da PCL diretamente no
processo de extrusão das dietas experimentais.
Os resultados da suplementação de prebióticos sobre a produção fecal em
cães e gatos é bastante variável, o que pode estar relacionado à fonte de prebiótico,
concentração utilizada, bem como a matriz nutricional da dieta, sendo que os efeitos
dos prebióticos sobre a produção fecal estaria relacionado à alteração na
digestibilidade dos nutrientes e à fermentação dos aditivos, com aumento na
produção AGCC, que modulariam a absorção de água por efeito osmótico. No
entanto, tal efeito seria dose dependente, ou seja, em doses extremamente baixas
ou altas é possível que os AGCC contribuam para o aumento do teor de água nas
fezes (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2006).
Resultados similares ao presente estudo com cães suplementados com PCL
são citados por Swanson et al. (2002) e Félix et al. (2010). Em contrapartida,
Middelbos et al. (2007) encontraram comportamento quadrático para a produção
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fecal de cães suplementados com PCL e Gomes (2009) observou aumento linear. A
discrepância do presente trabalho em relação à Middelbos et al. (2007) e Gomes
(2009) pode estar relacionada a diferença interespécie e das dietas, já que as doses
utilizadas por Gomes (2009) (0%; 0,15%; 0,30% e 0,45%) e Middelbos et al. (2007)
(0%; 0,05%; 0,25%; 0,45% e 0,65%) foram próximas às utilizadas no presente
trabalho. Em relação à diferença interespecífica, apesar dos felinos apresentarem
menor comprimento do TGI em relação aos cães (NATIONAL RESEARCH
COUNCIL, 2006), a microbiota dos gatos possui maior número de gêneros
bacterianos anaeróbios (JOHNSTON; LAMPORT; BATT, 1993), bem como parece
haver maior produção de AGCC em comparação aos cães (SUNVOLD et al., 1995a,
b), fato que poderia refletir em maior taxa de reabsorção de água intestinal
ocasionada pelos AGCC. Além disso, a formação de tricobezoares e o elevado
conteúdo de matéria mineral das dietas experimentais podem ter mascarado a maior
produção fecal associada à porcentagem de água.
Na tabela 4 estão apresentados os valores de escore fecal médios dos
animais nos tratamentos experimentais, bem como sua distribuição percentual
dentro da escala utilizada.
Tabela 4 -

Médias do escore fecal dos animais e distribuição percentual do escore fecal dentro dos
tratamentos experimentais

Variáveis
Escore fecal

Escala
1
2
3
4
5

T0
T20
T40
T60
p1
3,01
3,09
2,96
2,56
0,6644
Distribuição percentual do escore fecal dentro dos tratamentos
experimentais
T0
T20
T40
T60
5,41 20,00 3,23 17,07
27,03 2,50 38,71 24,39
43,24 40,00 35,44 51,22
24,32 32,50 9,68
7,32
0,00
5,00 12,90 0,00

1 – fezes líquidas; 2 – fezes macias e sem formato definido; 3 – fezes macias, bem formadas e
úmidas; 4 – fezes duras, secas, firmes e bem formadas; 5 – fezes muito duras e ressecadas.
1
significância p<0,05; Teste de Kruskal-Wallis.

Pode-se verificar que não houve diferença (p>0,05) para o escore fecal dos
animais nos diferentes tratamentos experimentais, os quais apresentaram média
geral de 2,91, ou seja, próximo ao valor ideal (3). Na distribuição dos escores fecais
dentro das escalas, observou-se que no T0, T20 e T60 a maior parte das fezes
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encontrou-se no escore 3, somente no tratamento T40 houve maior proporção de
fezes no escore 2.
Os dados de escore fecal deste trabalho vão ao encontro aos achados de
Aquino et al. (2010) na suplementação de PCL para gatos e Strickling et al. (2000);
Swanson et al. (2002); Zentek, Marquat e Pietrzak (2002) e Middelbos et al. (2007)
em cães.
Efeitos positivos da PCL sobre o escore fecal foram relatados por Félix et al.
(2010) em cães. Gomes (2009) por sua vez encontrou tendência a comportamento
quadrático, sendo encontrada piora nos tratamentos intermediários (0,15% e 0,30%
de PCL) frente aos extremos (0% e 0,45% de PCL), entretanto de acordo com a
autora, tal diferença foi pequena e de pouca significância prática.
Apesar da alta variabilidade e subjetividade, o escore fecal é uma medida
bastante importante a ser avaliada em pesquisas com prebióticos, já que considera
de forma simples a qualidade das fezes e trata-se de uma medida próxima à
avaliação utilizada pelos proprietários de animais de companhia na decisão de
compra por determinado alimento comercial. Contudo, além de sua intrínseca
variabilidade interindividual, o escore fecal sofre grande variação de acordo com a
fonte e dosagem prebiótica e a matriz nutricional da dieta.
Na Tabela 5 estão apresentados os dados de consumo médio diário dos
nutrientes e os coeficientes de digestibilidade aparente avaliados no presente
trabalho, bem como os valores de energia digestível e metabolizável aparente,
avaliados durante o período de coleta para determinação dos coeficientes de
digestibilidade aparente dos nutrientes.
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Tabela 5 -

