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RESUMO
SILVA, C.C. Avaliação do uso de leveduras (Saccharomyces cerevisiae) inativas e
hidrolizadas nas dietas iniciais de leitões. 2009. 111f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2009.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a adição de diferentes níveis de levedura
(Saccharomyces cerevisiae) inativa e desidratada às rações, associados ao plasma sangüíneo e ao
ácido glutâmico, sobre o desempenho e morfologia intestinal de leitões na fase inicial. Para
tanto, foram realizados dois experimentos, cada um com três tratamentos de quatro repetição
com 22 animais em fase de creche (21 à 59 dias), totalizando 264 leitões por experimento. Os
animais foram distribuídos em delineamento em blocos casualizados nos dois experimentos.
Ambos foram divididos em quatro fases experimentais correspondentes as trocas das dietas: pré
- inicial 1(21-28), pré - inicial 2 (29-35), pré - inicial 3 (36-42). O experimento 1 teve os
seguintes tratamentos: Ração Pré Inicial 1 - A - 5% de levedura inativa, 4% de plasma, 1% de
ácido glutâmico; B - 3% de levedura inativa, 2% de levedura hidrolisada, 4% de plasma e 1% de
ácido glutâmico; C - 3% de levedura inativa, 2% de levedura hidrolisada, 4% de plasma. Ração
Pré Inicial 2 - A - 4% de levedura inativa, 3% de plasma, 0,8% de ácido glutâmico; B - 3% de
levedura inativa, 1% de levedura hidrolisada, 3% de plasma e 0,8% de ácido glutâmico; C - 3%
de levedura inativa, 1% de levedura hidrolisada, 3% de plasma. Ração Pré Inicial 3 - A - 2% de
levedura inativa, 1,5% de plasma, 0,6% de ácido glutâmico; B – 2% de levedura, 0,5% de
levedura hidrolisada, 1,5% de plasma e 0,6% de ácido glutâmico; C – 2% de levedura, 0,5% de
levedura hidrolisada, 1,5% de plasma. E o experimento 2 teve os seguintes tratamentos: Ração
Pré Inicial 1 - A - 5% de levedura inativa, 3% de plasma; B - 5% de levedura inativa, 3% de
plasma e 1% de ácido glutâmico; C - 3% de levedura inativa, 2% de levedura hidrolisada, 3% de
plasma e 1% de ácido glutâmico. Ração Pré Inicial 2 - A - 4% de levedura inativa, 2% de
plasma; B - 4% de levedura inativa, 2% de plasma, 0,8% de ácido glutâmico; C - 3% de
levedura inativa, 1% de levedura hidrolisada, 2% de plasma e 0,8% de ácido glutâmico. Ração
Pré Inicial 3 - A – 2% de levedura inativa, 1,0% de plasma; B - 2% de levedura inativa, 1,0% de
plasma, 0,6% de ácido glutâmico; C - 2% de levedura, 0,5% de levedura hidrolisada, 1,0% de
plasma e 0,6% de ácido glutâmico. A levedura hidrolisada demonstrou aspectos positivos para
sua utilização em dieta de leiões nas fases críticas pós desmama podendo promover melhora no
desempenho zootécnico e na morfologia intestinal dos animais.

Palavras-chave: alimentos alternativos, desempenho, nutrição, integridade intestinal, suínos

ABSTRACT
SILVA, C.C. Evaluation of the use of inactive and hydrolyzed yeast (Saccharomyces

cerevisiae) in starter diets for piglets. 2009. 111p. M.Sc. Dissertation – Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2009.

