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RESUMO 

 

 

SOUZA, J. C. S. M. Extrato de malte como aditivo nutricional para leitões na fase de 

creche. 2021. 77 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

O objetivo do presente projeto foi avaliar o efeito da inclusão de extrato de malte na dieta de 

leitões na fase creche e seu reflexo sobre o perfil oxidativo, microbiota e desempenho. O estudo 

foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Suínos (LPS) do Departamento de Nutrição e 

Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (VNP/FMVZ/USP), localizado em Pirassununga, no estado de São Paulo. Foram 

utilizados quatro tratamentos: T0: controle, sem a inclusão de extrato de malte na dieta, T33: 

0,33% de inclusão de extrato de malte na dieta, T66: 0,66% de inclusão de extrato de malte na 

dieta e T99: 0,99% de inclusão de extrato de malte na dieta. Foram utilizados 144 leitões, 

obtidos a partir de um rebanho suíno comercial. Os leitões foram desmamados aos 24 dias de 

idade, com peso médio inicial de 7,02 ± 1,08 kg. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados (de acordo com o peso inicial e sexo) com quatro tratamentos e 12 repetições. A 

unidade experimental foi composta pela média da baia (a qual foi integrada por três animais). 

O período experimental total foi de 42 dias, dividido em três períodos, de acordo com as fases 

nutricionais, ou seja, pré-inicial 1 (21 a 28 dias de idade), pré-inicial 2 (29 a 49 dias de idade) 

e inicial (50 a 63 dias de idade). O uso do extrato de malte não afetou nenhuma das variáveis 

de desempenho avaliadas durante todo o período experimental. Também não influenciou o 

escore fecal, atividade de enzimas relacionadas ao estresse oxidativo, ácidos graxos de cadeia 

curta das fezes, frequência respiratória, temperatura retal e análise econômica. Entretanto, os 

níveis crescentes do extrato de malte influenciaram a porcentagem de neutrófilos e linfócitos 

dos leitões. O perfil geral da microbiota teve perfil similar em todos os níveis taxonômicos, 

apenas o gênero Mogibacterium sofreu influência do uso de extrato de malte. Conclui-se que o 

uso do aditivo extrato de malte não demonstrou melhora no perfil oxidativo, desempenho, perfil 

de ácidos graxos de cadeia curta e microbiota intestinal de leitões na fase de creche, o que se 

deve, possivelmente, aos níveis utilizados de extrato de malte. Dessa forma estudos com 

maiores níveis são necessários para avaliar os seus efeitos. 

 

Palavras-chave:  Desempenho. Prebiótico. Suinocultura. Microbioma. Sistema imune.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

SOUZA, J. C. S. M. Malt extract as a nutritional additive for piglets in the nursery phase. 

2021. 77 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

The present study was conducted to evaluate the effect of including malt extract in the diet of 

nursery piglets and its effect on the oxidative profile, microbiota and performance. The 

experiment was carried out at the Swine Research Laboratory (LPS), in Faculty of Veterinary 

Medicine and Animal Science (FMVZ), Department of Animal Nutrition and Animal 

Production, University of São Paulo (USP, Pirassununga, SP, Brazil). Four treatments were 

used: T0 (Control, without the inclusion of malt extract in the diet), T33 (0.33% inclusion of 

malt extract in the diet), T66 (0.66% inclusion of malt extract in the diet), and T99 (0.99% 

inclusion of malt extract in the diet). A total of 144 piglets were used, obtained from a 

commercial pig herd. Piglets were weaned at 24 days of age, with an average initial weight of 

7.02± 1.08 kg. The experimental design was in randomized blocks (initial weight and sex) with 

four treatments and 12 replications. The experimental unit was composed of the average of the 

pen (three animals). The experimental period was 42 days, divided into three periods, according 

to nutritional phases: pre-initial 1 (21 to 28 days old), pre-initial 2 (29 to 49 days old) and initial 

(50 to 63 days old). The use of malt extract did not affect any of the performance variables 

evaluated during the entire experimental period. It also did not affect the fecal score, enzyme 

activity related to oxidative stress, short-chain fatty acids in feces, respiratory frequency, rectal 

temperature and economic analysis. However, the increasing levels of malt extract influenced 

the percentage of neutrophils and lymphocytes. The general profile of the microbiota had a 

similar profile at all taxonomic levels, only the Mogibacterium genus was affected by malt 

extract treatments. It is concluded that the use of the malt extract additive did not show 

improvement in the oxidative profile, performance, short-chain fatty acid profile and intestinal 

microbiota of piglets in the nursery phase, probably due to the adopted levels. Thus, studies 

with different levels are necessary for assess its effects. 

 

Keywords: Performance. Prebiotic. Swine. Microbiome. Immune system.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A suinocultura brasileira apresenta como um ponto fundamental o rápido 

desenvolvimento dos processos produtivos. A nutrição é considerada o elemento de maior 

participação no custo de produção de suínos, tornando-se necessária a evolução 

ininterrupta na área, para que se tenha uma otimização no aproveitamento dos alimentos 

pelos animais. Dessa forma, a elaboração das dietas tem como objetivo seguir as 

exigências nutricionais de acordo com cada fase de criação, levando como norte a 

linhagem genética dos suínos, as características químicas, físicas e nutricionais dos 

alimentos utilizados na formulação, assim como o comportamento metabólico do animal 

(ROCHA, 2009). 

Um dos períodos que exige maior atenção na criação de suínos é a fase de pós-

desmame, sendo esse período de transição extremamente sensível, pois geralmente se tem 

uma diminuição na ingestão de alimentos e um aumento do estresse por parte dos animais. 

As causas mais comuns de estresse observadas durante o pós-desmame são a separação 

da mãe, a mistura de lotes, o novo ambiente e a nova dieta. Quando os leitões são 

desmamados, ao serem separados da mãe, se dá o primeiro período de estresse para o 

leitão, uma vez que ele estava adaptado à presença da matriz e dos outros leitões da 

mesma leitegada, bem como ao ambiente em que ele estava inserido (HOTZEL; FILHO, 

2004). 

A mudança de ambiente gera muito desconforto aos leitões, pois há a mistura de 

lotes em baias, onde haverá brigas até o estabelecimento de nova hierarquia. Outro fator 

que influencia no estresse gerado aos leitões é a troca de dieta, que até então era liquida 

tornando-se uma dieta sólida. Durante essa transição de uma dieta para outra o leitão não 

está adaptado para digerir com eficiência essa nova fonte de alimento, pois o trato 

digestório dele ainda não está totalmente desenvolvido nessa fase (AMAZAN et al., 2012; 

SANTOS, 2020). 

Dietas que não garantem uma boa adaptação geram grandes problemas na 

produção, como: redução da taxa de crescimento, perda de peso, diminuição da 

capacidade imunitária, predisposição às diarreias e produção de radicais livres (PLUSKE 

et al., 1996; BOUDRY et al., 2004; WU et al., 2004; LAURIDSEN, 2010), usualmente 

sendo necessária a utilização de antibióticos na ração, o que pode predispor a resistência 

das bactérias (MENTEN, 2001). 
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Dessa maneira, cada vez mais tem-se utilizado aditivos não antibióticos nas dietas, 

pois esses, além de melhorarem o desempenho dos animais, também não proporcionam 

o fenômeno de resistência bacteriana (JUNQUEIRA et al., 2009). O uso de aditivos não 

antibióticos, como probióticos e prebióticos, pode beneficiar de maneira significativa a 

produção, aumentando o número de células intestinais, tamanho das vilosidades e, 

consequentemente, a área de absorção dos nutrientes, além de minimizar as chances de 

proliferação de microrganismos patogênicos (FIRUZU, 2011). 

As disfunções no organismo devido ao estresse levam ao aumento na produção de 

oxidantes no sangue, causando prejuízos à saúde dos animais, como a lipoperoxidação, 

um dos principais processos de lesão, relacionado à oxidação da camada lipídica da 

membrana celular, causando alterações na função celular e tecidual (SCHNEIDER et al., 

2004). A baixa qualidade dos alimentos utilizados, o sistema imunológico ainda em 

desenvolvimento e o estresse ambiental predispõe os animais a maiores níveis de 

oxidação metabólica (BANDEIRA et al., 2007; HARRELL et al., 2008). Alguns produtos 

alternativos, como extratos e óleos, têm sido utilizados com a finalidade de minimizar os 

efeitos causados pelo estresse oxidativo. O uso pontual de alimentos antioxidantes na fase 

de creche tende a melhorar o desempenho dos leitões, além de gerar um equilíbrio no 

metabolismo desses animais, reduzindo, assim, perdas econômicas (SBARDELLA, 

2011). A procura por alimentos antioxidantes é cada vez maior (RIBEIRO, 2010). Um 

alimento alternativo muito interessante é o extrato de malte, o qual, assim como o bagaço 

do malte, é um ingrediente com altos níveis de compostos fenólicos fundamentais na ação 

antioxidante (SOUSA et al., 2016). 

Diante do problema exposto, o objetivo do presente projeto foi avaliar o efeito da 

inclusão de extrato de malte na dieta de leitões na fase de creche e seu reflexo sobre o 

perfil oxidativo, microbiota e desempenho dos leitões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DESMAME 

 

Ao longo dos anos, o desmame foi realizado cada vez mais precocemente 21, 18 

e 15 dias de idade dos leitões, essa pratica era bastante comum pois era vantajoso para o 

suinocultor, pois havia redução de dias não produtivos da porca e melhor aproveitamento 

das instalações. Entretanto, atualmente essa prática vem sendo repensada, devido ao 

estresse gerado ao leitão e posterior prejuízo ao desempenho do mesmo (EMBRAPA 

2000; CAMPBELL et al., 2013; FERREIRA et al., 2014; POULOPOULOU et al., 2018). 

Atualmente, alguns suinocultores ainda realizam o desmame aos 21 dias e outros 

aos 28 dias, o que é considerado desmame tardio, sendo o mais recomendado aos 24 dias. 

A mudança do desmame dos 21 dias para 24 dias vem sendo amplamente difundida, pois 

o organismo do leitão aos 24 dias está mais preparado para combater possíveis agentes 

infecciosos (FERREIRA et al., 2014; FACCIN et al., 2020). 

A idade ao desmame influencia diretamente o peso do leitão em toda a sua vida. 

Em pesquisa desenvolvida por Faccin et al. (2020), quando um leitão foi desmamado aos 

18 dias, seu peso foi de 5,7 kg, chegando aos 42 dias com 22,6 kg. Já, o leitão desmamado 

aos 21 dias pesava 6,5 kg e aos 42 dias chegou a 25,8 kg, isso é, os leitões desmamados 

aos 21 dias tiveram um ganho de peso 14,16% superior aos desmamados aos 18 dias. 

Portanto, quando o leitão é desmamado precocemente, o seu peso tende a ser menor 

quando comparado a um leitão desmamado mais tardiamente (FERREIRA et al., 2014; 

FACCIN et al., 2020). Os autores ainda afirmaram que o peso vivo dos leitões foi maior 

em leitões desmamados entre 19 e 28 dias, sendo que esses animais desmamados com 

maiores idades tiveram melhor desempenho e melhor adaptação na fase de pós-desmame 

(FACCIN et al., 2020). 

Segundo Blecha et al. 1983, quanto mais cedo for o desmame menores são as 

chances. desse leitão sobreviver. No momento do desmame, a imunidade passiva no leitão 

é menor mais ainda existente quando comparada ao início, uma vez que no período inicial 

o leitão recebe toda a imunidade através da ingestão do colostro, é importante ressaltar 

que os anticorpos passivos advindos das imunoglobulinas colostrais têm seu pico entre as 

24 e 36 horas de vida do leitão e diminuem com o avançar da idade. Outro agravante que 

cursa com uma vulnerabilidade imunológica do leitão são os fatores estressantes, como, 

troca de dieta, mistura de lotes, novo ambiente e hierarquia já citados anteriormente 
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(BLECHA et al., 1983; CAPOULAS, 2015; PLUSKE et al., 2003; ALVARENGA, 

2019). 

Ainda no momento do desmame, o trato digestório do leitão não está apto a digerir 

a nova dieta e acaba desencadeando quadros de diarreia (WANG et al., 2018). Segundo 

Robles-Huaynate et al. (2014) é durante o desmame que o estresse gerado pode causar 

respostas fisiológicas e metabólicas deletérias no organismo do leitão. O manejo 

inadequado leva a vários problemas aos leitões, entre eles está a ocorrência de diarreia. A 

figura 1 abaixo descreve os principais motivos para a ocorrência de quadros de diarreias 

(MOLIST et al., 2014). 

 

Figura 1. Fluxograma de desmame 

 
Fonte: Adaptado de Molist et al. (2014) 

 

2.2 ESTRESSE AO DESMAME 

 

O período do desmame é altamente estressante para os leitões devido à separação 

da mãe, mistura de lotes, dentre outros. Esse tipo de estresse gera problemas para o 

sistema imune do leitão e, consequentemente, prejuízos à saúde. Portanto, para amenizar 

esses efeitos, algumas melhorias devem ser adotadas já na primeira semana pós-

desmame, como o uso de ferramentas no âmbito nutricional, como fornecimento de dietas 

com fácil digestibilidade. Outro fator a ser levado em consideração é o conhecimento 

mais aprofundado sobre o impacto desse estresse no leitão, o que, por fim, nos permite 

elaborar melhores mecanismos a fim de combatê-los. O TGI do leitão possui diversas 

funções como digestão e absorção de nutrientes, servindo para manutenção dos fluidos 



16 

 

corporais, secreção de enzimas digestivas, imunoglobulinas, além de servir como barreira 

contra patógenos que possam causar danos ao hospedeiro (CAMPBELL et al., 2013). 

O desmame gera mudanças nas funções e na estrutura do intestino delgado como 

atrofia das vilosidades e aumento na profundidade das criptas, que ocorrem por meio de 

um aumento na taxa de perda de células, essas alterações estão associadas a fatores da 

dieta como, por exemplo, componentes antigênicos, bem como, a desafios microbianos e 

ambientais (PLUSKE et al., 1996; WANG et al. 2018). Outros problemas gerados pelo 

estresse ao desmame são o baixo consumo de ração e baixa digestibilidade dos nutrientes 

(SHI-BIN et al., 2007). Nessa fase, os leitões passam por mudanças fisiológicas tanto na 

estrutura, como na função do intestino e, no que se refere à atividade enzimática, tanto na 

absorção, como na secreção de enzimas (MAIORKA, 2002; CAMPBELL et al., 2013). 