Consumo de PCL e de nutrientes, coeficientes de digestibilidade aparente, energia
digestível e metabolizável das dietas experimentais

Variáveis

T0
T20
T40
T60
EPM Linear Quadrática
Consumo médio diário de nutrientes (g/animal/dia)
Parede celular
0,00
0,12
0,24
0,40
<0,00011
de levedura
Matéria orgânica 52,70
55,17
53,15 59,52
3,47 0,5652
0,7669
Proteína bruta
19,19
21,87
19,29 21,99
1,17 0,6274
0,9900
Extrato
etéreo
7,21
7,73
7,51
8,70
0,44 0,3461
0,7171
em
hidrólise
ácida
Fibra bruta
0,89
1,05
0,86
0,97
0,06 0,9165
0,8219
Matéria mineral
6,50
6,96
6,64
7,50
0,39 0,5015
0,8022
Extrativos
não 29,14
28,37
29,08 31,63
1,65 0,6352
0,6424
nitrogenados
Energia bruta
279,43 294,25 282,39 318,99 16,47 0,5309
0,7561
Coeficientes de digestibilidade aparente
Matéria seca
76,68
75,74
78,25 76,90
0,51 0,5681
0,8645
Matéria orgânica 83,27
82,78
84,33 83,06
0,46 0,9226
0,7110
Proteina bruta
82,61
82,36
84,07 81,45
0,64 0,7223
0,3938
Extrato
etéreo
em
hidrólise 85,37
85,22
87,42 87,27
0,57 0,1483
0,9993
ácida
Fibra bruta
21,20
33,76
28,25 27,08
1,99 0,5970
0,07922
3
Matéria mineral
23,20
19,94
29,56 28,02
1,29 0,0305
0,6923
Extrativos
não 86,93
86,59
87,31 86,75
0,52 0,9469
0,9488
nitrogenados
Energia Bruta (EB)
Coeficiente
de
digestibilidade
82,90
82,38
84,37 82,97
0,47 0,7018
0,6766
da EB
Coeficiente
de
metabolização
74,57
75,42
73,78 73,67
0,76 0,5061
0,7889
da EB
Energia
digestível
3913
3902
3985
3949 22,15 0,4174
0,8138
aparente
(kcal/kg)
Energia
metabolizável
3520
3572
3485
3506 35,99 0,6596
0,8616
(kcal/kg)
EPM= erro padrão da média; significância p<0,05;
3 2
R =36,56%.

1

Teste de Kruskal-Wallis;

2

2

R =32,49%;
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Pelos dados apresentados na tabela 5, pode-se verificar que não houve
diferença significativa no consumo médio diário dos nutrientes pelos animais
(p>0,05), com exceção do consumo de PCL, que como esperada apresentou
diferença significativa entre os tratamentos (p<0,0001) quando avaliado pelo teste de
Kruskal-Wallis.
Para os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes, observou-se
efeito da PCL apenas sobre a matéria mineral, que apresentou aumento linear
(p=0,0305; R2=36,56%) e tendência a efeito quadrático para a fibra bruta (p=0,0792;
R2=32,49%).
O achado com a matéria mineral pode estar relacionado à produção de ácidos
orgânicos, ionização dos minerais, e consequente aumento em sua absorção. De
acordo com Sekhon e Jairath (2010), Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp. são
importantes bactérias probióticas associadas ao aumento da absorção de minerais e
vitaminas pelo hospedeiro. Foi verificado por Beynen et al. (2002) que a
suplementação de oligofrutose elevou Bifidobacterium spp. e Streptococcus spp.,
bem como a absorção de cálcio e magnésio em cães. No entanto, são sugeridos
futuros trabalhos com avaliações em minerais específicos, já que a metodologia de
matéria mineral considera o resíduo da combustão completa da matéria orgânica e
apresenta apenas uma orientação da quantidade de minerais da amostra (SILVA;
QUEIROZ, 2002).
Com relação ao coeficiente de digestibilidade aparente da proteína bruta, o
achado do presente trabalho difere dos de Middelbos et al. (2007) que citam que o
aumento da biomassa microbiana intestinal pode repercutir em redução da
digestibilidade aparente da proteína com a inclusão de prebiótico e Swanson et al.
(2002) que citam que o mananoligossacarídeo presente na PCL poderia se ligar a
proteína da dieta, o que reduziria sua digestibilidade.
Para o coeficiente de digestibilidade aparente da fibra bruta, tal achado
corrobora Middelbos et al. (2007), que observaram efeito cúbico na digestibilidade
da fibra insolúvel, com o maior coeficiente encontrado na inclusão de 0,25% de PCL.
Gomes (2009) encontrou efeito quadrático para o coeficiente de digestibilidade da
fibra bruta, sendo observada maior digestibilidade na inclusão de 0,15% de PCL.
Destaca-se que no presente trabalho a digestibilidade mais elevada da fibra bruta foi
observada na inclusão de 0,2% de PCL, o que esteve próximo aos achados destes
autores.
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5.2 MICROBIOTA FECAL