The objective of this study was to evaluate the addition of different levels of
hidrolysed and inactive yeast (Saccharomyces cerevisiae) in feed, with spray dried blood
plasma and glutamic acid on performance and intestinal morphology of weaned piglets. Two
experiments were conducted, each with three treatmens, four replicates with 22 animals in
the nursery phase (21 to 59 days of age), totaling 264 pigs per experiment. The piglets were
distributed in randomized block design in both experiments. The experiments were divided
in four phases corresponding experimental diets: pre - starter 1 (21-28), pre - starter 2 (2935), pre - starter 3 (36-42). Experiment 1 had the following treatments: Pre starter 1 – A 5% of inactive yeast, 4% plasma, 1% glutamic acid; B - 3% of inactive yeast, 2%
hydrolyzed yeast, 4% plasma and 1% glutamic acid; C - 3% inactive yeast, 2% hydrolyzed
yeast, 4% of plasma. Pre starter 2 – A - 4% inactive yeast, 3% plasma, 0.8% glutamic acid;
B – 3 % inactive yeast, 1% hydrolyzate yeast, 3% plasma, 0.8% glutamic acid; C - 3%
inactive yeast, 1% hydrolyzate yeast, 3% of plasma. Pre starter 3 - 2% inactive yeast, 1.5%
plasma, 0.6% glutamic acid; B - 2% inactive yeast, 0.5% hydrolyzate yeast, 1.5% and
plasma 0 6% glutamic acid; C - 2% inactive yeast, 0.5% hydrolyzate yeast, 1.5% plasma.
And the experiment 2 had the following treatments: Pre starter 1 - A - 5% inactive yeast,
3% plasma; B - 5% inactive yeast, 3% plasma and 1% glutamic acid; C - 3% inactive yeast ,
2% hydrolyzate yeast, 3% plasma and 1% glutamic acid. Pre starter 2 - A - 4% inactive
yeast, 2% plasma; B - 4% inactive yeast, 2% plasma, 0.8% glutamic acid; C - 3% inactive
yeast, 1% hydrolyzate yeast, 2 % plasma and 0.8% of glutamic acid. Pre starter 3 - A - 2%
inactive yeast, 1.0% plasma; B - 2% inactive yeast, 1.0% plasma, 0.6% glutamic acid; C 2% inactive yeast, 0, 5% hydrolyzate yeast 1.0% of plasma and 0.6% glutamic acid. Yeast
hydrolyzate showed positive aspects to their use in diet after weaning can promote
improvement in performance and intestinal morphology of animals.

Key words: alternatives ingredients, performance, nutrition, integrity gut, swines

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1. Eletronmicrografias de varredura do duodeno (D) de leitões ao desmame (controle)
e aos 14 dias pós desmame respectivamente, em função das diferentes fontes protéicas. ......... 7
Figura 2. Processo de obtenção da levedura inativa ................................................................. 21
Figura 3. Componentes das leveduras ...................................................................................... 22
Figura 4. Levedura hidrolisada ................................................................................................. 22
Figura 5. Nucleotídeo ............................................................................................................... 28
Figura 6. Estrutura química da glutamina ................................................................................ 43
Figura 7. Interconversão glutamina-glutamato ......................................................................... 44
Figura 8. Participação da glutamina na proteção do epitélio intestinal .................................... 46
Figura 9. Suplementação de 1% de glutamina: aumento da altura das vilosidades intestinais e
eficiência alimentar de leitões desmamados aos 21 dias de idade. .......................................... 49
Figura 10. Ganho de peso e altura de vilosidades de jejuno de intestino de leitões
alimentados com rações com plasme e glutamina .................................................................... 49
Figura 11. Concentração de glutamina e glutamato livres no leite de matrizes suínas ............ 51
Figura 12. Funções Metabólicas da glutamina. ........................................................................ 51
Figura 13. Galpão da creche ..................................................................................................... 56
Figura 14. Baia da creche ......................................................................................................... 56
Figura 15. Sala 1 e sala 2, disposição das baias experimentais ................................................ 57
Figura 16. Comedouro semi-automático .................................................................................. 57
Figura 17. Bebedouro tipo ecológico ....................................................................................... 57
Figura 18. Pesagem dos leitões................................................................................................. 59
Figura 19. Ração peletizada...................................................................................................... 60
Figura 20. Distribuição das rações de acordo com o tratamento .............................................. 60