Moeser et al. (2017) ao avaliar os hormônios relacionados ao estresse gerado sete dias 

após o desmame e a função da barreira intestinal dos leitões, observaram aumento do 

cortisol, demonstrando que o desmame induz a ativação de vias de estresse que 

intercedem a disfunção intestinal dos leitões (WIJTTEN et al., 2011; MOESER et al., 

2017). 

O pós-desmame é um dos períodos mais críticos na produção, pois nessa ocasião 

ocorre separação entre leitões e matrizes, mudança repentina de ambiente, reagrupamento 

de animais de diferentes leitegadas e modificação da consistência da dieta fornecida aos 

animais (HOTZEL; FILHO, 2004; MOESER et al., 2017), dando início à fase de creche. 

Durante o início dessa fase, ocorrem brigas para formação de hierarquia no novo lote e 

adaptação ao novo ambiente, o que leva os animais a não consumirem adequadamente a 

dieta nos primeiros dias (WIJTTEN, 2011). Dessa forma, ocorrem reflexos imediatos sore 

o desempenho e status sanitário dos animais (ARMSTRONG; CLAWSON, 1980). Uma 

forma de reverter os problemas relacionados à ingestão de ração nos primeiros dias de 

creche é elaborar dietas, com alimentos de fácil digestibilidade e elevadas concentrações 

de nutrientes (CASTELO BRANCO et al., 2003), reduzindo, assim, efeitos negativos no 

desempenho e saúde animal. 

 

2.3 ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

O TGI possui as funções de digestão e absorção de nutrientes, secreção de enzimas 

digestivas, dentre outras, além de servir como barreira contra patógenos (CAMPBEL et 

al., 2013). No entanto, em função do desmame, ocorrem mudanças nas funções 
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gastrintestinais dos leitões, que podem ser divididas em duas etapas: fase mais crítica, a 

qual se dá entre o primeiro e o quinto dia de desmame; e a fase mais branda, entre o quinto 

e o 15° dia pós-desmame, descrita como adaptativa e maturacional (MONTAGNE et al., 

2007). 

Concomitantemente, o TGI deve se adaptar às mudanças no padrão de ingestão, a 

fim de elevar a digestão e absorção dos nutrientes advindos da dieta. Jensen et al. (1997) 

observaram que em leitões até 28 dias, a atividade enzimática da amilase, tripsina e 

quimiotripsina no pâncreas tende a aumentar e, posteriormente ao desmame, a enzima 

lipase pancreática diminui, prejudicando assim a digestibilidade de gorduras. 

No pós-desmame ocorre uma queda na atividade enzimática, provocada pela 

redução de consumo da dieta, reduzindo a atividade da lactase e aumentando a atividade 

da maltase. Além disso, infecções entéricas podem diminuir a atividade de enzimas no 

intestino dos leitões (LALLÉS et al., 2004).  

Os leitões apresentam o sistema digestório imaturo, não sendo capazes de 

produzir, em quantidades adequadas, as enzimas necessárias para digerir dietas de origem 

vegetal (GASKINS, 1998). Ainda, o desenvolvimento gastrintestinal do leitão é 

profundamente associado à qualidade e o tipo de ingredientes utilizados na ração (CLINE, 

1992; ROSTAGNO; PUPA, 2018). Portanto, no período anterior ao desmame, os leitões 

devem ser estimulados a consumirem dietas de origem vegetal, para melhorar a atividade 

das enzimas digestivas (FERREIRA, 2018; GASKINS, 1998), promovendo a adaptação 

prévia à digestão da dieta que será oferecida na fase subsequente. 

 

2.4 RADICAIS LIVRES 

 

Podem ser denominados radicais livres (RL), os compostos orgânicos e 

inorgânicos que apresentam um ou mais elétrons sem pareamento (OLIVEIRA; 

SCHOFFEN, 2010). Apesar de sua alta instabilidade e serem extremamente reativos, a 

integridade de muitas funções fisiológicas normais depende desses componentes, os quais 

têm como exemplos mais importantes os radicais hidroxila, o ânion superóxido e o peroxil 

(FIRUZU, 2011). A formação dos RL é oriunda da quebra de ligações covalentes 

associadas a esse processo de quebra das ligações, sendo conhecida como fissão 

homolítica. O oxigênio, sabidamente, é essencial para todos os organismos aeróbios. 

Entretanto, o gás e especialmente seus metabólitos reativos, tais como ânion superóxido, 
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peróxido de hidrogênio e radical hidroxila, são altamente tóxicos para todo o organismo 

(NISHIKAWA et al., 2009).  

Os radicais livres, em sua maioria, apresentam vida curta. Entretanto, conseguem 

reagir rapidamente com vários compostos, sendo capazes de causar sérios danos, mesmo 

em seu curto período de ação. Nesse sentido, há um aumento na produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) no organismo, em relação ao sistema de antioxidantes, 

desencadeando em muitos danos estruturais (AKBARIAN et al., 2016). Ronsein (2006) 

aponta que o O2 pode agir de maneira seletiva sobre resíduos de aminoácidos, 

comprometendo seu desempenho, por sua vez, levando à sua destruição e, ainda, afirma 

que os peróxidos proteicos podem gerar danos a nível de DNA. 

Um dos principais meios de formação de EROS é através da cadeia transportadora 

de elétrons das mitocôndrias, nesse processo energético ocorre a transferência de elétrons 

entre moléculas, havendo uma redução de oxigênio à água, reação na qual uma quantidade 

significativa dos elétrons que saem do processo produzem superóxidos (ANDERSON, 

1996; BARBOSA et al., 2010), e possuem a capacidade de danificar ou causar degradação 

completa (peroxidação, por exemplo) de moléculas complexas essenciais nas células, 

incluindo lipídios, proteínas e DNA (DEY; CEDERBAUM, 2006; TSUKAMOTO; LU, 

2001). Essas reações químicas resultam em funcionamento anormal das moléculas, 

organelas subcelulares, células, tecidos, órgãos ou mesmo organismos, dependendo da 

gravidade do dano oxidativo e da atividade dos sistemas endógenos de reparo 

(NISHIKAWA et al., 2009).  

A formação excessiva de RL ocasiona um desequilíbrio entre compostos 

oxidantes e antioxidantes resultando em estresse oxidativo, além do aumento na produção 

de EROS, gerando problemas fisiológicos como diarreias nos animais, comprometendo 

o seu desempenho (BARBOSA et al., 2010; ZIMMERMANN; KIRSTEN, 2008). Neste 

contexto, existem meios de defesa antioxidantes para combater os danos gerados pelas 

EROS: o meio enzimático, o qual tem origem endógena, isto é, produzida pelo próprio 

organismo (enzimas, catalase, superóxido dismutase, glutationa peroxidase e redutase) e 

o não enzimático (antioxidantes), cuja principal função consiste em inibir ou retardar a 

ação oxidante no organismo, sendo que essas substâncias antioxidantes podem ser 

fornecidas via dieta (MCVICKER et al., 2009; BARBOSA et al., 2010; VELLOSA et al., 

2021). 
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2.5 PARÂMETROS REDOX 

 

Pequenas quantidades de EROS são normalmente geradas nas células como 

produto da respiração mitocondrial (CZAJA, 2007; VELLOSA et al., 2021). Por isso, 

como dito anteriormente, as células possuem sistemas antioxidantes enzimáticos e não-

enzimáticos (MCVICKER et al., 2009; BARBOSA et al., 2010; VELLOSA et al., 2021). 

As principais enzimas antioxidantes são a superóxido dismutase (SOD), a catalase (Cat) 

e a glutationa peroxidase (GPx) (KATHIRVEL et al., 2010).  

Existem duas isoformas intracelulares da enzima SOD: a SOD cúprica-zinco 

(SOD-1) está presente no citosol e no espaço entre as duas membranas que envolvem as 

mitocôndrias; já; a SOD contendo manganês (SOD-2) está presente na matriz 

mitocondrial. Ambas são fundamentais para a prevenção da toxicidade induzida pelas 

EROS (FRIDOVICH, 1997). Adicionalmente, a SOD-3 se encontra no meio extracelular 

(GLASAUER; CHANDEL, 2014).  

A Cat e o sistema da glutationa ajudam a remover o peróxido de hidrogênio. A 

Cat é encontrada principalmente em peroxissomos e catalisa a reação entre duas 

moléculas de peróxido de hidrogênio, resultando na formação de água e O2. Além disso, 

a Cat pode promover a interação do peróxido de hidrogênio (H2O2) com doadores de 

hidrogênio para que o H2O2 possa ser convertido em uma molécula de água e o doador 

reduzido possa ser oxidado (atividade peroxidativa da catalase) (FRIDOVICH, 1997). 

O sistema da glutationa peroxidase é composto por vários componentes, incluindo 

as enzimas (GPx) e glutationa redutase, além do NADPH e glutationa (GSH) como 

cofatores. Juntas, essas moléculas removem efetivamente o H2O2 (FRIDOVICH, 1997). 

A GSH é um componente essencial desse sistema e serve como um cofator para a enzima 

glutationa transferase (GST), que ajuda a remover certas drogas e produtos químicos das 

células, bem como outras moléculas reativas, por reações de conjugação. Por causa de 

todas as suas funções, a GSH é provavelmente o antioxidante não-enzimático mais 

importante presente nas células. Portanto, as enzimas que ajudam a gerar a GSH são 

críticas para a capacidade do organismo em se proteger contra o estresse oxidativo 

(FRIDOVICH, 1997).  

As GSTs são uma grande família de enzimas de detoxificação que catalisam a 

conjugação da GSH com eletrófilos reativos (HAYES et al., 2005). As GSTs podem ser 

encontradas nas membranas microssomais, no citosol e na mitocôndria da maioria dos 

tecidos. As isoformas citosólicas da GST são constituídas por várias famílias, dentre elas 
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as classes α, φ e μ, cada uma com vários membros (HAYES et al., 2005; PASTORE et 

al., 2003). Como cofator para as isoformas da GST, alterações na síntese da GSH têm o 

potencial de perturbar gravemente a capacidade de desintoxicação hepática dessa enzima 

(LU, 2009). 

Adicionalmente, a peroxidação de lipídeos (LPO) ou a geração de EROS, em 

geral, são processos fisiológicos importantes para o metabolismo, divisão e diferenciação 

celular, bem como para a biossíntese de hormônios e prostaglandinas. No entanto, uma 

taxa de LPO descontrolada tem um papel crucial em doenças de aves e toxicoses (MÉZES 

et al., 1997). Esse problema pode ser provocado por oxidação de lipídeos da dieta, por 

quantidade insuficiente de antioxidantes também na dieta (por exemplo, a vitamina E) ou 

por geração de EROS em decorrência de níveis tóxicos de ingredientes alimentares, como 

em toxicose causada por vitamina A, selênio ou antibióticos ionóforos (MÉZES et al., 

1997). Assim, o uso de compostos antioxidantes em dietas para suínos pode ser eficiente 

para combater a geração de EROS e minimizar as suas consequências deletérias. 

 

2.6 OXIDAÇÃO METABÓLICA ASSOCIADA AO ESTRESSE 

 

O estresse oxidativo gera mudanças na fisiologia intestinal dos leitões. Quando o 

organismo do leitão passa por um desequilíbrio, geralmente em decorrência ao estresse, 

ocorrem efeitos deletérios, desencadeando problemas para a saúde dos animais 

(BEZERRA et al., 2015). 

Na suinocultura, quanto mais rápido o animal atingir o peso ideal, melhor será 

para o produtor. Entretanto, essa demanda sobrecarrega o sistema metabólico do animal 

gerando, consequentemente, o estresse oxidativo (ROSSI et al., 2013). Segundo Kadiiska 

et al. (2015), diante do estresse gerado, o organismo ocasiona uma resposta inflamatória, 

a qual ativa a produção de radicais livres em vários tipos de células, causando, por sua 

vez, a peroxidação lipídica no organismo. 

De maneira geral, a oxidação é parte essencial para o metabolismo. Durante os 

processos metabólicos, são utilizados de 2 a 5% de oxigênio, gerando radicais livres na 

forma de EROs (FALOWO et al., 2014). Essa produção de radicais é natural no 

organismo (BARREIROS et al., 2006) e, de acordo com Falowo et al. (2014), esses 

radicais são fundamentais em baixa quantidade, pois, estão envolvidos em vários 

processos biológicos, como diferenciação celular, controle da expressão gênica, morte 

celular programada, modulação do músculo esquelético e imunidade. Entretanto, sua 
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presença em grande quantidade no organismo acaba se tornando prejudicial para o 

metabolismo, principalmente no que se refere às proteínas e lipídios. Normalmente, esse 

excesso de radicais livres no organismo está ligado a uma disfunção metabólica que não 

permite uma remoção adequada dos radicais livres (AKTAN et al., 2003; DEBLANC et 

al., 2013), levando a alterações oxidativas de macromoléculas, danos estruturais nos 

tecidos e morte celular por apoptose (LYKKESFELDT, 2007). Dessa forma, são 

causados efeitos deletérios para os suínos e prejuízos à saúde desses animais, refletindo 

de forma prejudicial na produção animal (ANDRADE et al., 2010). 

De acordo com Pajk et al. (2006), para um bom funcionamento do metabolismo, 

é de extrema importância que se tenha um equilíbrio uniforme de oxidantes e 

antioxidantes, onde fatores como ambiente, instalações, genética e até mesmo a própria 

nutrição, podem influenciar na produção de radicais livres nesses animais, sendo 

fundamental correlacionar a atividade antioxidante total nos suínos para reverter perdas 

de desempenho (ROSSI et al., 2013). Segundo Shi-Bin et al. (2007), o estresse oxidativo 

pós-desmame prejudica o desenvolvimento dos leitões. Nesse sentido, a suplementação 

com antioxidantes se torna indispensável para reduzir esses problemas. 

 

2.7 ANTIOXIDANTES 

 

São denominados antioxidantes os compostos que levam à diminuição na 

oxidação de determinado substrato. Antioxidantes possuem como característica a alta 

estabilidade oxidativa, por meio da qual garantem uma prevenção à oxidação de outras 

substâncias como proteínas e lipídeos (LIU, 2017). Alguns dos antioxidantes mais 

importantes são bilirrubina, ácido úrico, albumina e ceruloplasmina (SCHENEIDER et 

al., 2004; AKTAN et al., 2003), como é apresentado na Tabela 1.  