Na Tabela 6 são apresentados os efeitos da inclusão de PCL sobre a
composição fecal de enterobactérias e bactérias ácido-láticas, avaliadas pela técnica
de cultivo em meio de cultura seletivo, bem como Bifibobacterium spp.,
Campylobacter spp., Chlamydia felis, Clostridium perfringens, Escherichia coli –
Hafnia alvei e Shigella spp, Lactobacillus spp. e Salmonella spp. avaliadas pela
técnica de PCR em tempo real.

Composição microbiana das fezes avaliadas através da técnica de cultivo em meio de cultura seletivo e PCR em tempo real dos animais nos
tratamentos experimentais

2

EPM= erro padrão da média; significância p<0,05; ND =não detectado; Bifidobacterium ssp. R =27,06%; Clostridium perfringens R =32,08%; grupo E. coli,
2
2
Hafnia alvei e Shigella spp. R =30,86%; Lactobacillus spp. R =33,94%.

2

Variáveis
T0
T20
T40
T60
EPM
Linear
Quadrática
Bactérias avaliadas por cultivo em meio de cultura seletivo (log/UFC/g em base de matéria seca)
Bactérias ácido-lático
4,69
4,61
4,38
4,75
0,17
0,8581
0,6011
Enterobactérias
5,68
5,38
5,33
5,32
0,16
0,3718
0,6502
Bactérias avaliadas pela técnica de PCR em tempo real (log/copies/g em base de matéria seca)
Bifidobacterium spp.
6,54
7,18
7,59
8,00
0,19
0,0152
0,7548
Campylobacter spp.
2,98
2,91
2,83
3,08
0,16
0,7270
0,7833
Chlamydia felis
ND
ND
ND
ND
Clostridium perfringens
5,78
5,43
4,97
4,90
0,15
0,0371
0,6327
Escherichia coli – Hafnia alvei e Shigella
3,66
1,98
2,57
4,65
0,42
0,2494
0,0211
spp.
Lactobacillus spp.
4,61
5,06
5,15
5,88
0,18
0,0299
0,6663
Salmonella spp.
ND
ND
ND
ND
-

Tabela 6 -
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Pode-se verificar na tabela 6 que a contagem fecal de enterobactérias,
bactérias ácido-láticas, Campylobacter spp., Chlamydia felis e Samonella spp., não
foram moduladas (p>0,05) pela PCL, enquanto que Bifidobacterium spp. (p=0,0225;
R2=27,06%) e Lactobacillus spp. (p=0,0134; R2=33,94%) apresentaram significativo
aumento linear, Clostridium perfringens redução linear (p=0,0225; R2=32,08%) e
grupo E. coli, Hafnia alvei e Shigella spp. comportamento quadrático (p=0,0225;
R2=30,86%)
Com

relação

às

bactérias

potencialmente

patogênicas,

apenas

Campylobacter spp., Clostridium perfringens e o grupo E. coli, Hafnia alvei e Shigella
spp. estiveram presentes na microbiota fecal dos animais, enquanto que as demais
estiveram ausentes em 100% das amostras avaliadas. Ao avaliar em conjunto dados
de experimento piloto (quatro amostras) e os dados do presente trabalho (vinte e oito
amostras), observou-se que nenhuma das amostras apresentou Salmonella spp. e
Chlamydia felis (ausentes em 100%); 71,9% apresentaram grupo E. coli, Hafnia alvei
e Shigella spp. (23 de 32 amostras); 96,9% (31 de 32 amostras) Lactobacillus spp. e
Campylobacter spp. e 100% Bifibobacterium spp. e Clostridium perfringens.
A ausência de E. coli, Hafnia alvei e Shigella spp. em 28,1% das amostras
não é clara. Apesar de Handl et al. (2011) observarem E. coli em apenas três de
doze felinos avaliados, esta bactéria parece tratar-se de uma espécie índigena da
microbiota de felinos, conforme estudo de Ritchie et al. (2010), os quais verificaram
que o filo Proteobacteria compreendia 7,9% da microbiota de felinos, destes 6,7%
compreendidos por gêneros semelhantes a E. coli. No sequenciamento de nova
geração os resultados são apresentados em base de percentual, com isso o PCR
em tempo real apresentaria maior sensibilidade para quantificação bacteriana.
Para Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp., Ritchie et al. (2010) relatam
que estas podem não ser abundantes na microbiota de felinos, mas diferente do que
ocorre em sequenciamento de nova geração, sua quantificação é possível com
primers desenhados especificamente para estes gêneros bacterianos, o que ocorreu
no presente estudo. Já o grupo Clostridium spp. apresenta relativa frequência nas
fezes de felinos (DESAI et al., 2009; RITCHIE et al., 2010; HANDL et al., 2011),
sendo verificado que nove dos dozes felinos possuíam C. perfringens nas fezes
(HANDL et al., 2011).
Com relação ao Campylobacter spp tem sido relatado que a mananoproteina
presente na PCL seria capaz de reduzir a aderência e invasão de Campylobacter
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jejuni em células intestinais (GANAN et al., 2009), no entanto, os resultados da
presente pesquisa apontam que a PCL não alterou a contagem