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Efeito do ganho de peso (GP) na 1º semana pós desmame sobre o
desenvolvimento subseqüente dos leitões até o abate ................................................................ 8
Tabela 2. Efeito da suplementação da ração com glutamina sobre o desempenho de leitões
desafiados com Echerichia coli K88+. ..................................................................................... 50
Tabela 3. Estimativa de consumo dos leitões/ fase de desenvolvimento ................................. 60
Tabela 4. Dieta experimental pré – inicial 1 e níveis nutricionais ........................................... 62
Tabela 5. Dieta experimental pré – inicial 2 e níveis nutricionais ........................................... 63
Tabela 6. Dieta experimental pré – inicial 3 e níveis nutricionais ........................................... 64
Tabela 7. Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura, no período
de 21 a 28 dias .......................................................................................................................... 67
Tabela 8. Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura, no período
de 29 a 35 dias .......................................................................................................................... 67
Tabela 9. Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura, no período
de 36 a 42 dias .......................................................................................................................... 68
Tabela 10. Morfologia intestinal de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura,
no período de 21 a 42 dias ........................................................................................................ 69
Tabela 11. Contraste entre o uso ou não de levedura hidrolisada na dieta de leitões no
período de 21 a 42 dias ............................................................................................................. 69
Tabela 12. Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura, no
período de 21 a 28 dias ............................................................................................................. 70
Tabela 13. Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura, no
período de 29 a 35 dias ............................................................................................................. 71
Tabela 14. Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura, no
período de 35 a 42 dias ............................................................................................................. 71
Tabela 15. Morfologia intestinal de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura,
no período de 21 a 42 dias ........................................................................................................ 72
Tabela 16. Contraste entre o uso ou não de levedura hidrolisada na dieta de leitões no
período de 21 a 42 dias ............................................................................................................. 72

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1
2. REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................................. 3
2.1. Algumas considerações sobre os suínos .............................................................................. 3
2.2. Características morfológicas do Intestino dos suínos a desmama ....................................... 6
2.3. Flora do trato gastrintestinal ................................................................................................ 8
2.4. Integridade do trato intestinal .............................................................................................. 9
2.5. As leveduras na nutrição animal ........................................................................................ 10
2.6. Efeito das leveduras na nutrição de suínos ........................................................................ 15
2.7. Obtenção da levedura ........................................................................................................ 19
2.8. Prebióticos – leveduras inativas ou hidrolisadas ............................................................... 24
2.9. Mananoligossacarídeos derivado da parede celular de levedura ....................................... 26
2.10. Nucleotídeos .................................................................................................................... 28
2.10.1. Síntese........................................................................................................................... 29
2.10.2. Fontes ........................................................................................................................... 29
2.10.2. Importância dietética .................................................................................................... 30
2.10.4. Digestão, absorção e metabolismo ............................................................................... 31
2.10.5. Funções ......................................................................................................................... 32
2.10.6. Intestino ........................................................................................................................ 32
2.10.7. Sistema imune .............................................................................................................. 33
2.11. Inositol ............................................................................................................................. 34
2.11.1. Essenciabilidade nutricional ......................................................................................... 35
2.12. Peptídeos.......................................................................................................................... 37
2.12.1. Peptídeos bioativos ....................................................................................................... 38
2.12.2. Opções de suplementação protéica ............................................................................... 39
2.12.3. Absorção dos peptídeos ................................................................................................ 40
2.13. Ácido Glutâmico ou glutamato ....................................................................................... 41
2.13.1. Funções ......................................................................................................................... 41
2.13.2. Metabolismo ................................................................................................................. 42
2.13.3. Atuação intestinal ......................................................................................................... 42
2.13.4. Palatabilizante............................................................................................................... 42
2.13.5. Neurotransmissor .......................................................................................................... 43

2.14. Glutamina ........................................................................................................................ 43
2.14.1. Síntese de Glutamina .................................................................................................... 44
2.14.2. Ações da Glutamina...................................................................................................... 45
2.14.3. Fontes de Glutamina e uso na dieta .............................................................................. 48
2.15. Fornecimento de glutamina e ácido glutamico à dieta .................................................... 50
2.16. Plasma Sanguíneo ............................................................................................................ 52
2.16.1. Processamento do plasma sanguíneo ............................................................................ 53
2.16.2. Ações do plasma ........................................................................................................... 54
3. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 55
3.1. Objetivo Geral do Experimento 1 e 2 ................................................................................ 55
3.2. Objetivo Específico Experimento 1................................................................................... 55
3.2. Objetivo Específico Experimento 2................................................................................... 56
4. MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................. 56
4.1. Local e Período do Experimento ....................................................................................... 56
4.2. Instalações e equipamentos ............................................................................................... 56
4.3. Manejo dos leitões ............................................................................................................. 58
4.4. Rações experimentais ........................................................................................................ 59
4.5. Características avaliadas .................................................................................................... 64
4.5.1. Características de desempenho ....................................................................................... 65
4.5.2. Incidência de diarréia ..................................................................................................... 65
4.5.3. Análises histológicas de tecidos ..................................................................................... 65
5. ANÁLISE ESTATÍSTICA ................................................................................................... 66
6. RESULTADOS .................................................................................................................... 66
6.1. Experimento 1: .................................................................................................................. 67
6.1.1. Desempenho .................................................................................................................. 67
6.1.2. Morfologia Intestinal ...................................................................................................... 68
6.2. Experimento 2 ................................................................................................................... 70
6.2.1. Desempenho ................................................................................................................. . 70
6.2.2. Morfologia Intestinal ...................................................................................................... 71
7. DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 73
7.1. Desempenho Experimento 1 e 2 ........................................................................................ 73
7.2. Morfologia Intestinal Experimento 1 e 2........................................................................... 74
8. CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 77

9. REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 78

1

1.