A bilirrubina associada à albumina, naturais nos fluidos extracelulares, possui 

ação antioxidante, (BARREIROS et al., 2006). Um antioxidante que consegue eliminar 

até dois terços de radicais livres no plasma é o ácido úrico. Já, a ceruloplasmina participa 

do sistema de defesa antioxidante extracelular (SCHENEIDER; OLIVEIRA, 2004). 
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Tabela 1. Principais componentes antioxidantes enzimáticos e suas funções 

Principais 

antioxidantes 
Principais funções Referências 

Bilirubina Eliminação de radicais livres Barreiros et al. (2006) 

Ácido Úrico Eliminação de radicais livres no plasma Waring (2002) 

Cerupoplasmia Redução de oxigênio Scheneider (2004) 

Vitamina A Neutralização do O2 atômico Sies e Stahl (1995) 

Vitamina C Reação redox Sies e Stahl (1995) 

Vitamina E Redução de peroxilas Sies e Stahl (1995) 

Fonte: Adaptado de Bezerra (2019) 

 

As principais enzimas responsáveis por metabolizar radicais livres são a 

superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase, as quais também são 

encarregadas da proteção das células e dos tecidos. Os radicais livres podem ser 

neutralizados através de substâncias antioxidantes não enzimáticas, como tocoferóis, 

ácido ascórbico e carotenos (JASKI; LOTÉRIO; SILVA, 2014). Alguns tipos específicos 

de antioxidantes podem se ligar aos radicais livres produzidos no metabolismo, evitando 

ataques a lipídeos, proteínas, ligação aos ácidos poli-insaturados e bases do DNA, 

evitando a formação de lesões e perda da integridade celular. Essa última é considerada 

como o processo de reconstituição das membranas celulares danificadas, através da 

remoção dos danos causados pelos radicais livres, a nível de DNA (BEZERRA, 2019). 

Durante a fase inicial de creche, os leitões apresentam diminuição nos níveis de alguns 

antioxidantes, gerando problemas no seu desenvolvimento, como é o caso da redução de 

α-tocoferol nos tecidos (WEISS; MAHAN, 2008). Segundo Rossi (2013), quando esses 

animais recebem, durante o período de creche, uma suplementação com antioxidantes de 

origem natural na dieta, eles apresentam um melhor perfil oxidativo e, consequentemente, 

desempenho superior, quando comparados com animais que não tiveram acesso à dieta 

suplementada. Dessa maneira, é de fundamental importância a utilização de antioxidantes 

na alimentação de suínos. 
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2.8 INDICADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO 

 

Investimentos relacionados à nutrição, com o intuito de reverter os danos causados 

pelo excesso de radicais livres no sangue, são amplamente recomendados. A utilização 

de parâmetros bioquímicos vem aumentando cada vez mais, visando a identificação de 

danos de estresse oxidativo na suinocultura, o que pode ser realizado diretamente, através 

da detecção da produção de radicais livres, ou indiretamente, por mensuração de 

moléculas antioxidantes, bem como por biomarcadores de danos oxidativos (ROSSI et 

al., 2013). 

Alterações nesses parâmetros podem repercutir na homeostase, podendo causar 

uma redução no desempenho dos animais (BUZZARD et al., 2013). Os danos causados 

pelo estresse oxidativo se tornam, com o passar do tempo, mais evidentes na produção 

animal. Dessa forma, os esforços em buscar soluções são cada vez mais importantes, 

sendo necessária essa avaliação (indicadores de estresse oxidativo) a nível químico e 

biológico (KADIISKA et al., 2015). 

Os antioxidantes também podem ser mensurados individualmente, através do uso 

de kits comerciais, ou através da mensuração da capacidade antioxidante total, que 

considera todos os antioxidantes na dieta. Entretanto, esse, tipo de mensuração citada 

anteriormente, podem gerar resultados pouco significativos, isto é, dando uma falsa 

impressão de os mecanismos de defesa antioxidantes. Os antioxidantes podem ser 

encontrados no interior das células, nas membranas celulares e nos fluidos extracelulares 

(YOUNG, 2001; PELLEGRINI et al., 2003; ROSSI et al., 2013). 

 

2.9 PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 

 

Também conhecida como lipoperoxidação, a peroxidação lipídica é uma reação 

química em cadeia, que leva à decomposição de ácidos graxos poli-insaturados e, 

consequentemente, acaba comprometendo a estrutura e as funções celulares. 

Normalmente, os ácidos graxos poli-insaturados são atacados por EROS, que tendem a 

propagar o processo de peroxidação lipídica (GROTTO et al., 2009), como ilustra a 

Figura 2. Vários são os danos oxidativos advindos da peroxidação lipídica, como quebra 

de proteínas e ácidos nucleicos (PALANISAMY et al., 2011). Segundo Aktan (2003), 

esse processo em cadeia também diminui a fluidez e compromete a função de barreira das 

membranas celulares, gerando disfunções estruturais, bloqueio das funções enzimáticas, 
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podendo levar à apoptose, reações oxidativas, gerando peróxidos e hidroperóxidos. Esse 

processo é devido ao alto nível de ácidos graxos poli-insaturados nos lipídios, os quais, 

quando aquecidos na presença do oxigênio, acabam produzindo essas substâncias 

(peróxidos e hidroperóxidos) (SHI-BIN et al., 2007). 

 

Figura 2. Esquema do processo de lipoperoxidação 

 
Fonte: Adaptado de Dotan et al., (2004) 

 

De acordo com Moselhy (2013), os hidroperóxidos lipídicos possuem 

características tóxicas para as células, gerando lesões teciduais, que se devem a uma 

reação em cadeia de inibições da síntese de DNA e RNA. Outro ponto que deve ser levado 

em consideração são os danos causados ao DNA, devido ao aumento de EROS presentes 

nas células, pois existe uma inibição da transdução e da comunicação intercelular, devido 

à sua sensibilidade ao estresse oxidativo. Dessa forma, o DNA pode se decompor mais 

rapidamente, principalmente associado à quebra da fita dupla (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999). 

 

2.10  MICROBIOMA INTESTINAL 

 

A microbiota intestinal é responsável por desempenhar um importante papel no 

sistema imune dos hospedeiros (NOWLAND et al., 2019). Contudo, a dieta e o uso de 

antibióticos podem afetar a diversidade da microbiota intestinal dos leitões em suas 

primeiras semanas de vida (GUEVARRA et al., 2018), 

Mach et al. (2015) afirmam que a colonização bacteriana precoce no TGI é 

importante para o estabelecimento de uma microbiota específica. As bactérias que 

colonizam o TGI dos leitões, inicialmente, são Streptococus spp., Escherichia coli e 

Shiguella Flexnerii, bactérias anaeróbias ou aeróbias facultativas. Conforme Holman et 

al. (2017) os filos Bacteroidetes, Proteobacteria e Firmicutes representam cerca de 85% 

das bactérias encontradas na microbiota intestinal dos suínos. Mach et al. (2015) 
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relataram que a composição da microbiota evoluiu em conjunto aos seus hospedeiros após 

desmame.  Estes mesmos autores verificaram também, predominância de 

Ruminococcaceae e Prevotella.  

Petri et al. (2010) pesquisaram os padrões de sucessão microbiana na digesta 

coletada do estômago, intestino delgado e cólon de leitões recém nascidos. As famílias 

Clostridiaceae e Enterobacteriaceae foram as principais colonizadoras do TGI do início 

até meio dia pós-parto. Entretanto, apenas Streptococcaceae permaneceu como a família 

dominante entre um e três dias de idade, até ser substituída pela família Lactobacillaceae, 

que permaneceu como a bactéria dominante nos 5, 10 e 20 dias de idade.  

Segundo Guevarra et al. (2019), no período pré-desmame (1 – 21 dias) ocorre 

aumento das bactérias Enterobacteriaceae, Bacteriodaceae, Clostridiaceae, 

Enterococcacea, Fusobacteriaceae, Porphyromonadaceae, Verrucomicrobiaceae, 

Rikenellaceae e Peptostreptococcaceae. Já, dos 28 aos 42 dias de vida do leitão, ocorre 

aumento das bactérias pertencentes às famílias Prevotellaceae, Ruminococcaceae, 

Lactobacillaceae, Veillonellaceae, Paraprevotellaceae, Streptococcaceae, 

Succinivibroonaceae e Spirochaetaceae. 

Nesse sentido, algumas alterações significativas na composição da microbiota 

intestinal dos leitões podem ocorrer em decorrência de agentes estressores, como o 

desmame. Nowland et al. (2019) afirmam que o desmame é o período crítico para o 

desenvolvimento do microbioma. Já, segundo Aluthge et al. (2019), a microbiota 

intestinal dos suínos tende a mudar com o avançar da idade dos leitões, devido à mudança 

da dieta na fase pós-desmame. Portanto, são importantes os estudos que buscam o melhor 

entendimento do microbioma intestinal dos leitões, visando melhorar o desempenho 

desses animais.  

Atualmente, é possível modular a microbiota intestinal e, consequentemente, 

melhorar a saúde intestinal do hospedeiro, através da composição dos alimentos 

ofertados, como os alimentos fibrosos (LINDBERG et al., 2014). Diante disso, são 

altamente necessários estudos com enfoque nos efeitos da alimentação sobre o 

microbioma intestinal e, consequentemente, na saúde dos leitões (DUDA-CHODAK et 

al., 2015; GARBOSSA et al., 2019). 

A funcionalidade do intestino depende da microbiota intestinal, que é essencial 

para o metabolismo e absorção de nutrientes e outros compostos ingeridos pelos animais. 

Uma microbiota saudável apresenta alta diversidade de gêneros microbianos em um 

delicado equilíbrio, permitindo um aumento da capacidade metabólica do intestino. A 
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dinâmica populacional da microbiota intestinal é alterada de acordo com a idade, nutrição, 

estresse, doenças infecciosas bacterianas, higiene, consumo de aditivos e pela exposição 

aos antimicrobianos (DUDA-CHODAK et al., 2015). Segundo Ramayo-Caldas et al. 

(2016), o microbioma e as características de crescimento dos leitões estão interligadas.  

Diversos nutrientes têm a capacidade de modular positivamente ou negativamente 

a funcionalidade intestinal e, em consequência, afetar a saúde e desempenho animal. 

(SUGIHARTO, 2016). Entre os nutrientes que atuam como moduladores da microbiota, 

do sistema imune e da integridade intestinal, destacam-se os compostos chamados 

nutracêuticos, que incluem prebióticos, probióticos, ácidos orgânicos, simbióticos, 

enzimas exógenas, ácidos graxos poli-insaturados e fitobióticos (HUYGHEBAERT et al., 

2011). 

 

2.11  ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA  

 

Os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são substratos da fermentação de dietas 

ricas em fibras, carboidratos e proteínas no TGI. Os AGCC comumente encontrados, são 

o propionato, acetato e butirato, além de hexanoato, isobutirato e valerato 

(MARCFARLANE, MARCFARLANE, 2003; LIU et al., 2020). A maior parte dos 

AGCC é produzida no cólon, através da fermentação de carboidratos advindos da dieta 

(PEREZ, LOPEZ, 2021). Além de carboidratos, as proteínas também são consideradas 

fontes de produção de AGCC pela mucosa intestinal durante o metabolismo dos 

aminoácidos, tendo como produtos o isovalerato e o isobutirato (YAO et al., 2015). 

Os AGCC têm efeitos positivos sobre a saúde intestinal. No que diz respeito às 

funções de cada AGCC, o butirato auxilia a barreira intestinal, é fonte de energia para 

colonócitos, aumenta a expressão dos genes responsáveis pela síntese da leptina, além de 

efeitos sobre o metabolismo, tais como ativação da gliconeogênese intestinal. O acetato 

serve de substrato para a lipogênese e síntese de colesterol no fígado e em tecidos. Já, o 

propionato reduz a síntese de colesterol, inibindo a atividade da acetil coenzima A 

sintetase, esta enzima é precursora da gliconeogênese hepática, dessa forma, o 

propionato, consequentemente, reduz a síntese hepática de colesterol. Assim como o 

butirato, o propionato também aumenta a expressão dos genes responsáveis por codificar 

a síntese de leptina (CHAKRABORTI, 2015). 

Segundo Perez e Lopez (2021), o estresse crônico e/ou uso de antibióticos podem 

inibir a produção de AGCC. Existem estudos realizados em animais onde os AGCC foram 
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fornecidos via dieta, com o intuito de reduzir a disbiose dos AGCC no organismo e, 

consequentemente, a inflamação da mucosa intestinal (PEREZ; LOPEZ, 2021). Outra 

alternativa ao uso de antibióticos seria o uso de prebióticos, os quais resultam na produção 

de AGCC e, por sua vez, podem ser responsáveis pela redução da inflamação intestinal 

devido à melhora da barreira intestinal (BLAAK et al.,2020). 

 

2.12  PREBIÓTICOS 

 

Os prebióticos são definidos como carboidratos não digestíveis (CND), os quais, 

em suínos, passam pelo TGI, alcançando o íleo e o cólon, onde, geralmente, sofrem 

fermentação por microrganismos. Os prebióticos podem também estimular o crescimento 

de substratos para determinadas bactérias benéficas ao organismo do hospedeiro e, 

consequentemente, modular a microbiota intestinal. Ainda, podem inibir a ação de 

patógenos, por exemplo, revestindo a superfície do epitélio intestinal do hospedeiro, 

beneficiando, assim, o surgimento de bactérias benéficas e impedindo a adesão de 

patógenos (LEHNEN et al., 2009; MAYHEW, 2003; SILVA; NÖRNBERG, 2003; 

SAAD, 2006; TRAN et al., 2016).  

Normalmente, os prebióticos são compostos com características de cadeias de 

carboidratos ramificados (DIONIZIO et al., 2002; FLEMMING, 2005), como os 

oligossacarídeos: frutoligossacarídeos (FOS), mananoligossacarídeos (MOS) e 

transgalactoligossacarídeos (TOS) (MAYHEW, 2003). Esses compostos podem estar 

presentes em ingredientes da dieta ou serem exógenos e, então, adicionados à dieta 

(GIBSON; ROBERFROID, 1995). 

Existem prebióticos como a lactulose, responsável por regular a microbiota 

intestinal, através da estimulação seletiva do crescimento de algumas bactérias benéficas 

do cólon, como por exemplo as bactérias produtoras de ácido lático. Tais bactérias 

formam um biofilme que dificulta a adesão de patógenos as células do hospedeiro, um 

exemplo desse tipo de bactéria é a Lactobacillus. (TRAN et al., 2016). Outros produtos 

com características prebióticas, como açúcares, óleos e extratos, vem sendo estudados a 

fim de demonstrar os benefícios sobre o organismo do hospedeiro (MAYHEW, 2003; 

SILVA; NÖRNBERG, 2003). 
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2.13  EXTRATO DE MALTE 

 

O extrato de malte (EMT) é obtido através da desidratação parcial ou total do 

mosto de malte, até se obter uma mistura pastosa. (BRASIL, 1997). Dessa maneira, o 

amido se transforma em açúcares fermentáveis (α-amilase e β-amilase). Quando 

alcançado o grau de hidrólise do amido, a mistura é filtrada e submetida à evaporação a 

vácuo, com a finalidade de formar um xarope mais concentrado, com cerca de 60 a 80% 

de sólidos solúveis (PALMER, 2006).  