nas fezes de

Campylobacter spp. Para Chlamydia felis, diversos trabalhos conduzidos com
filogenética não apresentam a frequência do gênero na microbiota de cães e gatos,
com exceção apenas do estudo publicado por Tun et al. (2012) que localizaram a
presença do filo Chlamydiae/Verrucomicrobia, com porcentagem bastante reduzida
(0,3%).
A explicação para a ausência de Salmonella spp. nas fezes dos animais em
todos os tratamentos experimentais pode estar relacionada a baixa prevalência do
gênero nos felinos, conforme achado de Van Immerseel et al. (2004), os quais
observaram que apenas um gato saudável de 278 avaliados apresentou positividade
para o gênero bacteriano em avaliação pela técnica de PCR. Lee (2003) confirmou a
baixa prevalência de Salmonella spp. em gatos: dos 94 animais avaliados apenas
nove foram positivos. Com cães, Gomes (2009) também relatou ausência de
Salmonella spp. nas fezes dos animais, já Saad e França (2010) observaram que
cães alimentados com alimento úmido, natural cru, natural aquecido e alimento
comercial extrusado apresentaram positividade para Salmonella spp. em todos os
alimentos, contudo, diversos fatores podem estar relacionados à contaminação por
Salmonella spp., como o consumo de alimento, o ambiente em que o animal é
mantido, o status imunológico, a virulência da cepa ao qual o animal é exposto, bem
como a competição com a microbiota comensal (CARTER; QUINN, 2000).
Em relação à modulação de Clostridium perfringens e do grupo E. coli, Hafnia
alvei e Shigella spp. pela PCL destaca-se que tais dados vão ao encontro dos de
Grieshop et al. (2004) que observaram redução em E. coli avaliada pela metodologia
de cultivo em meio de cultura seletivo em cães. Strickling et al. (2000) relataram
redução na contagem de Clostridium perfringens com a inclusão de PCL em dietas
para cães, ao avaliar a microbiota pela técnica de plaqueamento, em comparação a
outras fontes prebióticas (FOS e XOS), contudo os autores não avaliaram o efeito da
PCL em relação ao grupo controle. Middelbos et al. (2007) observaram tendência a
comportamento cúbico para Clostridium perfringens, com número reduzido nas
inclusões de 0% e 0,45% de PCL para cães, e redução linear em E. coli quando
avaliado pela técnica de cultivo em meio de cultura seletivo, já quando os autores
avaliaram pela técnica de PCR em tempo real a E. coli apresentou apenas tendência
a redução. Gouveia et al. (2013) descreveram que cães filhotes suplementados com
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PCL e infectados experimentalmente com E. coli apresentaram recuperação mais
rápida em relação ao grupo controle.
Contudo os dados disponíveis até o momento são controversos e contrastam
com trabalhos conduzidos com cães e gatos, que avaliaram a microbiota fecal
através da técnica de plaqueamento e não observaram efeito do aditivo em cães e
gatos (SWANSON et al., 2002; GOMES, 2009; AQUINO et al., 2012), bem como em
avaliação através de PCR em tempo real com misturas prebióticas baseadas em
celulose, FOS e PCL (MIDDELBOS; FASTINGER; FAHEY JR., 2007).
De acordo com Calabrò et al. (2013), a PCL possui fermentação lenta e
moderada produção de gás quando comparada a outras fontes de fibras
fermentáveis comumente utilizadas como fontes prebióticas. Desta forma, seu
mecanismo de ação sobre a modulação da microbiota fecal não estaria relacionado
apenas à produção de ácidos orgânicos e redução do pH intestinal, e sim à
aglutinação de cepas de Escherichia coli, Salmonella typhimurium, S. enteritidis, S.
montevideo, S. give, S. kedougou, e S. dublin (SPRING et al., 2000), devido a
constituição particular destas bactérias, que apresentam resíduos de D-manose em
suas fímbrias, o que leva à ligação destas ao MOS, aglutinação e consequente
eliminação do trato gastrintestinal (BOMBA et al., 2006). Dado confirmado por
Borowsky, Corção e Cardoso (2009) que ao trabalharem com 108 cepas de
Salmonella spp. isoladas de suínos, observaram que 28,7% expressavam fímbria
tipo 1, sendo que destas 74,2% apresentaram forte aglutinação in vitro com o
mananoligossacarídeo, 9,6% fraca aglutinação, enquanto apenas 16,2% não