INTRODUÇÃO

A criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) pelo governo brasileiro, no fim
dos anos 70, foi fundamental para o desenvolvimento da produção de álcool em larga escala e
juntamente com ela a geração de subprodutos, dentre estas a levedura.
Diversos trabalhos de pesquisa foram realizados nas décadas de 70 e 80 objetivando
viabilizar a levedura como fonte protéica alternativa a ser utilizada na nutrição animal. Muitas
destas pesquisas buscavam a substituição parcial e até mesmo total do farelo de soja pelas
leveduras em dietas para monogástricos. Porém, com o enfraquecimento do Proálcool, a
utilização desta fonte alternativa só era possível quando apresentava custo de mercado
interessante.
Atualmente, devido às grandes mudanças no cenário mundial econômico e a
preocupação ambiental, tornaram a incentivar o setor sucroalcooleiro do Brasil. O etanol
ganha importância a cada dia, devido à possível extinção do petróleo como fonte energética
no futuro, e o aquecimento global causado pelo aumento da emissão de gases poluentes
derivados da queima de combustíveis fósseis, e que causam o efeito estufa.
É neste contexto em que a cana-de-açúcar brasileira se insere com grande potencial de
expansão em relação ao petróleo por ser uma fonte de energia renovável e, portanto, mais
ecologicamente correto. Para atender essa demanda interna e externa, foram produzidos no
país na safra de 2008/09, aproximadamente 710 bilhões de toneladas de cana-de-açúcar,
cultivadas numa área de 8,98 milhões de hectares, representando um aumento de 26,9% na
área plantada, (Anuário Brasileiro da Cana de Açúcar, 2008). Tais dados tornam o Brasil o
maior produtor e exportador de açúcar e principal fornecedor de etanol. Com esses dados de
produção temos que o Brasil possui uma capacidade excedente de produção anual de 300.000
toneladas de leveduras, destinada apenas a produção de etanol (BUTOLO, 1997).
Se por um lado o sucesso atual da canavicultura permite prever constância de volume de
produção e, consequentemente, havendo pequenas variações de preço dos subprodutos que
são utilizados na nutrição animal, destacando-se as leveduras, por outro lado tem-se a
competição de área para plantio desta cultura com a de soja e milho, os dois principais
ingredientes da dieta de suínos.
Sabendo-se que o milho e a soja são considerados commodities e, portanto, sofrem
variação de preços, estes são muitas vezes responsáveis por tornar a produção de suínos
economicamente inviável, já que a alimentação dos mesmos representa aproximadamente
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70% de custos variável (FIALHO, 2008) de produção, tornando – se interessante incluir
ingredientes alternativos na ração.
Desta forma, busca-se constantemente diminuir a inclusão de milho e soja nas
formulações utilizando-se ingredientes alternativos, diminuindo com isso, as variações de
preços que dificultam o gerenciamento dos produtos. Diante disso, pesquisas têm sido
conduzidas com a finalidade de determinar as melhores opções de utilização de alimentos
alternativos, que proporcionem um bom desempenho e reduzam o custo de alimentação,
resultando em maior lucratividade ao produtor. Coincidindo-se com a expansão da cana-deaçúcar torna-se interessante utilizar subprodutos deste setor com essa finalidade, uma vez que
há constância de produção e volume, ganhando destaque o uso de leveduras na nutrição
animal.
O setor sucroalcooleiro impulsionado pelo mercado sofreu profundas melhorias e
atualmente é altamente preocupado em processar a levedura de maneira a preservar ao
máximo as suas propriedades extra nutricionais, tais como: carboidratos com funções