Os componentes do extrato de malte fazem com que esse tenha um efeito na 

absorção potencialmente melhor que outros carboidratos, melhorando os níveis 

energéticos e, consequentemente, aumentando a deposição de glicogênio muscular em 

animais (MO-RIKOFER-ZWEZ, 1990).  

Também, o extrato de malte é rico em vitaminas do complexo B, incluindo 

tiamina, riboflavina e niacina, como demonstrado na Tabela 2. Além disso, possui baixo 

teor de gordura e é rico em maltose, glicose e antioxidantes, possuindo grande 

possibilidade de aplicação como um alimento funcional (HANSEN; WASDOVITCH, 

2005). Como um prebiótico, incluído na dieta como aditivo, o extrato de malte 

proporciona modulação do sistema imune dos animais, assim como traz benefícios para 

o desempenho, através de efeitos nutricionais (MO-RIKOFERZWEZ, 1990). 

O extrato de malte tem diversas propriedades antioxidantes e essas são 

decorrentes, principalmente, do seu conteúdo de compostos fenólicos, com teores de 

polifenóis entre 1,1 a 2,9 mg/g. De acordo com Qingming et al. (2010), o extrato de malte 

possui capacidade de neutralizar os radicais livres de hidroxila, superóxido e radicais 

lipídicos.  

Dentre os compostos fenólicos presentes no extrato de malte, estão o ácido 

benzoico, derivados do ácido cinâmico, flavonoides, taninos e compostos amino 

fenólicos. Desses, os que estão presentes em maiores quantidades são o ácido ferúlico, 

que é derivado do ácido cinâmico, e as catequinas (polifenóis), as quais diminuem 

significativamente ao longo do processo de maltagem (DVORÁKOVÁ et al., 2008; 

FORTES et al., 2012). 
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Tabela 2. Principais nutrientes encontrado no extrato de malte. 

Componentes Valores % 

Proteína 7,200 

Carboidratos 89,000 

Gorduras totais 0,600 

Gorduras saturadas 0,680 

Gordura insaturada 1,100 

Cálcio 0,030 

Ferro 0,001 

Magnésio 0,081 

Fósforo 0,215 

Potássio 0,570 

Sódio 0,018 

Zinco < 0,001 

Alanina 0,251 

Arginina 0,272 

Ácido aspártico 0,416 

Ácido glutâmico 1,380 

Histidina 0,123 

Leucina 0,386 

Lisina 0,156 

Treonina 0,223 

Metionina 0,100 

Valina 0,293 

Cistina 0,153 

Triptofano 0,087 

Tiamina < 0,001 

Riboflavina <0,001 

Niacina < 0,001 

Valor Energético (kcal) 3900,000 (kcal) 

  
Fonte: Adaptado de Liotecnica, (2020) 

 

3 HIPÓTESE  

 

O uso do EMT melhora o perfil oxidativo, desempenho, perfil de ácidos graxos 

de cadeia curta e microbiota intestinal de leitões na fase de creche 
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4 OBJETIVOS  

 

Os objetivos do presente projeto foram avaliar o efeito da inclusão de EMT na 

dieta de leitões na fase creche e o seu reflexo sobre o perfil oxidativo, microbiota 

intestinal e desempenho dos leitões. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo sob protocolo número 

8955220620. 

 

5.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Suínos (LPS) do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), localizada em Pirassununga, no estado 

de São Paulo. 

 

5.2 ANIMAIS E INSTALAÇÕES 

 

Foram utilizados 144 leitões machos e fêmeas, obtidos a partir de um rebanho 

suíno comercial. Os leitões foram desmamados aos 24 dias de idade, com peso médio 

inicial de 7,02 ± 1,08 kg e, então, transportados até o LPS, onde foram alojados na unidade 

de creche. A unidade de creche era composta por três salas, totalizando 48 baias suspensas 

de alvenaria, com área de 1,40 m² cada, piso 50% ripado, com comedouros 

semiautomáticos e bebedouros tipo chupeta, nas quais os leitões foram alocados três a 

três. O controle ambiental foi realizado através do uso de cortinas confeccionadas em 

lona, juntamente ao uso de campânulas. Com o auxílio do termôhigrometro digital, foi 

possível mensurar a temperatura e umidade das salas da creche durante todo o período 

experimental. 
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5.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (de acordo com o peso 

inicial e sexo dos animais), com quatro tratamentos e 12 repetições. A unidade 

experimental foi composta por três animais pertencentes a cada baia. O período 

experimental foi de 42 dias, dividido de acordo com as fases nutricionais propostas por 

Rostagno et al. (2017), em três períodos, ou seja, pré-inicial 1 (21 a 28 dias de idade), 

pré-inicial 2 (29 a 49 dias de idade) e inicial (50 a 63 dias de idade). 

Foram utilizados quatro tratamentos, sendo eles: 

• T0: Controle, sem a inclusão de EMT a dieta; 

• T33: 0,33% de inclusão de EMT na dieta; 

• T66: 0,66% de inclusão de EMT na dieta; 

• T99: 0,99% de inclusão de EMT na dieta. 

A inclusão do extrato de malte foi realizada em substituição ao caulim, elemento 

inerte da dieta. As dietas estão apresentadas na Tabela 3. 

 

5.4 DESEMPENHO DOS LEITÕES 

 

Os consumos de ração e água foram ad libitum. Os animais foram pesados nos 

dias 0, 7, 28 e 42 de experimento. A ração fornecida e as sobras foram avaliadas 

diariamente. Com base nesses dados, foi realizada a avaliação do desempenho através do 

cálculo do ganho de peso diário (GPD), consumo de ração diário (CRD) e conversão 

alimentar (CA). Ao longo do período experimental, oito animais vieram a óbito, sendo 

quatro deles no período de 8 a 28 dias e os quatro restantes no período 29 a 42 dias. Dentre 

os animais mortos, um animal era referente ao grupo T0, dois animais do grupo T33, um 

animal do grupo T66 e quatro animais do grupo T99. Para a correção dos dados, foi 

utilizada a metodologia proposta por Sakomura e Rostagno (2016). 
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Tabela 3. Composição centesimal e valores nutricionais calculados das dietas utilizadas 

nas diferentes fases do experimento 

Ingredientes (kg) Pré-inicial 1 Pré-Inicial 2 Inicial 

Milho 24,000 39,000 61,000 

Farelo de Soja 45% 15,000 20,000 27,000 

Soja integral micronizada 9,000 1,750 7,000 

Concentrado proteico de soja 6,000 6,250 - 

Amido 23,449 15,821 0,757 

Soro de leite em pó 12,097 6,250 - 

Produto lácteo, 38% de lactose 6,000 6,250 - 

DL-Metionina 0,227 0,187 0,101 

L-Triptofano 0,052 0,040 0,008 

L-Treonina 0,185 0,158 0,091 

L-Lisina 0,500 0,434 0,312 

L-Valina 0,114 0,071 - 

Fitase 0,010 0,010 0,010 

Premix Vitaminico e Mineral1 1,000 1,000 1,000 

Sal 0,200 0,250 0,400 

Calcário - - 0,579 

Fosfato bicálcico 0,542 0,704 0,668 

Sulfato de cálcio 0,550 0,750 - 

Antioxidante 0,025 0,025 0,025 

Flavorizante 0,050 0,050 0,050 

Caulim 1,000 1,000 1,000 

Valores Calculados    

Energia metabolizável, Kcal/kg 3694 3607 3259 

Proteína bruta (%) 21,48 19,08 20,44 

Lisina Total (%) 1,51 1,44 1,32 

Lisina Digestível (%) 1,45 1,39 1,17 

Metionina+Cistina Total (%) 0,90 0,84 0,55 

Metionina+Cistina digestível (%) 0,81 0,75 0,49 

Ca (%) 0,73 0,63 0,60 

P (%)  0,53 0,48 0,37 

Lactose (%) 15,45 9,98 - 
1 Composição/kg do produto: Cu (12,00 mg); Fe (80,00 mg); I (1,00 mg); Mn (40,00 mg); Se (0,36 mg); 

Zn (110,00 mg); vit. A (6875,00 U.I.); vit. D3 (1505,00 U.I.); vit. E (40,00 mg); vit. K3 (3,07 mg); vit. 

B1 (1,00 mg); vit. B2 (3,13 mg); vit. B6 (2,00 mg); vit. B12 (0,02 mg); niacina (30,00 mg); ácido fólico 

(0,30 mg); ácido pantotênico (15,00 mg); biotina (0,10 mg); colina (200,97 mg). 

 

5.5 ESCORE FECAL 

 

A análise do escore fecal foi realizada de acordo com a metodologia de Pedersen 

e Toft (2011), através da classificação das fezes na baia, sendo associada à presença de 

fezes líquidas ou pastosas, e calculada a ocorrência de diarreia em percentagem 

relacionada aos dias de estudo. Os escores foram avaliados com notas variando de 1 a 4, 

de acordo com a consistência fecal, sendo: escore 1, fezes firmes e moldadas; escore 2, 

fezes moles e moldadas; escore 3, fezes moles e escore 4, fezes aquosas. Dessa forma, 
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foram consideradas fezes normais aquelas que receberam os escores 1 e 2 e diarreia 

aquelas fezes que receberam os escores 3 e 4. 

 

5.6 SELEÇÃO DE ANIMAIS 

 

Para as avaliações de temperatura retal, frequência respiratória, atividade 

enzimática plasmática relacionada ao estresse oxidativo, concentração de ácidos graxos 

voláteis nas fezes, hemograma e microbioma, foram selecionados oito animais por 

tratamento, com o peso mais próximo ao peso médio da parcela em que ele estava 

alocado, totalizando 32 leitões para as análises supracitadas. 

 

5.7 TEMPERATURA RETAL E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

 

A avaliação da frequência respiratória foi realizada por meio da contagem dos 

movimentos do flanco por 15 segundos (mov/min) e a temperatura retal foi avaliada com 

o uso de termômetro clínico digital, introduzido no reto dos animais por um minuto, 

conforme descrito por Manno et al. (2006). Foram avaliados oito animais por tratamento 

nos dias 0, 7, 28 e 42 do experimento. 

 

5.8 ATIVIDADE DE ENZIMAS RELACIONADAS AO ESTRESSE OXIDATIVO 

 

Foram coletadas amostras de sangue da jugular de oito animais por tratamento, no 

28º dia de experimento, onde foram analisadas as atividades das enzimas superóxido 

dismutase (SOD), glutationa S-transferase (GST), glutationa peroxidase reduzida (GSH-

Px) e a peroxidação lipídica (LPO), a fim de mensurar o estresse oxidativo. 

Para a análise da enzima superóxido dismutase (SOD), as amostras foram 

homogeneizadas em solução tampão fosfato de potássio pH 6,5, a uma diluição de 1:10, 

e centrifugadas a velocidade de 10000 g, durante 20 min, sob temperatura de 4 ºC. A 

atividade dessa enzima foi quantificada através da capacidade da SOD presente no sangue 

em inibir a auto oxidação do reagente pirogalol (GAO et al., 1998). Para isso, 60 μL de 

cada amostra homogeneizada foram adicionados em uma solução contendo 1327,5 μL de 

tampão Tris HCl (0,4M, pH 8,9). Logo após, a solução foi agitada em vórtex e adicionado 

75 μL de solução com pirogalol 15 mM. Após incubação de 30 min, em temperatura 
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ambiente, a reação foi interrompida com 37,5 μL de solução de HCl a 1N. A leitura foi 

feita em seguida, em leitor de microplacas a 440 nm. A quantidade de enzima que inibiu 

a reação em 50% (IC50) foi definida como uma unidade de SOD e a atividade da enzima 

foi expressa em unidades de SOD por miligrama de proteína total (U SOD.mg proteína-

1). 

Para a avaliação da glutationa-S-transferase (GST), as amostras foram 

homogeneizadas em solução tampão fosfato de potássio (pH 6,5), a uma diluição de 1:30, 

e centrifugadas a velocidade de 10000 g, durante 20 min, sob temperatura de 4 ºC. As 

GSTs catalisam a reação de conjugação do substrato CDNB (1-cloro-2,4-dinitrobenzeno) 

com a GSH (glutationa na forma reduzida), formando um tioéter que pode ser 

monitorizado pelo aumento de absorbância, segundo método de Habig et al. (1974). 

Assim, 200 μL de solução contendo 3 mM de CDNB (diluído em etanol PA) e 3 mM de 

GSH (diluído em tampão fosfato de potássio) foram adicionados a 100 μL de 

sobrenadante. O aumento linear da absorbância a 340 nm foi monitorizado, utilizando o 

coeficiente de extinção de 9,6 mmolar/cm. 

Os níveis de glutationa reduzida (GSH) foram medidos pela técnica de Sedlak e 

Lindsay (1968). Amostras foram homogeneizadas em tampão fosfato de potássio (pH 6,5) 

em diluição 1:10. Subsequentemente, 100 µL do homogenato foram misturados ao ácido 

tricloroacético (80 µL, grau de pureza 12.5%). O sobrenadante foi separado por 

centrifugação a 6000 rpm, durante 15 min a 4 °C. Em seguida, 20 µL do sobrenadante 

foram misturados a 280 µL de tampão Tris HCl (0,4 M, pH 8,9) e 5 µL de ácido 5,5′-

ditiobi-2-nitrobenzóico em metanol. A absorbância da solução foi medida em 415 nm, 

em leitor de microplacas, usando GSH conhecido como padrão externo. 

A taxa de peroxidação lipídica (LPO) foi mensurada pelo método FOX ou xilenol 

laranja, conforme descrição de Jiang et al. (1991). Esse método quantifica a formação de 

hidroperóxidos durante a peroxidação lipídica e se baseia no princípio de que 

hidroperóxidos oxidam ferro a íon férrico e, por sua vez, esse íon se liga ao corante xilenol 

laranja. Para isso, as amostras foram homogeneizadas com tampão fosfato de potássio 

(pH 6,5), em diluição 1:10. Em seguida, foram centrifugadas durante 20 min a 10000xg. 