apresentaram aglutinação.
Os achados com o grupo E. coli, Hafnia alvei e Shigella spp. e Clostridium
perfringens parecem ter relação com a elevação em Lactobacillus spp. e
Bifidobacterium spp., já que a fermentação moderada da PCL, principalmente na
parte distal do TGI dos animais e a capacidade de aglutinação de bactérias que
expressam fímbria tipo I, como E. coli e Samonella spp. pela PCL, repercutiu em
efeitos positivos nos gêneros bacterianos potencialmente benéficos, como
Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. Neste sentido, Cheikhyoussef et al. (2008)
destacaram que Bifidobacterium spp. são capazes de produzir substâncias, como
sideróforos e bactericionas, que apresentam espectro antimicrobiano sobre
Clostridium perfringens, E. coli e Salmonella spp., de forma semelhante às
bacteriocinas produzidas por Lactobacillus acidophilus (GARCIA et al., 2006).
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O aumento linear observado em Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp.,
corrobora alguns estudos com cães, como Grieshop et al. (2004) que observaram
elevação de Bifidobacterium spp., Swanson et al. (2002) que observaram tendência
a aumento de Lactobacillus spp., sendo que em ambos os estudos foi utilizada a
técnica de cultivo em meio de cultura seletivo, e Middelbos et al. (2007) que
observaram comportamento cúbico para Lactobacillus spp., com número mais
elevado no teor de 0,45% de PCL, em avaliação através de PCR em tempo real.
Entretanto discordam de Strickiling et al. (2000) e Gomes (2009) que não
observaram efeito do aditivo sobre tais gêneros bacterianos e a explicação pode
estar relacionada a técnica de cultivo em meio de cultura seletivo utilizada pelos
autores para determinar a microbiota fecal, apesar de contrastar com Swanson et al.
(2002) e Grieshop et al. (2004) que também trabalharam com tal metodologia.
É importante ressaltar que esta possível fermentação da PCL, e elevação de
Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. vão ao encontro do achado in vitro de
Ganan et al. (2012), os quais relataram que as mananoproteinas presentes na PCL
favorecem a multiplicação e a aderência de bactérias láticas à mucosa intestinal, e
com isso outras bactérias ácido-láticas além do Lactobacillus spp. podem ter
modulado a microbiota de forma que os gêneros potencialmente benéficos tenham
sido elevados.
Com relação aos achados na técnica de plaqueamento, é importante destacar
que na quantificação total de enterobactérias é possível que a modulação da PCL
sobre bactérias que expressam fímbrias tipo 1 fique comprometida, já que de acordo
com Adegbola e Old (1987) apesar deste tipo de fímbria ser comum em
Enterobactericeae devido a sua ampla distribuição entre os gêneros e espécies de
desta família, esta não é uma característica geral para o grupo, onde há formação de
colônias com múltiplas fímbrias, portanto, são necessários trabalhos que considerem
os gêneros e/ou espécies bacterianas. Já para as bactérias ácido-láticas (dentre as
principais: Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus e
Streptococcus; MANDIGAN; MARTINKO; PARKER, 1997) os dados do presente
trabalho corroboram Aquino et al. (2012) que também não observaram efeito do
aditivo sobre as mesmas, bem como em enterobactérias, grupo no qual os autores
observaram que E. coli representava 72,30% em avaliação de fezes de felinos.
É importante destacar que no presente trabalho optou-se em utilizar a técnica
de cultivo em meio de cultura seletivo para uma avaliação ampla de bactérias
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benéficas e potencialmente patogênicas, sem considerar gêneros e/ou espécies
específicas por meio de testes presuntivos (testes respiratórios, bioquímicos e
coloração de Gram). Como tais meios de cultura suportam o crescimento de
diversos gêneros bacterianos, sua identificação através de testes presuntivos é de
extrema importância. Com isso, a comparação dos dados a outros trabalhos que
tenham avaliado a PCL e/ou outras substâncias prebióticas em cães e gatos tornase difícil e assim, limitada aplicação prática.