prebióticas, enzimas, nucleotídeos e metabólitos de fermentação, que são de fundamental
importância na melhora da performance animal (BARBALHO, 2009).
Ainda, com a proibição do uso dos ingredientes de origem animal pela Comunidade
Européia na dieta dos animais monogástricos, as formulações passaram a ser estritamente
vegetais tornando-se ricas em potássio o que gera problemas entéricos. Desta forma, as
leveduras, por meio de sua ação intestinal, podem viabilizar o uso destas dietas, diminuindo a
probabilidade de diarréias e conseqüentemente melhorando o desempenho dos animais
(MARIBO, 2000; RUTZ et al., 2004; ZAUK et al., 2006; HULET, 2006). Por serem uma
fonte de protéinas, peptídeos e de aminoácidos digestíveis podem ser utilizadas como uma
possível alternativa às fontes protéicas de origem animal das dietas (CRAIG & McLEAN,
2005; LYONS, 2007; EUSEBIO & TORERO, 2007). Pode atuar, também, como um
palatabilizante da ração, devido à presença do glutamato na sua constituição (TIBBETS,
2000). Adicionalmente, o extrato de levedura é uma fonte de inositol, substância necessária
para o funcionamento adequado dos nervos, do cérebro e dos músculos do organismo
(D’SOUZA & FRIO, 2007).
Além das características nutricionais, a levedura Saccharomyces cerevisiae, classificada
como de recuperação (DESMONTS, 1966a) pode ser empregada na dieta dos animais com a
finalidade de impedir cepas patogênicas de se estabelecerem no intestino, podendo promover
a integridade intestinal. Este último fato ganha importância no contexto atual em que foram
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banidos e/ou restritos inúmeros antibióticos empregados na produção animal, havendo
expectativas da retirada total das drogas utilizadas nas formulações de rações (MACARI &
MAIORKA, 2000). A superfície das leveduras contém moléculas de carboidratos complexos,
mananoligossacarídeos (MOS) (SAFNEWS,2001), que interferem na habilidade das bactérias
de se aderirem a parede intestinal, e por um processo de exclusão competitiva, impedem que
as mesmas se instalem no trato intestinal.
Outros ingredientes alternativos podem ser utilizados com a finalidade de fornecer
aminoácidos essenciais na ração, como a glutamina e o ácido glutâmico (fator presente no
leite da matriz suína). O Ácido Glutâmico funciona como um "economizador" de Glutamina,
evitando que esta seja quebrada como fonte de energia. Ainda, tem como objetivo prevenir a
atrofia de vilosidades intestinais durante o desmame de leitões, melhorando a digestão e
absorção de nutrientes, aumentando o ganho de peso, e reduzindo a conversão alimentar, os
distúrbios intestinais e a mortalidade dos mesmos. É recomendado para dietas pré-iniciais de
leitões e auxilia na manutenção e proliferação das células intestinais, evitando as
complicações provocadas pelas alterações da mucosa intestinal comuns no período de creche.
Um produto que tem sido muito estudado e amplamente usado na produção de suínos é
o plasma sangüíneo em pó que pode ser uma fonte efetiva de proteína animal, por aumentar o
consumo de ração e o ganho de peso pós desmame (ERMER et al., 1992; HANSEN et al.,
1993; TOUCHETTE et al., 2002; LAWRENCE et al., 2004), diminuir a incidência de
diarréia pós-desmame (RUSSEL et al., 1996; HARRELL et al., 2000; OWUSU-ASIEDU et
al., 2002) e possuir efeito protetor ao intestino delgado (TORRALLARDONA et al., 2003).
Perante todas essas considerações o estudo objetivou avaliar a adição de diferentes
níveis de levedura (Saccharomyces cerevisiae) inativa e desidratada às rações, associados ao
plasma sangüíneo e ao ácido glutâmico, sobre o desempenho e morfologia intestinal de leitões
na fase inicial.