Então, o sobrenadante foi ressuspenso em metanol (1:1) e novamente centrifugado a 5000 

x g, durante 5 min, sob temperatura de 4 ºC. Após, 100 μL do sobrenadante foram 

adicionados a 900 µL de solução de trabalho, contendo MeOH 99%, 100 µM xilenol 

laranja, 25 mM de H2SO4, 4 mM de BHT e 250 µM de Fe2SO4. Em seguida, as amostras 

foram incubadas por 30 min, em temperatura ambiente e, posteriormente, analisadas em 
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espectrofotômetro 560 nm. O cálculo para determinação da quantidade de peroxidação 

lipídica foi realizado utilizando o coeficiente de extinção molar (Є = 0,043 x 0,9). 

 

5.9 ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA (AGCC) 

 

No 28º dia experimento, nos mesmos animais utilizados para análise de enzimas 

relacionadas ao estresse oxidativo, foi realizada a coleta de fezes por estímulo retal, para 

análise da concentração de ácidos graxos de cadeia curta (acetato, propionato, isobutirato, 

butirato, isovalerato e valerato).  

Para a determinação dos AGCC, a metodologia foi adaptada de Ferreira et al. 

(2015), onde nas amostras de fezes foi adicionado 0,4 mL de ácido metafosfórico:ácido 

fórmico (3:1; 250 mL/L ácido metafosfórico: 980-1000 mL / L de ácido fórmico) e 0,2 

mL de ácido 2-etil-butírico 100 mM (o padrão interno). O homogenato foi então 

centrifugado por 30 min a 15.000 g, a 4 °C. Após a centrifugação, 1,2 mL do sobrenadante 

foi transferido para um frasco de cromatografia. A quantificação de AGCC foi realizada 

usando o cromatógrafo de gás Agilent 7890ª equipado com detector de ionização de 

chama (7683B) e uma coluna capilar de sílica fundida (J & W 19091F-112, Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EUA), de 25 m de comprimento e 320 m de diâmetro 

interno, contendo 0,20 M de cianopropil polissiloxano. 

A aquisição de dados foi realizada por meio do software ChemStation (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EUA). O tempo total de execução cromatográfica foi de 

16,5 min, dividido em três ciclos de aquecimento, como segue: 80 °C (durante 1 min), 

120 °C (20 °C/min, durante 3 min) e 205 °C (10 °C/min, durante 2 min). O hidrogênio 

foi usado como gás de arraste a uma taxa de fluxo de 1,0 mL/min, e a temperatura do 

injetor e detector era 260 °C. O gás nitrogênio foi usado como gás de “reposição” a uma 

taxa de 30 mL/min. O hidrogênio foi usado como gás de arraste a uma taxa de fluxo de 

1,35 mL/min, e a temperatura do injetor e detector foi 260 °C. O gás nitrogênio foi usado 

como o gás de “reposição” a uma taxa de 40 mL/min. A opção de divisão na proporção 

de 20:1 foi usada. A concentração de AGCC (mM) foi calculada com base em uma curva 

de calibração externa, feita com Padrões de cromatografias (Chem Service, West Chester, 

PA, EUA) de ácido acético (995 mL/L, CAS 64-19-97); ácido propiônico (990 mL/L, 

CAS 9.4.79); ácido isobutírico (990 mL/L, CAS 79-31-2) ácido butírico (987 mL/L, CAS 

107-92-6), isovalérico (990 mL/L, CAS 503-74-2) e ácido valérico (990 mL/L, CAS 109-

52-4). 
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5.10 HEMOGRAMA  

 

A fim de monitorar o perfil sanguíneo e avaliar o sistema imunológico, foram 

coletadas amostras de sangue da jugular de oito animais por tratamento aos 7, 28 e 42 

dias de experimento, através de um tubo de coleta com anticoagulante (EDTA). As 

análises foram realizadas no Laboratório de Diagnósticos de Análises Clínicas de 

Pirassununga, de forma automatizada. A metodologia utilizada foi a de impedância 

elétrica e colorimetria para as contagens globais de hemácias (hemácias/uLs), leucócitos 

totais (leucócitos totais/uL), taxa de hemoglobina (g/dL), determinação do hematócrito 

(%), determinação dos índices hematimétricos absolutos: volume corpuscular médio 

(VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração da hemoglobina 

corpuscular média (CHCM), bem como contagem global de plaquetas (plaquetas/uL). 

 

5.11 MICROBIOMA  

 

No 28º dia experimento, para avaliação do microbioma, foram coletadas amostras 

de fezes através de estímulo retal, com auxílio de dedos enluvados, nos mesmos animais 

utilizados nas coletas das variáveis anteriores. Foi empregado o kit comercial “ZR Fecal 

DNA MiniPrep®” (Zymo Research) para extrair o DNA das amostras, seguindo-se o 

protocolo recomendado pelo fabricante. O DNA extraído foi quantificado por 

espectrofotometria a 260nm. Para avaliar a integridade do DNA extraído, todas as 

amostras foram corridas por eletroforese em gel de agarose 1%. Foi amplificado um 

segmento de 250 bases da região hipervariável V4 do gene ribossomal 16S rRNA, 

utilizando-se os primers universais 515F e 806R e as seguintes condições de PCR: 94 °C 

durante 3 min; 18 ciclos de 94 °C durante 45 s, 50 °C durante 30 s e 68 °C durante 60 s; 

seguido de 72 °C durante 10 min. A partir desses amplificados, foi construída a biblioteca 

metagenômica, utilizando-se o kit comercial “Nextera DNA Library Preparation Kit” 

(Illumina®). Os amplificados foram reunidos em pools e, posteriormente, sequenciados 

no sequenciador “MiSeq” (Illumina®) (Degnan and Ochman, 2012). As leituras ou reads 

obtidos no sequenciador foram analisadas na plataforma QIIME (Quantitative Insights 

Into Microbial Ecology) (Caporaso et al., 2011, 2010), seguindo-se um fluxo de trabalho 

desde a remoção de sequências de baixa qualidade, filtração, remoção de quimeras e 
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classificação taxonômica. As sequências foram classificadas em gêneros bacterianos 

através do reconhecimento de unidades taxonômicas operacionais (OTUs), nesse caso, a 

homologia entre as sequências quando foram comparadas contra uma base de dados. Para 

comparar as sequências, foi utilizada a atualização (SILVA 128) do ano 2017 do banco 

de dados de sequências ribossomais SILVA database (YILMAZ et al., 2013). 

 

5.12 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Ao final do experimento, foi realizada a análise econômica com o intuito de 

avaliar a viabilidade da utilização dos diferentes níveis de extrato de malte na dieta de 

leitões na fase de creche. As variáveis analisadas foram custos com ração, custo total, 

custo por quilograma de leitão produzido, margem bruta da atividade, receita líquida por 

leitão comercializado, produtividade total dos fatores e retorno sobre o investimento, 

conforme dados da Central de Inteligência de Aves e Suínos (CIAS) para o mês de julho 

de 2020. Os custos totais de produção foram compostos por (i) custo da aquisição dos 

leitões (43,29%); (ii) custo com ração (47,11%) e (iii) outros custos (9,60%). O item 

“outros custos” é composto por custos com mão de obra, sanidade, transporte, 

manutenções, depreciações, energia elétrica, custo do capital, dentre outros. Para 

composição da receita da atividade, foi considerado o valor de venda do animal estipulado 

na bolsa de suínos da Associação Paulista dos Criadores de Suínos (APCS), na data de 

02 de julho de 2020. Como forma de correção de preço, agregou-se 60% ao preço do 

cevado (APCS) para compor o preço de venda do leitão descrechado. 

 

5.13 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises estatísticas foram realizadas usando o software SAS versão 9.4 

(SAS/STAT, SAS Institute Inc., Cary, NC). Todos os dados foram testados para 

normalidade com o teste de Shapiro-Wilk. As variáveis que não seguiram uma 

distribuição normal, foram transformados através do procedimento RANK do SAS (SAS 

Inst. Inc., Cary, NC). A instrução PROC RANK com a opção NORMAL foi usada para 

produzir uma variável transformada normalizada. O efeito do tratamento foi analisado 

por ANOVA, utilizando o procedimento MIXED do SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC), 
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tendo como unidade experimental cada baia. Os modelos incluíram como efeito aleatório, 

o peso inicial e o sexo dos leitões (blocos). O seguinte modelo foi escolhido: 

 

𝑌𝑖𝑗 = µ + 𝑇𝑖 + 𝛿𝑗 + 휀𝑖𝑗, 

 

onde: 𝑌𝑖𝑗 é uma observação na unidade j no tratamento i, μ é a média geral,  𝑇𝑖 é o efeito 

do tratamento dietético, 𝛿𝑗 é o efeito do bloco 𝑗 e 휀𝑖𝑗 é o erro associado a observação no 

bloco  𝑗 no tratamento 𝑖.  

Para as variáveis de hemograma, temperatura retal e frequência respiratória, as 

medidas ao longo do tempo foram analisadas por medidas repetidas, usando PROC 

MIXED do SAS. A matriz de variância-covariância foi modelada com a opção não 

estruturada no SAS, sendo escolhido o seguinte modelo: 

 

𝛾𝑖𝑗𝑡 =  𝜇 + 𝑎𝑖 + 𝑑𝑗(𝑖) + 𝛾𝑡 + (𝛼𝛾)𝑖𝑡 + 𝛿𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑡 ,  

 

onde:  𝛾𝑖𝑗𝑡 é a medida da variável no tempo 𝑡 no 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 animal recebendo a 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 

dieta, 𝜇 é o efeito médio geral, 𝑎𝑖 é o 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 efeito fixo da dieta, 𝑑𝑗(𝑖) é o efeito 

aleatório do 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 animal dentro da  𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎  dieta,  𝛾𝑡 é o 𝑡 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 efeito fixo 

do tempo quando a medida foi realizada,  (𝛼𝛾)𝑖𝑡  é a interação fixa entre o tempo e a 

dieta,  𝛿𝑗 é o efeito do bloco 𝑗, e 휀𝑖𝑗𝑡 é o erro aleatório associado com o 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 animal 

recebendo a 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 dieta no tempo 𝑡. 

Todos os dados foram descritos como LSMEANS e o maior erro padrão (EPM) 

de cada variável foi utilizado. As diferenças entre os valores médios foram consideradas 

estatisticamente significativas quando P < 0,05, e considerou-se tendência quando P 

estava entre 0,05 e 0,10. As variáveis consideradas significativas foram comparados pelo 

teste de Tukey com P < 0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Os dados de temperatura ambiente são apresentados na Tabela 4. As temperaturas 

médias e umidade média para cada período foram respectivamente: 0 – 7 dias (31,0 °C – 

36,9%), 8 – 28 dias (27,3 °C – 50,4%) e 29 – 42d (25,6 °C – 52,9%). 

 

Tabela 4. Temperatura e umidade das instalações de creche durante o período 

experimental 

Variáveis Média Mínima Máxima 

Temperatura 0-7 dias, ºC 31,0 23,5 38,4 

Umidade 0-7 dias, % 36,9 17,0 64,0 

Temperatura 8-28 dias, ºC 27,3 18,3 39,1 

Umidade 8-28 dias, % 50,4 25,0 82,0 

Temperatura 29-42 dias, ºC 25,6 16,3 36,1 

Umidade 29-42 dias, % 52,9 16,0 88,0 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

6.2 DESEMPENHO DOS LEITÕES 

 

Os dados de desempenho referentes aos diferentes períodos experimentais, bem 

como para o período total, estão apresentados na Tabela 5. Não, foram observadas 

diferenças significativas com os níveis crescentes de extrato de malte para nenhuma das 

variáveis de desempenho GPD, CRD e CA estudadas durante todo o período 

experimental. 
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Tabela 5. Desempenho de suínos na fase de creche recebendo dietas 

suplementadas com diferentes níveis de extrato de malte 

Variáveis 
Suplementação de extrato de malte % 

EPM Valor de P 
0 0,33 0,66 0,99 

Peso inicial, kg 7,01 7,03 7,04 7,02 0,315 0,536 

Peso 7 dias, kg 7,99 7,98 8,18 8,02 0,357 0,185 

GPD, 0-7 dias, kg 0,142 0,137 0,166 0,141 0,013 0,136 

CRD, 0-7 dias, kg 0,184 0,195 0,203 0,188 0,011 0,472 

CA 0-7 dias 1,353 1,603 1,301 1,391 0,103 0,133 

Peso 28 dias, kg 15,42 15,69 15,65 15,70 0,670 0,831 

GPD, 8-28 dias, kg 0,359 0,367 0,359 0,373 0,016 0,684 

CRD, 8-28 dias, kg 0,570 0,608 0,603 0,611 0,033 0,862 

CA 8-28 dias 1,643 1,655 1,681 1,643 0,048 0,881 

Peso 42 dias, kg 21,79 21,57 22,25 21,95 0,976 0,823 

GPD, 29-42 dias, kg 0,455 0,420 0,472 0,445 0,039 0,683 

CRD, 29-42 dias, kg 0,812 0,874 0,841 0,808 0,043 0,543 

CA 29-42 dias 1,994 2,037 1,802 1,809 0,114 0,172 

GPD, 0-42 dias, kg 0,352 0,346 0,362 0,356 0,018 0,827 

CRD, 0-42 dias, kg 0,585 0,628 0,612 0,605 0,030 0,562 

CA 0-42 dias 1,715 1,769 1,690 1,691 0,045 0,467 
GPD: ganho de peso diário; CRD: consumo de ração diário; CA: Conversão alimentar; EPM: Erro padrão 

da Média; GPD: Ganho de peso diário. Fonte: arquivo pessoal. 