5.3 PRODUTOS DA FERMENTAÇÃO NAS FEZES

Na Tabela 7 estão apresentados os dados de pH fecal e concentração de
ácido lático, ácidos graxos de cadeia curta e ramificada.

0,7624
0,3406
0,0801
0,5645

0,4894
0,5793
0,4843
0,5267

Quadrática
0,8804
0,2228

EPM= erro padrão da média; significância p<0,05; Ácido acético R2=39,70%; Ácido butírico R2=48,11%; AGCC totais R2=38,21%; Ácido valérico R2=40,51%;
2
2
Ácido isobutírico R =42,41%; AGCR totais R =46,03%.

Variáveis

Média do pH e concentração de ácido lático, ácidos graxos de cadeia curta e ramificada nas fezes dos animais nos tratamentos experimentais

T0
T20
T40
T60
EPM
Linear
pH fecal
6,68
6,54
6,53
6,35
0,06
0,1998
Ácido lático (µmol/g em base de MS)
5,36
4,06
4,82
6,71
0,62
0,4555
Ácidos graxos de cadeia curta (µmol/g em base de matéria seca)
Ácido acético
110,28 215,85 155,05 218,77 15,28
0,0854
Ácido propiônico
62,95 103,05 83,87 107,97
6,77
0,1584
Ácido butírico
23,15
60,67
45,89
74,84
5,51
0,0075
AGCC totais
196,38 379,57 284,81 401,58 26,36
0,0612
Ácidos graxos de cadeia ramificada (µmol/g em base de matéria seca)
Ácido valérico
14,63
21,03
21,52
28,66
1,77
0,0465
Ácido isovaléico
7,01
11,03
8,20
8,27
0,90
0,7609
Ácido isobutírico
5,38
8,91
6,36
5,79
0,58
0,8515
AGCR totais
27,02
40,96
36,07
42,72
2,51
0,0986

Tabela 7 -
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Pelos dados apresentados na Tabela 7 pode-se verificar que não houve
diferença significativa para o pH fecal e para a concentração fecal dos ácidos lático,
propiônico e isovalérico (p>0,05), já o ácido butírico (p=0,0075; R2=48,11%) e ácido
valérico (p=0,0465; R2=40,51%) apresentaram aumento linear significativo, o ácido
acético (p=0,0854; R2=39,70%), AGCC totais (p=0,0612; R2=38,21%) e AGCR totais
(p=0,0986; R2=46,03%) apresentaram tendência a aumento, enquanto que o ácido
isobutírico apresentou tendência a aumento quadrático (p=0,0801; R2=42,41%).
Esperava-se que a PCL reduzisse o pH das fezes dos animais, principalmente
ao observar a significância para a concentração fecal dos AGCC e AGCR. Contudo,
de forma similar Aquino et al. (2013) não observaram diferença no pH fecal de gatos
suplementados com PCL, bem como Félix et al. (2010) em estudo com cães que
receberam baixas doses (0,1%) do aditivo. Deve-se levar em conta que o pH parece
ser um parâmetro de relativa variabilidade, já que alguns autores observaram
aumento no pH fecal com a inclusão do aditivo (SWANSON et al., 2002; GOMES,
2009), comportamento cúbico (MIDDELBOS et al., 2007), e redução significativa em
comparação ao períodos antes ou depois da suplementação (ZENTEK; MARQUAT;
PIETRZAK, 2002).
Para o ácido lático não foi verificado efeito da PCL, o que corrobora Swanson
et al. (2002) que também não observaram efeito do aditivo sobre a concentração de
ácido lático nas fezes de cães, mesmo com tendência a aumento em Lactobacillus
spp.
O aumento na produção de AGCC, principalmente butírico e acético,
apresenta íntima relação com o aumento na Lactobacillus spp. e Bifidobacterium
spp., os quais apresentam como produtos finais do metabolismo fermentativo,
principalmente: lático, acético e formato (LOUIS et al., 2007; MAUKONEN, 2012). De
acordo com Belenger et al. (2006), o ácido lático e acético produzido pelas
Bifidobacterium servem como substratos para a produção de ácido butírico, neste
sentido, Sunvold et al. (1995a) observaram em estudo in vitro que a concentração de
ácido lático responde de forma contrária a concentração de AGCC ao longo do
tempo, enquanto o lático reduz com o tempo, os AGCC elevam-se.
Além da produção de lactato, a síntese de ácido acético por Bifidobacterium
spp. e Lactobacillus spp. pode também ter-se traduzido no achado com o ácido
butírico, já que tem sido relatado que altas concentrações de acetato estimulam a
síntese de CoA-transferase em bactérias butíricas, o que levaria a aumento na
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síntese de ácido butírico e detoxicação do excesso de ácido acético (LOUIS et al.,
2007).
Com relação aos AGCC e AGCR totais, pode-se observar que a inclusão de
PCL na dieta repercutiu em tendência ao aumento linear, o que está diretamente
associado ao aumento nos ácidos acético, butírico e valérico, com verificação de
elevação em 2,05 e 1,58 vezes para AGCC e AGCR total do T0 para o T60,
respectivamente, o que o que contrasta com Gomes (2009) que observou elevação
do butirato pela PCL em cães, contudo sem efeito para o total de AGCC.
Para aos AGCR, o ácido valérico, oriundo dos aminoácidos leucina e
isoleucina, e isobutírico, oriundo da valina (NAKAE; ELLIOT, 1965) apresentaram
comportamento linear e quadrático, respectivamente, ou seja, houve elevação na
degradação de substrato à base de valina com posterior redução, enquanto o
subproduto de leucina e isoleucina elevaram-se linearmente com a inclusão de PCL.
Na tabela 8 está apresentada a concentração fecal de aminas biogênicas.
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Tabela 8 -