 

6.3 ESCORE FECAL 

 

Os resultados referentes ao escore fecal são apresentados na Tabela 6. Não foram 

observados efeitos dos tratamentos sobre as variáveis em nenhum dos momentos 

avaliados. 
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Tabela 6. Escore fecal de suínos na fase de creche recebendo dietas suplementadas com 

diferentes níveis de extrato de malte 

Variáveis 
Suplementação de extrato de malte % EPM Valor de P 

0 0,33 0,66 0,99   

Escore 1 S1, % 47,56 46,20 41,81 47,90 15,94 0,919 

Escore 2 S1, % 43,38 49,67 51,45 42,75 16,25 0,639 

Escore 3 S1, % 9,06 3,61 6,74 8,37 7,63 0,325 

Escore 4 S1, % 0,00 0,52 0,00 0,98 1,91 0,563 

Escore fecal S1 1,615 1,585 1,649 1,624 0,20 0,915 

Escore 1 S2-4, % 51,88 48,83 47,67 49,56 8,91 0,677 

Escore 2 S2-4, % 44,13 45,72 48,30 44,14 7,79 0,685 

Escore 3 S2-4, % 3,69 5,45 4,02 5,97 3,50 0,332 

Escore 4 S2-4, % 0,30 0,00 0,00 0,32 0,63 0,295 

Escore fecal S2-4 1,524 1,566 1,563 1,571 0,11 0,797 

Escore 1 S5-6, % 45,16 46,66 46,70 48,45 8,18 0,851 

Escore 2 S5-6, % 36,22 36,24 34,17 36,13 4,90 0,644 

Escore 3 S5-6, % 17,33 16,92 18,21 15,07 6,92 0,760 

Escore 4 S5-6, % 1,30 0,18 0,93 0,36 2,02 0,536 

Escore fecal S5-6 1,748 1,706 1,734 1,673 0,16 0,724 

Escore 1 total, % 48,20 47,23 45,40 47,89 7,59 0,898 

Escore 2 total, % 41,24 43,88 44,64 41,47 6,40 0,690 

Escore 3 total, % 10,03 8,66 9,66 10,06 3,74 0,433 

Escore 4 total, % 0,53 0,23 0,31 0,58 0,94 0,409 

Escore fecal total 1,629 1,619 1,649 1,633 0,11 0,913 
*Categorias de consistência fecal: escore 1 = firme e moldado, escore 2 = mole e moldado, escore 3 = mole 

e escore 4 = aquoso, onde escores de 1 e 2 representaram fezes normais e escores de 3 e 4 representaram 

diarreia (Pedersen e Toft, 2011). S: semanas. Fonte: arquivo pessoal. 

 

6.4 ATIVIDADE DE ENZIMAS RELACIONADAS AO ESTRESSE OXIDATIVO 

 

6.4.1 Parâmetros Redox 

 

Foram quantificadas as atividades das enzimas SOD e GST, e os níveis de GSH e 

LPO, bem como a medida de proteínas totais em amostras de soro. As médias para as 

atividades enzimáticas são apresentadas na Tabela 7. Não foram observados efeitos 

significativos para as variáveis avaliadas. 
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Tabela 7. Atividade de enzimas plasmáticas relacionadas ao estresse oxidativo de suínos 

na fase de creche recebendo dietas suplementadas com diferentes níveis de 

extrato de malte 

Variáveis 
Suplementação de extrato de malte % 

EPM 
Valor 

de P 0 0,33 0,66 0,99 

GSH, µg/g 58,77 58,77 51,81 52,93 4,75 0,768 

LPO, nmol/min/mg prot 133,93 169,35 166,93 189,86 48,87 0,867 

GST, mmol/min/mg prot 0,186 0,071 0,094 0,036 0,058 0,302 

SOD, U/mg prot 332,1 336,8 345,5 337,4 15,18 0,751 

Proteínas totais, mg/mL 2,369 2,470 2,464 2,391 0,051 0,394 
GSH: Glutationa reduzida; LPO: Lipoperoxidação; GST: Glutationa S-transferase; SOD: Superóxido 

dismutase; EPM: Erro padrão da Média. Fonte: arquivo pessoal. 

 

6.5  ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA 

 

Os resultados relacionados às concentrações de AGCC presentes nas fezes dos 

leitões são apresentados na Tabela 8. Não foi observado qualquer efeito das dietas sobre 

a concentração de AGCC. 

 

Tabela 8. Concentração de ácidos graxos de cadeia curta nas fezes de suínos na fase 

de creche recebendo dietas suplementadas com diferentes níveis de extrato 

de malte 

Variáveis 
Suplementação de extrato de malte % 

EPM Valor de P 
0 0,33 0,66 0,99 

Acetato, µM/L 23,00 25,47 24,18 25,23 2,47 0,690 

Propionato, µM/L 9,40 9,21 10,29 9,35 0,08 0,888 

Isobutirato, µM/L 0,711 0,682 0,697 0,745 1,07 0,900 

Butirato, µM/L 5,76 6,41 5,29 5,32 1,04 0,887 

Isovalerato, µM/L 1,041 1,006 1,001 1,059 0,13 0,981 

Valerato, µM/L 1,771 1,567 1,704 1,447 0,29 0,964 

EPM: Erro padrão da Média, Valor de p (P < 0,05). Fonte: arquivo pessoal. 

 

6.6 HEMOGRAMA 

 

Os dados referentes ao hemograma são apresentados na Tabela 9. Não foram 

observados efeitos de interação entre período de avaliação e inclusão de extrato de malte 

na dieta. No entanto, o período de avaliação influenciou as variáveis de concentração de 

hemácias (P < 0,0001), hemoglobina (P < 0,0001) e hematócrito (P < 0,0001), onde a 

coleta aos 28 dias apresentou maiores concentrações, em comparação aos outros períodos.  
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Tabela 9. Hemograma de suínos na fase de creche recebendo dietas suplementadas com diferentes níveis de extrato de malte  

(continua) 

Variáveis Período 

Suplementação de extrato de malte %  

Média 

 

EPM 

Valor de P 

0   0,33   0,66   0,99     Período Malte Per*Mal 

Leucócitos, 10³/µl 

7d 22,99  16,82  21,19  23,00  21,00  

2,539 0,141 0,421 0,427 
28d 17,44  17,73  20,77  20,20  19,04  

42d 20,96  21,14  21,88  20,95  21,23  

Média 20,47   18,56   21,28   21,39    -   

Hemácias, 106/µl 

7d 6,68  6,34  6,61  6,43  6,52 b 

0,232 <0,0001 0,233 0,625 
28d 6,99  7,19  7,30  7,36  7,21 a 

42d 6,53  6,37  6,61  6,31  6,46 b 

Média 6,73   6,64   6,84   6,70    -   

Hemoglobina, g/dl 

7d 11,65  11,16  10,96  10,56  11,08 b 

0,432 <0,0001 0,892 0,259 
28d 11,71  12,16  12,21  12,26  12,09 a 

42d 11,29  10,97  11,04  10,75  11,01 b 

Média 11,55   11,43   11,4   11,19    -   

Hematócrito, % 

7d 41,21  39,18  40,38  38,04  39,70 b 

1,579 <0,0001 0,971 0,158 
28d 42,99  45,45  44,62  46,03  44,77 a 

42d 40,46  38,49  40,2  39,71  39,71 b 

Média 41,55   41,04   41,73   41,26    -   

Volume corpuscular 

médio, Ffl 

7d 61,69   61,99   61,05   59,11   60,96   

1,855 0,464 0,862 0,452 
28d 61,4  63,26  61,04  62,73  62,10  

42d 61,91  60,65  60,91  63,21  61,67  

Média 61,67   61,96   61,00   61,68    -   
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Tabela 9. Hemograma de suínos na fase de creche recebendo dietas suplementadas com diferentes níveis de extrato de malte  

(continua) 

Variáveis Período 

Suplementação de extrato de malte %  

Média 

 

EPM 

Valor de P 

0   0,33   0,66   0,99     Período Malte Per*Mal 

Concentração de 

hemoglobina 

corpuscular média, g/dl 

7d 28,25  28,48  27,18  27,85  27,93 a 

0,389 0,0001 0,082 0,135 
28d 27,26  26,78  27,24  26,61  26,97 b 

42d 27,94  28,41  27,44  27,13  27,73 a 

Média 27,82   27,89   27,28   27,19    -   

Plaqueta, 10³/µl 

7d 383,00  340,50  481,75  472,12  419,34  

54,43 0,584 0,627 0,27 
28d 439,00  431,78  289,09  428,75  397,16  

42d 352,13  524,08  451,63  413,31  435,29  

Média 391,38   432,12   407,49   438,06    -   

Amplitude de 

distribuição dos 

glóbulos vermelhos, fl 

7d 26,79  25,35  29,39  28,35  27,47 a 

1,66 0,0002 0,797 0,478 
28d 21,51  21,11  20,37  21,91  21,23 c 

42d 23,50  24,08  25,73  24,10  24,35 b 

Média 23,93   23,51   25,16   24,79    -   

Volume plaquetário 

médio,  

7d 10,30  11,45  10,45  10,40  10,65  

0,52 0,897 0,138 0,4 
28d 10,73  10,63  10,70  10,50  10,64  

42d 10,25  12,30  10,45  10,40  10,85  

Média 10,43   11,46   10,53   10,43    -   

Neutrófilos, % 

7d 47,84   37,73   39,76   38,10   40,86 a 

0,52 <0,0001 0,001 0,336 
28d 30,18  23,18  21,74  31,44  26,63 b 

42d 44,18  41,64  36,30  38,81  40,23 a 

Média 40,73 A 34,18 B 32,60 B 36,12 AB  -   
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Tabela 9. Hemograma de suínos na fase de creche recebendo dietas suplementadas com diferentes níveis de extrato de malte (conclusão) 

Variáveis Período 

Suplementação de extrato de malte %   

Média 

  

EPM 

Valor de P 

0   0,33   0,66   0,99     Período Malte Per*Mal 

Linfócitos, % 

7d 42,06  51,11  49,78  44,05  46,75 c 

4,38 <0,0001 0,008 0,461 
28d 59,99  69,24  67,78  59,85  64,22 a 

42d 46,83  47,50  53,14  50,84  49,58 b 

Média 49,63 B 55,95 A 56,90 A 51,58 AB  -   

Monócitos, % 

7d 3,23  3,54  3,36  3,53  3,41  

0,79 0,357 0,88 0,112 
28d 4,50  3,06  3,65  2,29  3,37  

42d 2,60  3,45  4,41  4,48  3,74  

Média 3,44   3,35   3,81   3,43    -   

Eosinófilos, % 

7d 1,00  1,03  0,95  0,96  0,98 ab 

0,23 0,046 0,904 0,871 
28d 1,43  1,10  1,10  1,34  1,24 a 

42d 0,81  0,75  1,05  1,02  0,91 b 

Média 1,08   0,96   1,03   1,11    -   

Basófilos, % 

7d 5,88  6,60  6,15  6,19  6,20 a 

1,26 0,001 0,955 0,553 
28d 3,91  2,77  5,28  5,09  4,26 b 

42d 5,59  7,01  5,10  4,45  5,54 a 

Média 5,13   5,46   5,51   5,24    -   

Granulócitos imaturos, % 

7d 0,19  0,28  0,18  0,25  0,22 b 

0,06 0,001 0,583 0,25 
28d 0,25  0,33  0,41  0,34  0,33 a 

42d 0,24  0,27  0,15  0,18  0,21 b 

Média 0,23   0,29   0,24   0,26    -   

CV: Coeficiente de variação; EPM: Erro Padrão da Média; Médias na linha seguidas por letras maiúsculas e na coluna seguidas por letras minúsculas distintas diferem 

pelo teste de Tukey com P < 0,05 Per* Mal: interação período com níveis de extrato de malte. Fonte: arquivo pessoal. 
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Com relação as hemácias, a concentração aos 28 dias foi 10,58% superior à 

concentração aos 7 dias e 11,6% superior à avaliação aos 42 dias. Para hemoglobina, a 

concentração aos 28 dias foi 9,12% superior à concentração aos 7 dias e 9,81% superior 

à avaliação aos 42 dias. Considerando a variável hematócrito, a concentração aos 28 dias 

foi 12,77% superior à concentração aos 7 dias e 12,74% superior à avaliação aos 42 dias.  

Para a variável hemoglobina corpuscular média (HCM), observou-se efeito dentro 

de período (P= 0,044), com menor concentração aos 28 dias, haja vista a HCM aos 42 

dias ter sido 1,97% superior à avaliação aos 28 dias. Já, para a CHCM, foi verificada a 

maior concentração aos 7 e 42 dias (P = 0,0001), quando comparado aos 28 dias, sendo 

que a concentração observada aos 7 dias foi numericamente superior em 3,56% aos 28 

dias e 0,72% superior em relação aos 42 dias.  

Considerando a variável de amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos, foi 

observado maior valor para a coleta realizada aos 7 dias (P = 0,0002), quando comparada 

aos 28 e aos 42dias, sendo numericamente superior em 29,39% aos 28 dias e12,81% 

superior em relação aos 42 dias.  

Observou-se efeito significativo dentro de período, com maior porcentagem de 

neutrófilos para a coleta aos 7 e 42 dias (P < 0,0001), quando comparada aos 28 dias, 

sendo que a porcentagem observada foi numericamente superior em 53,44% à avaliação 

feita aos 28 dias e 1,57% superior à coleta aos 42 dias. Observou-se efeito dos níveis 

crescentes de EMT sobre a porcentagem de neutrófilos dos leitões (P = 0,001). Já para 

linfócitos, foi verificada maior porcentagem para a coleta aos 28 dias (P < 0,0001), 

quando comparado aos 7 e 42 dias, sendo que a porcentagem dos linfócitos foi 

numericamente superior 37,37% em relação aos 7 dias e 29,53% superior à avaliação 

realizada aos 42 dias. Observou-se efeito dos níveis crescentes EMT sobre a porcentagem 

de linfócitos dos leitões (P = 0,008). 

Sobre a porcentagem de eosinófilos (P = 0,046), foi verificada diferença apenas 

entre as coletas dos dias 28 e 42 dias, a qual foi 36,26% superior aos 28 dias, em 

comparação à avaliação aos 42 dias. No que diz respeito à porcentagem de basófilos, foi 

verificada menor porcentagem aos 28 dias, quando comparado com os outros períodos 7 

e 42 dias (P = 0,001). No presente estudo, a porcentagem de basófilos em leitões aos 7 

dias foi numericamente superior 45,54% à avaliação aos 28 dias e 11,91% superior em 

relação aos 42 dias. Ainda, para a porcentagem de granulócitos imaturos, foi verificada 

uma maior concentração aos 28 dias, sendo 57,14% superior, quando compara à avaliação 

aos 42 dias (P = 0,001).  
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A suplementação de EMT também influenciou alguns parâmetros, como a 

porcentagem de neutrófilos (P = 0,001), sendo que os leitões recebendo dietas com doses 

de 0,33% de EMT apresentaram 4,85% a mais de neutrófilos, quando comprados aos 

leitões recebendo a dieta com 0,66%. O EMT também teve influência sobre a 

porcentagem de linfócitos (P = 0,008), onde os animais recebendo as dietas com 

concentração de 0,66% de EMT apresentaram 1,70% a mais de linfócitos, quando 

comparado aos leitões do tratamento T33. 

 

6.7 FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

 

Os dados referentes à frequência respiratória (FR) são apresentados na Tabela 10. 