Concentração de aminas biogênicas nas fezes dos animais nos tratamentos
experimentais

Variáveis

Putrescina
Cadaverina
Histamina
Tiramina
Espermidina
Feniletilamina
Triptamina
Aminas
biogênicas
totais

T0
T20
T40
T60
µmol/g em base de matéria
seca
1,35
3,80
4,59
4,46
4,89
7,99
10,64 11,13
0,52
0,80
0,91
1,33
0,18
0,27
0,10
0,25
0,53
0,75
0,61
0,65
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02

EPM

Linear

Quadrática

0,52
0,80
0,10
0,05
0,04
0,002
0,002

0,02761
0,00362
0,01833
0,4725
0,5870
0,9998
0,3349

0,2016
0,3524
0,4413
0,3287
0,2914
0,3763
0,7384

7,51

1,25

0,00244

0,2754

13,65

16,87

17,85
1

2

2

2

EPM= erro padrão da média; significância p<0,05; Putrescina R =36,15%; Cadaverina R =34,55%;
3
2
4
2
Histamina R =43,19%; Aminas biogênicas totais R =41,99%.

Pode-se verificar na tabela 8 que não houve diferença significativa na
concentração fecal de tiramina, espermidina, feniletilamina e triptamina (p>0,05),
entretanto putrescina (p=0,0276; R2=36,15%) cadaverina (p=0,0036; R2=34,55%),
histamina

(p=0,0183;

R2=43,19%)

e

aminas

biogênicas

totais

(p=0,0024;

R2=41,99%) apresentaram aumento linear com a inclusão de PCL.
Ao relacionar AGCC, AGCR e aminas biogênicas é possível observar que
houve elevação tanto em gêneros bacterianos sacarolíticos como proteolíticos com a
inclusão de PCL na dieta dos animais. Noack et al. (1998) observaram aumento na
concentração de cadaverina e putrescina em ratos que receberam dietas
suplementadas com fibra, da mesma forma, Propst et al. (2003) encontraram
tendência a aumento na concentração de putrescina, cadaverina, espermidina e total
de aminas biogênicas totais em cães suplementados com oligofrutose, bem como
Middelbos; Fastinger e Fahey Jr. (2007) que observaram aumento de putrescina em
cães que receberam blends de prebióticos com PCL.
Ao avaliar o efeito de diferentes fibras para gatos, Barry et al. (2010)
observaram que as fontes com maior grau de fermentabilidade repercutiram em
elevada concentração de aminas biogênicas, de acordo com os autores, como a
microbiota intestinal de felinos é composta majoritariamente por bactérias
proteolíticas, a modulação pelos substratos, com aumento em gêneros sacarolíticos
não seria suficiente para atenuar a degradação de compostos nitrogenados em
aminas biogênicas. De forma similar, Middelbos, Fastinger e Fahey Jr. (2007) citam
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que a fermentabilidade de carboidrato parece ser acompanhada pela fermentação
de compostos nitrogenados, sendo que prebióticos de rápida fermentação seriam
utilizados por bactérias no cólon proximal, em seguida as bactérias do cólon distal
continuariam a fermentar aminoácidos (MIDDELBOS; FASTINGER; FAHEY Jr.,
2007; BARRY et al., 2010; KANAKUPT et al., 2011).
As principais bactérias que possuem descarboxilase e seriam capazes de
produzir aminas biogênicas, são Enterobacteriaceae, Clostridum, Lactobacillus,
Carnobacterium, Enterococcus, Streptococcus, Micrococcus, Pseudomonas, entre
outras (BARDÓCZ, 1995; SHALABY, 1996; BOVER-CID; HOLZAPFEL, 1999) e os
aminoácidos associados ao aumento em histamina, cadaverina e putrescina,
moduladas no estudo, são histidina, ornitina e lisina (SHALABY, 1996).
Apesar do grupo E. coli, Hafnia alvei e Shigella spp. ter sido modulada com
comportamento quadrático, com redução nos tratamentos T20 e T40 e Bover-Cid e
Holzapfel (1999) terem destacado algumas Enterobactericeaes (Enterobacter,
Citrobacter, Serratia e Klebsiella) como importantes produtoras de putrescina e
cadaverina, espécies de Lactobacillus parecem também estar relacionadas em
menor extensão à produção destas aminas (BOVER; HOLZAPFEL, 1999; BOVERCID et al., 2001), o que pode explicar em partes os achados com a cadaverina e a
putrescina no presente estudo.
Para histamina, Khoohdar et al. (2011) relataram produção por Proteus spp.,
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Clostridium perfringens e Morganella morgans, no
entanto é importante ressaltar que as carboxilases presentes nos microrganismos
não são muito específicas e sua atividade é característica para as espécies e cepas
bacterianas (BARDÓCZ, 1995).
Em avaliação metabolômica da microbiota fecal de cães que receberam polpa
de beterraba, Swanson et al. (2011) relataram que estes animais apresentaram
elevação em genes associados a biossíntese proteica em comparação ao grupo
controle, o que os autores atribuem ao aumento na atividade e/ou multiplicação
bacteriana frente a disponibilidade de substrato, sendo necessários estudos
multidisciplinares que aliem técnicas moleculares, às clássicas avaliações in vitro e
estudos aprofundados do metabolismo microbiano.
De forma geral, pode-se verificar que a inclusão de teores crescente de PCL
na dieta dos animais mostrou-se efetiva na modulação da microbiota fecal e de sua
atividade metabólica, com os principais achados de comportamento linear. Dentre os
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quais se destaca redução no número de Clostridium perfringens e aumento em
Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., ácido butírico, acético e AGCC total, bem
como dos

produtos oriundos

do metabolismo fermentativo de compostos

nitrogenados (ácido valérico, AGCR total, putrescina, cadaverina, histamina e
aminas biogênicas totais) com a inclusão de até 0,6% de PCL na dieta dos animais.
É importante ressaltar que são desconhecidos até o momento os reais efeitos
dos produtos da fermentação sobre a saúde dos animais, principalmente AGCR e
aminas biogênicas, bem como as concentrações seguras. De forma semelhante, o
papel dos AGCC sobre as células intestinais também não estão completamente
elucidados, contudo têm sido apontados possíveis efeitos benéficos, como o
estímulo a secreção de GLP-2 (glucagon like-peptide 2), que atuaria na
diferenciação e proliferação celular e na expressão de determinados genes ligados
ao transporte de nutrientes no íleo (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2006).
Dentre os ácidos graxos de cadeia curta com potencial efeito sobre a saúde
intestinal destaca-se o ácido butírico. Mentschel e Claus (2003) relatam que este
ácido graxo é apontado como responsável por importantes mudanças fisiológicas,
tais como capacidade de reverter alterações neoplásicas, efeitos nutritivos exercidos
no epitélio do cólon e indução de apoptose em células danificadas. Na avaliação de
enema com butirato de sódio, associação do ácido butírico ao sódio, para criança
com retocolite ulcerativa inespecífica, Assumpção, Rodrigues e Barbieri (1999)
relatam melhora do quadro clínico, laboratorial, endoscópico e histológico com o uso
da substância.
De forma similar, ao avaliar modelo de colite de exclusão, Lameiro et al.
(2011) observaram redução de lipoperoxidação das células do cólon excluso de
trânsito intestinal de ratos submetidos a infusão retal de butirato de sódio, achados
associados a melhora histológica, com criptas regulares e ausência de ulcerações
epiteliais, o que de acordo com os autores pode estar relacionado ao metabolismo
energético, redução na produção de radicais livres e melhora do processo
inflamatório.
No entanto, são necessários futuros estudos especificamente delineados para
avaliar o papel dos AGCC, bem como dos demais produtos da fermentação, sobre a
saúde intestinal da espécie alvo, principalmente em animais saudáveis e acometidos
por alterações clínicas, para que sejam possíveis intervenções nutricionais
assertivas do ponto de vista da modulação da composição microbiana e de seus
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produtos da fermentação, bem como pesquisas com diferentes teores de PCL do
presente estudo comparando-os a outras fontes prebióticas.
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6 CONCLUSÕES

Pelos resultados dados obtidos na presente pesquisa conclui-se que a PCL
apresenta efeito prebiótico quando incluída na dieta de gatos adultos saudáveis,
observado a partir da:
- Modulação benéfica da microbiota intestinal, evidenciada pelo aumento em
Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. e redução em Clostridium perfringens.
- Alteração da atividade metabólica da microbiota, com aumento em ácidos graxos
de cadeia curta, em especial do butirato.
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