Foi observado efeito significativo apenas dentro do período (P= 0,007). Observou-se a 

menor FR dos leitões aos 28 dias (36,6 mov/min). Aos 7 dias, a FR observada foi 23,78% 

superior à observada aos 0 dias, 59,29% superior à FR observada aos 28 dias e 25,65% 

superior à FR aos 42 dias de vida dos leitões. 

 

6.8 TEMPERATURA RETAL 

 

Os dados referentes à temperatura retal dos animais durante o período 

experimental estão apresentados na Tabela 11. Não foram observados efeitos 

significativos dos tratamentos para essa variável. A média de temperatura retal para todos 

os períodos foi próxima a 39,0 °C.  
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Tabela 10. Frequência respiratória de suínos na fase de creche recebendo dietas suplementadas com diferentes níveis de extrato de 

malte 

Variáveis Período 

Suplementação de extrato de malte % 

Média 

  

EPM 

Valor de P 

0 0,33 0,66 0,99   Período Malte Per*Mal 

Frequência respiratória, 

mov/min 

0d 48,5 50,0 44,5 45,5 47,1 a 

11,97 0,007 0,864 0,917 

7d 60,0 60,0 57,5 55,5 58,3 a 

28d 40,5 33,0 36,0 37,0 36,6 b 

42d 43,5 47,5 47,5 47,2 46,4 a 

Média 49,7 47,7 46,0 46,0     

EPM: Erro Padrão da Média; Médias na coluna seguidas por letras minúsculas distintas diferem pelo teste de Tukey com P < 0,05. 

Per* Mal: interação período com níveis de extrato de malte. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Tabela 11. Temperatura retal de suínos na fase de creche recebendo dietas suplementadas com diferentes níveis de extrato de malte 

Variáveis Período 

Suplementação de extrato de malte % 

Média EPM 

Valor de P 

0 0,33 0,66 0,99 Período Malte Per*Mal 

Temperatura retal, ºC 

0d 39,21 39,04 38,96 38,89 39,03 

0,22 0,472 0,320 0,682 

7d 39,20 38,84 39,34 39,29 39,17 

28d 39,26 39,14 39,00 38,93 39,08 

42d 39,09 39,10 39,11 38,81 39,03 

Média 39,23 39,00 39,10 39,03   

EPM: Erro padrão da Média; GPD: Ganho de peso diário; CRD: consumo de ração diário. Per* Mal: interação período com 

níveis de extrato de malte. Fonte: arquivo pessoal. 
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6.9 MICROBIOMA 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à diversidade da microbiota, 

pelo teste de Kruskal-Wallis (P > 0,05), bem como nos diferentes métodos, Chao1, Chao1 

corrigido, Índice de Simpson e Entropia de Shannon (Figura 3). 

 

Figura 3. Alfa diversidade, pelos índices Chao1, Chao1 corrigido, índice de Simpson e entropia de Shannon. 

Fonte: arquivo pessoal.   
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Na Figura 4, é possível observar que, dependendo do nível taxonômico analisado, 

existem grupos com maior proximidade entre os elementos do que outros, indicando maior 

similaridade entre a composição microbiana.  

 

Figura 4. A análise de componente principal (PCA) obtida com os dados de filos (acima) e gêneros (abaixo) 

bacterianos. Os pontos representam os animais. Pontos próximos têm alta similaridade quanto à sua 

microbiota. Os gráficos de PCA foram gerados comparando os perfis taxonômicos de filo e família, 

considerando todos os microrganismos identificados. A distância entre dois pontos indica o grau de 

identidade entre eles 
PCA Filo 

 

PCA: Gênero 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Os gráficos PCA dos níveis taxonômicos de Classe e Família estão apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5. A análise de componente principal (PCA) obtida com os dados de Classes (acima) e famílias (abaixo) 

bacterianas. Os pontos representam os animais. Pontos próximos têm alta similaridade quanto à sua 

microbiota. Os gráficos de PCA foram gerados comparando os perfis taxonômicos de filo e família, 

considerando todos os microrganismos identificados. 

Fonte: arquivo pessoal.   
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Para o domínio Bactéria, os principais filos identificados nas amostras foram 

Firmicutes, Bacteroidetes, Tenericutes, Spirochaetes, Proteobacteria. Actinobacteria, 

Cyanobacteria e Chlamydiae. Já, representando o domínio Archaea, tem-se o filo 

Euryarchaeota (Figura 6). 

 
Figura 6. Gráfico de barras empilhadas mostrando a porcentagem média dos principais filos identificados nas 

amostras. 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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As principais classes identificadas estão apresentadas na Figura 7, e incluem Clostridia, 

Bacteroidia, Bacilli, Molecote, Erysiopelotrichi, Spirochaetes, Coriobacteriia, 

Gammaproteobacteria e Betaproteobacteria. 

 
Figura 7. Gráfico de barras empilhadas mostrando a porcentagem média das principais classes identificadas nas 

amostras.  

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Com relação às ordens identificadas, as de maior frequência foram Clostridiales, 

Bacteroidales, Lactobacillales, RF39, Erysiopelotrichales, Spirochaetales, Coriobacteriales, 

Aeromonadales e Burkholderiales (Figura 8). 

 
Figura 8. Gráfico de barras empilhadas mostrando a porcentagem média das principais ordens identificadas nas 

amostras. 

 

Fonte: arquivo pessoal 
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Na Figura 9 estão apresentadas as famílias de maior abundância nas amostras analisadas, 

incluindo Prevotellaceae, Ruminococcaceae, Veillonellaceae, Paraprevotellacea, S24-7 e 

Streptococcaceae, além de famílias ainda não descritas das ordens RF39, Bacteroidales e 

Clostridiales. 

 

Figura 9. Gráfico de barras empilhadas mostrando a porcentagem média das principais famílias identificadas nas 

amostras.  

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Os gêneros de maior quantidade relativa identificados nas amostras foram os Prevotella, 

Megasphaera, Oscillospira, bem como os gêneros não identificados das famílias 

Ruminococcaceae, S24-7, Lachnospiraceae e Veillonellaceae (Figura 10). 

 

Figura 10. Gráfico de barras empilhadas mostrando a porcentagem média dos principais gêneros identificados nas 

amostras.  

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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A família Veillonellaceae (ordem Clostridiales) apresentou maior abundância nas fezes 

de animais do grupo recebendo a dieta com 0,66% de extrato de malte, quando comprados aos 

animais recebendo dietas com 0,33 e 0,99% de extrato de malte (Figura 11). Ainda, 

representando essa família, o gênero Mitsuokella apresentou maior abundância nos animais qu 

receberam 0,66% de EMT do que os animais que receberam 0,33% (Figura 12). 

 

Figura 11. Distribuição das proporções da família Veillonellaceae (acima) e gênero Mitsuokella (abaixo) nos 

diferentes grupos. Os diagramas em caixa representam a mediana das amostras como uma linha, a 

média como uma estrela, o 25º e o 75º percentis como as linhas superior e inferior da caixa. As barras 

indicam os pontos de dados mais extremos dentro de 1,5 * (75º - 25º percentil) da mediana. Os pontos 

de dados fora das barras são mostrados como ‘+’. As diferenças indicadas abaixo de cada gráfico foram 

calculadas pelo teste ANOVA, com teste de post-hoc Tukey Kramer não corrigido (P < 0,05). 

 
 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

  



58 

 

Figura 12. Distribuição das proporções da família Veillonellaceae (acima) e gênero Mitsuokella (abaixo) nos 

diferentes grupos. Os diagramas em caixa representam a mediana das amostras como uma linha, a 

média como uma estrela, o 25º e o 75º percentis como as linhas superior e inferior da caixa. As barras 

indicam os pontos de dados mais extremos dentro de 1,5 * (75º - 25º percentil) da mediana. Os pontos 

de dados fora das barras são mostrados como ‘+’. As diferenças indicadas abaixo de cada gráfico foram 

calculadas pelo teste ANOVA, com teste de post-hoc Tukey Kramer não corrigido (P < 0,05). 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Representando a ordem Clostridiales, o gênero Coprococcus da família 

Lachnospiraceae apresentou maior abundância em animais recebendo dietas suplementadas 

com 0,33% de extrato de malte, quando comparados aos animais recebendo dietas suplementas 

com 0,66% de extrato de malte. Já o gênero Mogibacterium (Família Mogibacteriaceae), 

apresentou maior abundância em animais recebendo dieta com 0,99% de suplementação de 

extrato de malte, quando comparados aos animais do grupo recebendo 0,33% de extrato de 

malte (Figura 13). 
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Figura 13. Distribuição das proporções do gênero Coprococcus (acima) e gênero Mogibacterium (abaixo) nos 

diferentes grupos. Os diagramas em caixa representam a mediana das amostras como uma linha, a 

média como uma estrela, o 25º e o 75º percentis como as linhas superior e inferior da caixa. As barras 

indicam os pontos de dados mais extremos dentro de 1,5 * (75º - 25º percentil) da mediana. Os pontos 

de dados fora das barras são mostrados como ‘+’. As diferenças indicadas abaixo de cada gráfico foram 

calculadas pelo teste ANOVA, com teste de post-hoc Tukey Kramer não corrigido (p<0,05). 

 

 

 

 
 

 
Fonte: arquivo pessoal. 
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O gênero Parabacteroides (família Porphyromonadaceae, filo Bacteroidetes) foi 

identificado com maior abundância para os animais recebendo 0,33% de EMT quando 

comparados aos animais recebendo 0,66% de extrato de malte. Já o gênero Bulleidia (família 

Erysipelotrichaceae, filo Firmicutes), apresentou maior abundância nos animais do grupo 

recebendo 0,66% de extrato de malte, quando comparados aos animais do grupo recebendo 

0,33% de extrato de malte (Figura 14). 

 

Figura 14. Distribuição das proporções do gênero Parabacteroides (acima) e gênero Bulleidia (abaixo) nos 

diferentes grupos. Os diagramas em caixa representam a mediana das amostras como uma linha, a 

média como uma estrela, o 25º e o 75º percentis como as linhas superior e inferior da caixa. As barras 

indicam os pontos de dados mais extremos dentro de 1,5 * (75º - 25º percentil) da mediana. Os pontos 

de dados fora das barras são mostrados como ‘+’. As diferenças indicadas abaixo de cada gráfico foram 

calculadas pelo teste ANOVA, com teste de post-hoc Tukey Kramer não corrigido (p<0,05). 

 

 

 

 
Fonte: arquivo pessoal.  
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6.10 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Os dados referentes à análise econômica estão apresentados na Tabela 12. Não foram 

observados efeitos significativos sobre os parâmetros econômicos em resposta aos tratamentos 

com extrato de malte (P > 0,514). 

 

Tabela 12. Análise econômica de suínos na fase de creche recebendo dietas suplementadas com 

diferentes níveis de extrato de malte 

Variáveis 
Suplementação de extrato de malte % 

EPM Valor de P 
0 0,33 0,66 0,99 

Custo com ração, R$ 67,70 69,72 70,56 71,50 2,91 0,594 

Custos totais, R$ 139,01 141,54 142,17 143,04 4,99 0,552 

Custo por kg de animal, R$ 9,28 9,80 9,19 9,77 0,38 0,580 

Margem Bruta, R$ 56,74 49,25 55,64 51,00 4,82 0,514 

Receita líquida por animal, R$ 42,07 34,58 40,97 36,33 4,82 0,514 

Produtividade total dos fatores 4,73 3,75 4,49 4,02 0,62 0,555 

Retorno sobre o investimento 3,73 2,75 3,49 3,02 3,73 0,624 
EPM: Erro padrão da Média; Valor de p (P < 0,05). Fonte: arquivo pessoal. 

 

7 DISCUSSÃO 

 

O experimento ocorreu durante a primavera, época em que, normalmente, as 

temperaturas são mais amenas. Entretanto, durante o período experimental, as temperaturas 

foram elevadas para a época do ano. Para leitões, a zona de conforto térmico no pós-desmame 

é de 22 a 26 °C (EMBRAPA, 2003). Levando em consideração que as temperaturas mínima e 

máxima nas instalações de creche, durante a primeira semana do experimento (0 a 7 dias) foram 

de 23,5 e 38,4 ºC, respectivamente, ocorreu impacto negativo no desempenho dos leitões 

(KIEFER et al., 2009; ROCHA et al., 2012). 

Já, a umidade do ar impacta diretamente a saúde dos animais, pois quando maior a 

umidade maior serão as chances da propagação de microrganismos patogênicos (VEIT; 

TROUTT, 1982). Bortolozzo et al. (2011) afirmam que a umidade considerada ideal para os 

suínos é de 60 a 80%. A umidade ambiente mínima e máxima no galpão dos leitões durante o 

experimento (0 a 7 dias) foi de 17,0 e 64%, respectivamente, portanto, dentro do que foi 

considerado o ideal pelos autores citados anteriormente.  

Os componentes do EMT promovem um efeito potencialmente melhor no 

aproveitamento dos carboidratos melhorando os níveis energéticos e, consequentemente, 

aumentando a deposição de glicogênio muscular em animais (MO-RIKOFER-ZWEZ, 1990). 
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Também, o extrato de malte é rico em vitaminas do complexo B, incluindo tiamina, riboflavina 

e niacina, além de possuir baixo teor de gordura e ser rico em maltose, glicose e antioxidantes, 

podendo ser utilizado como um alimento funcional (HANSEN; WASDOVITCH, 2005). 

Entretanto, no presente estudo, em relação aos parâmetros analisados, o extrato de malte não 

demonstrou eficiência, o que, muito provavelmente se deve aos baixos níveis utilizados.  

Bellaver et al. (1985) testaram a inclusão de 0, 7, 14, 21 e 28% de radícula de malte na 

dieta de suínos em crescimento e terminação. Entretanto, não encontraram resultados 

positivamente significativos, haja visto a piora do desempenho dos suínos com os níveis 

utilizados, além de demonstrarem inviabilidade econômica em seu uso. Já, ao utilizarem os 

níveis 0, 5, 10, 15 e 20% de radícula de malte na dieta de leitões em crescimento e terminação, 

Barbosa et al. (1987) concluíram que até o nível de 20%, a radícula de malte demonstrou 

eficiência biológica ao ser incluída na dieta dos suínos. Embora os trabalhos aqui citados 

tenham sido realizados com outro resíduo de malte, os achados em nosso experimento 

corroboram com os de Bellaver et al. (1985) e discordam de Barbosa et al. (1987). Nakasone, 

(2020), concluiu que, o uso de níveis crescentes de bagaço de cevada não alterou o desempenho 

dos leitões. Muito embora, o resíduo utilizado no presente estudo seja diferente do autor citado 

anteriormente, os resultados sobre o desempenho dos animais corroboram aos encontrados por 

(NAKASONE, 2020). 

O escore fecal também não foi influenciado pelos níveis de extrato de malte aqui 

adotados, muito provavelmente porque o organismo do leitão não conseguiu absorver os 

nutrientes vindos do extrato de malte, além do estresse gerado no período de desmame pode ter 

impossibilitado o aproveitamento dos nutrientes. De acordo com Blaak et al. (2020), para que 

se tenha uma saúde intestinal adequada, existe a combinação de alguns fatores, como a 

produção adequada de secreções gastrointestinais, resultando na digestão e absorção dos 

nutrientes, minerais e água, bem como na consistência das fezes e uma microbiota intestinal 

equilibrada. Situações de estresse agudo, como o desmame, podem influenciar negativamente 

o desempenho do animal (MOLIST et al., 2014), o que, no caso dos leitões do presente estudo, 

possa ter afetado os resultados. 

Os resultados não significativos encontrados para a variável escore fecal, na qual os 

níveis adotados de extrato de malte pareceram não exercer influência sobre o estresse oxidativo, 

contrariando os achados de Sousa et al. (2016). Esses pesquisadores afirmaram que uma 

alternativa para auxiliar na redução do estresse oxidativo seria o uso do extrato de malte, já que 

ele contém compostos fenólicos, que podem auxiliar na redução do estresse oxidativo gerado 
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pela atividade enzimática. Os achados do presente estudo contrariam a hipótese, uma vez que 

o extrato de malte não foi capaz de influenciar o perfil redox dos animais. 

Para os AGCC, não foram observados resultados significativos, provavelmente porque 

os níveis de EMT utilizados não foram capazes de influenciar a produção dos AGCC no TGI 

dos leitões. Van Beers-Schreurs et al. (1998), afirmaram que a produção de AGCC no intestino 

grosso dos suínos é influenciada pela microbiota e pela composição do substrato presente no 

intestino grosso. As quantidades de AGCC encontrados no TGI de suínos é próximo a 95mmol/ 

kg variando de acordo com a eficiência do epitélio intestinal. Portanto, quanto mais eficiente 

for epitélio intestinal do suíno maior será a quantidade de AGCC encontrada no TGI desses 

animais (STEVENS et al., 1980). No presente estudo a eficiência do epitélio intestinal dos 

leitões pode ter influenciado os resultados correlacionados à produção de AGCC devido a 

ocorrência de diarreia próximo ao final do período experimental. Outro fator que pode ter 

colaborado com esses resultados no presente estudo em relação as concentrações de AGCC, foi 

devido ao uso de antibiótico para o controle da diarreia nos leitões. Vale ressaltar que o uso de 

antibióticos tende a reduzir a produção de AGCC (WANG et al., 2018; MARCFARLANE; 

MARCFARLANE, 2003). 

Com relação ao hemograma, as concentrações de hemoglobina, hemácias e o 

hematócrito sofreram influência do período. Embora durante todos os períodos de coleta os 

leitões tenham passado por um certo estresse devido às próprias coletas de amostras para as 

análises, estatisticamente, o período 28d pareceu influenciar o aumento das concentrações das 

variáveis citadas acima. Portanto, acredita-se que esses aumentos são uma resposta do 

organismo do animal ao estresse gerado pela coleta de sangue no período (THRALL, 2007). 

Outro motivo para o aumento das concentrações de hemoglobina, do hematócrito e hemácias 

pode ser a descarga de adrenalina e noradrenalina, que desencadeia aumento da pressão 

sanguínea, gerando aumento destes na corrente sanguínea (ROBLES-HUAYNATE et al 2014). 

Em relação aos neutrófilos, eles fornecem um mecanismo de defesa eficaz ao 

organismo, haja vista que o número de neutrófilos tende aumentar em resposta às infecções 

bacterianas agudas (ERICKSON et al., 2015). No presente estudo, houve uma maior 

porcentagem de neutrófilos aos 7 e aos 42 dias. Entretanto, foi observada diminuição na 

porcentagem de neutrófilos em resposta ao aumento dos níveis de EMT. Uma possível 

explicação para ocorrido pode estar associada aos benefícios do extrato de malte o qual 

proporciona modulação do sistema imune do animal (MO-RIKOFERZWEZ, 1990).  

Em relação à porcentagem de linfócitos ter sido menor no dia 7 de coleta, acredita-se 

que não houve perturbação (infecção) suficiente ao organismo dos leitões, a ponto de aumentar 
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a resposta imune no referido período. No entanto, o mesmo não ocorreu nos dias 28 e 42 de 

coleta, nos quais a porcentagem de linfócitos foi maior. Ou seja, acredita-se que com o decorrer 

do período experimental houve aumento da colonização microbiana intestinal, forçando, 

portanto, o organismo a ter uma resposta inflamatória (ERICKSON et al., 2015). Dessa forma, 

o extrato de malte influenciou a porcentagem dos linfócitos. Os resultados significativos 

demonstraram que o EMT aumentou o porcentual de linfócitos, o que provavelmente se deve 

ao fato de EMT trazer benefícios à modulação do sistema imune do animal (MO-

RIKOFERZWEZ, 1990). 

De acordo com Robles-Huaynate et al. (2014), os eosinófilos normalmente encontram-

se aumentados em cerca de 2% da contagem total, quando em situações de infecções 

parasitárias. Também, são responsáveis por respostas às inflamações agudas, às quais o 

organismo é submetido. No presente estudo não houve aumento das porcentagens de 

eosinófilos. Dessa forma, a explicação para o ocorrido pode estar relacionada ao estresse 

ocasionado pelas elevadas temperaturas ao longo do período experimental e pelo manejo 

necessário para as coletas, pois, segundo Feldman; Zinkl; Jain, (2000), as concentrações dos 

eosinófilos tendem a ser mais baixas na corrente sanguínea em situações de estresse. 

No presente estudo, a porcentagem de basófilos encontrados nas amostras de sangue dos 

leitões na coleta aos 28 dias foi de 4,26 %, sendo a menor entre os períodos de coleta. Esperava-

se que os valores de porcentagens de basófilos fossem próximos ao reportado por Prado. (1986) 

que foi de 0,25%, porcentual normalmente encontrados em leitões jovens. Os basófilos 

possuem substâncias responsáveis por iniciar uma resposta aos processos inflamatórios como a 

histamina, mas ao que parece os achados do presente estudo demonstram que nesse período 

(28dias) não desencadeou estresse aos animais a ponto de gerar uma resposta inflamatória que 

ativassem os basófilos (MARQUESI et al., 2018; FLEISHER et al.,2019).  

No presente estudo, foi observado efeito na frequência respiratória apenas aos 28 d, 

sendo que 36,6 mov/min foi o menor valor verificado dentre todos os períodos. Porém, tais 

resultados são semelhantes aos reportados por Mostaço (2014) acerca da frequência respiratória 

normal para essa fase, a qual compreende de 30 a 40 mov/min. O fator que pode ter corroborado 

para a manutenção da FR dentro dos parâmetros normais é a adaptação dos leitões ao manejo 

das aferições, que pode ter passado a não ser percebido como um estímulo estressante e, 

portanto, não ter ocasionado estresse aos leitões ao ponto de aumentar a FR. Segundo Veloni et 

al. (2013), quando o animal é exposto ao estresse, ele tem duas reações: a inicial, de alarme, 

onde o animal se prepara para fuga; e a posterior, de recomposição ao estresse, a qual permite 

que os leitões  se adaptar à situação de estresse. Essas duas reações são conhecidas, 
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respectivamente, como síndrome de emergência e síndrome geral de adaptação (CANNON, 

1930; SELYE, 1950).   

Durante as coletas, a temperatura corporal média dos leitões foi de 39,08 °C, a qual é 

considerada normal para idade dos animais (PANDORFI et al., 2004), já que o quadro geral de 

saúde dos leitões era considerado bom. Menegat (2013), reportou que os primeiros sinais de 

infecção o suíno apresenta aumento de temperatura corporal acima de 40,5 °C. Entretanto, as 

temperaturas aferidas no presente estudo estavam fora do padrão reportado pelo autor citado 

anteriormente. Indicando que os leitões não apresentavam sinais de infecção. 

O filo de maior abundância identificado neste estudo corresponde ao Bacterioidetes. 

Foram identificadas maiores porcentagens das bactérias pertencentes a esse filo nos animais 

que receberam os tratamentos T0 e T99 em aproximadamente, 58 e 55%, respectivamente. Para 

o filo Firmicutes, as maiores porcentagens também foram identificadas nos animais que 

receberam os tratamentos T0 e T99, com 95 e 94%, respectivamente. Tan et al. (2018) observou 

abundância dessas bactérias pertencentes ao filo Bacterioidetes no ceco, nas fezes, íleo, jejuno 

e duodeno dos leitões e, ainda elas foram anteriormente descritas como componentes da 

microbiota intestinal/fecal de suínos (GRESSE et al., 2019). Dessa forma, a razão 

Firmicutes/Bacteroidetes relacionada à ganho de peso e obesidade (Zhong et al., 2015) não 

apresentou diferença significativa entre os diferentes grupos. Com relação ao microbioma, não 

houve alteração na alfa diversidade entre os grupos. Entretanto, houve diferenças em alguns 

táxons específicos.  

A família Veillonellaceae, da ordem Clostridiales, foi identificada com maior 

abundância nos grupos controle (sem adição de extrato de malte) e no grupo que recebeu 0,66% 

de inclusão do aditivo. Vale lembrar que no período pós-desmame (28-42 dias), as bactérias 

pertencentes a essa família tendem aumentar (GUEVARRA et al., 2019). Dentro da família 

Veillonellaceae, o gênero Mitsuokella foi observado em maior proporção no grupo que recebeu 

0,66% de inclusão do EMT, quando comparado ao grupo que recebeu a menor dose (0,33%). 

Muito provavelmente esse prebiótico auxiliou na modulação do microbioma dos leitões e, 

consequentemente, favoreceu a maior proporção das bactérias do gênero Mitsuokella.  

Ainda considerando a ordem Clostridiales, o gênero Coprococos foi identificado em 

maior proporção no grupo que recebeu 0,33% de inclusão de aditivo, quando comparado ao 

grupo que recebeu o dobro da dose (0,66%). Zhong et al. (2015), concluíram que ratos 

recebendo dieta rica em malte de cevada apresentaram maiores concentrações cecais do gênero 

Coprococcus. Apesar de ser pouco relatado na literatura, esse gênero está correlacionado a 
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melhora da saúde intestinal do hospedeiro (DANIEL, 2018), indicando que o uso do EMT pode 

ser benéfico à saúde intestinal dos animais. 

O gênero Mogibacterium (ordem Clostridiales, família Mogibacteriaceae), identificado 

em maior abundância nos animais que receberam dieta com 0,99% de extrato de malte, é 

representado por espécies produtoras de fenilacetato como produto final. Esse gênero aparece 

em maior abundância em pacientes humanos com câncer colorretal (CHO et al., 2014). 

Entretanto, não há uma relação bem estabelecida entre a dieta e microbiota intestinal suína, no 

caso desse gênero. Todavia são encontradas em suínos com diarreia (DANIEL, 2018). 

O gênero Parabacteroides (filo Bacteroidetes, família Porphyromonadaceae) foi 

observado em maior proporção no grupo que recebeu 0,33% de inclusão do EMT, em 

comparação ao grupo que recebeu 0,66% do aditivo. Esse gênero e é observado com maior 

frequência em leitões de linhagem comercial mais jovens, com correlação negativa com a idade 

dos animais (Han et al., 2018) e parece apresentar maior tendência em colonizar o intestino 

grosso (GRESSE et al., 2019). O gênero Bulleidia, identificado em maior proporção no grupo 

que recebeu 0,66% de inclusão do EMT, quando comparado ao grupo que recebeu 0,33% do 

aditivo, é representado por uma única espécie, a Bulleidia. extructa. Em suínos, atualmente, foi 

observado em maior abundância em animais tratados com fitobióticos da medicina tradicional 

chinesa (CHEN et al., 2020).  

Apesar da diferença observada em alguns gêneros, o perfil geral da microbiota teve 

perfil similar em todos os outros níveis taxonômicos, indicado por distanciamentos maiores 

dentro de alguns grupos, do que entre os grupos de forma geral, como observados nos gráficos 

de PCA. Apenas o gênero Mogibacterium pareceu ter uma alteração que pode refletir em um 

comportamento dose dependente. De alguma forma, o EMT pareceu influenciar a abundância 

desse gênero no TGI dos leitões. Portanto, com o resultado obtido no presente estudo sobre o 

gênero Mogibacterium, foi possível identificar uma relação entre o prebiótico e o aumento desse 

gênero na microbiota dos leitões.  

Com intuito de elevar a eficiência produtiva (desempenho) de leitões na fase de creche, 

no presente estudo foi utilizado o aditivo nutricional EMT em níveis crescentes. Era esperado 

que o uso dos diferentes níveis de EMT impactasse de maneira positiva o desempenho 

produtivo, reduzindo o custo por quilograma de animal produzido e, consequentemente, 

alcançando a viabilidade econômica. Porém, tal objetivo não foi obtido, uma vez que não houve 

resposta significativa sobre os parâmetros analisados em resposta à utilização do EMT. 

Contudo, nem sempre as medidas utilizadas para melhora na eficiência são economicamente 

viáveis (PEXAS et al., 2020; WANG et al., 2020). Uma possível explicação pode ser com 
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relação aos níveis de EMT utilizados no presente estudo (BELLAVER et al., 1985). Neste 

contexto, o principal objetivo em incluir aditivos na dieta consiste na busca por eficiência 

produtiva (AL-JAF; DEL, 2019). Concomitantemente, o grande desafio consiste em substituir 

os antibióticos por aditivos nutricionais, como prebióticos, sem prejuízo econômico e de 

desempenho, uma vez que esta mudança de estratégia nutricional pode causar impacto direto 

sobre a sanidade e performance dos animais, tornando necessária mudanças nas estratégias 

nutricionais e de manejo para amenizar estes impactos negativos (KIL; STEIN, 2010; YIRGA, 

2015; LIU et al., 2018). 

 

8 CONCLUSÃO 

 

O uso do aditivo extrato de malte não demonstrou melhora no perfil oxidativo, 

desempenho, perfil de ácidos graxos de cadeia curta e microbiota intestinal de leitões na fase 

de creche, o que se deve, provavelmente aos níveis adotados. Dessa forma, sugere-se a 

realização de outros estudos com diferentes níveis para avaliar os possíveis efeitos do aditivo 

extrato de malte. 
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