2.

REVISÃO DE LITERATURA

2.1.Algumas considerações sobre os suínos

De acordo com Mahan (1991), o período inicial após o desmame tem se caracterizado
por redução no desempenho dos animais. Fatores como a idade e peso ao desmame, estresse,
baixo consumo de alimento, composição da dieta, imaturidade digestiva e fatores ambientais,
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estão incluídos entre as causas de redução do crescimento durante a primeira semana após o
desmame.
Assim, o período pós-desmame é a fase mais crítica no desenvolvimento dos suínos,
principalmente porque neste período o sistema digestório está pouco adaptado para o
aproveitamento de alimentos sólidos, diferentes do leite, acarrentando, muitas vezes, na
presença de diarréia, característica desta transição.
Por ocasião deste processo, a mucosa intestinal altera-se, diminuindo as capacidades
digestiva e absortiva do intestino delgado (CERA et al., 1988), como consequência da maior
descamação do epitélio intestinal, reduzindo a altura dos vilos e aumentando a profundidade
das criptas em resposta a esta agressão (ARGENZIO, 1993).
Entre os fatores que afetam a morfologia intestinal, destacam-se a invasão por
microrganismos, a presença de alimento no lume intestinal, a quantidade de alimento ingerido
(PLUSKE et al., 1997) e o contato com compostos alergênicos (LI et al.,1991a). Por exemplo,
o farelo de soja, principal fonte protéica nas dietas de suínos, contém glicina e
betaconglicinina, proteínas capazes de provocar respostas de hipersensibilidade e alterar o
epitélio intestinal dos leitões (LI et al., 1990).
Assim, o inconveniente da utilização de soja na alimentação de leitões está relacionado
à presença de proteínas alergênicas com propriedades que provocam reações de
hipersensibilidade transitória na mucosa intestinal (MENDES et al., 2004), ocasionando
alterações morfológicas e fisiológicas que afetam a absorção de nutrientes e prejudicam o
desenvolvimento dos leitões. Entretanto, com o processamento da soja, pela aplicação de
elevada temperatura, pressão, pelo emprego de solventes orgânicos e até filtragens, muitos
destes fatores são eliminados resultando em produtos protéicos de elevada digestibilidade e
valor nutricional para a alimentação animal (SOARES et al., 2000).
Considerando-se a existência dos fatores alergênicos que a soja possa ter e os danos que
podem causar ao desenvolvimento dos leitões, principalmente na fase critica pós desmame,
muitos estudos têm sido conduzidos buscando ingredientes alternativos para sua substituição
total ou parcial a fim de minimizar esses riscos.
Portanto, a inclusão de fontes protéicas de origem animal (entre 5 e 10%), como os
produtos lácteos, os subprodutos da indústria frigorífica (plasmas sanguíneo), de ingredientes
vegetais (LUDKE et al., 1998) e de leveduras, adicionados em dietas para leitões ao
desmame, é recomendada por sua alta digestibilidade. Scandolera et al., 2008, conluiram em
seus trabalhos que em geral, os efeitos da utilização de hidrolisado protéico de mucosa
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intestinal de suínos, de hidrolisado protéico do conteúdo celular de levedura e de proteína
isolada de soja em dietas complexas contendo leite em pó integral durante a fase de creche
foram melhores ou similares aos obtidos com as dietas simples milho/farelo de soja e
milho/farelo de soja + leite em pó integral, o que indica que a inclusão desses ingredientes em
dietas contendo leite em pó integral para a fase pós-desmame pode ser uma alternativa
biologicamente viável.
Porém, o farelo de soja ainda é a principal fonte protéica de dietas para leitões, pois a
baixa disponibilidade ou os elevados preços dos produtos alternativos limitam seu uso na
alimentação animal.
Dependendo dos substratos utilizados nas dietas, o desenvolvimento do sistema
enzimático do leitão se completa até a oitava semana de idade. Mas, com a finalidade de
aumentar os índices produtivos da granja, como número de partos/porca/ano e número de
desmamados/porca/ano, tem sido uma prática comum a desmama precoce com idades iguais
ou inferiores a 21 dias de idade (BARBOSA, 2007).
Assim, os leitões são desafiados cada vez mais cedo, visto que o desmame, além de
ocasionar estresse ao animal, em decorrência da mudança de ambiente e da separação da mãe,
impõe aos leitões mudança brusca na alimentação, uma vez que a dieta constituída
basicamente de leite materno é substituída por outra à base de ingredientes de origem vegetal
(BARBOSA, 2007).
Acredita-se que até os 28 dias de idade, o sistema digestório dos leitões não produz
quantidades suficientes de amilases, lípases e outras enzimas responsáveis pela digestão dos
nutrientes de matérias-primas de origem vegetal usadas em dietas para a fase pré-inicial. Em
decorrência dos fatores já citados, acredita-se que estas sejam a causa do menor consumo de
ração observado nos dias pós desmame, podendo acarretar em menor ganho de peso e pior
conversão alimentar. Diante disso, é necessário fornecer a estes animais uma dieta com
ingredientes de melhor digestibilidade para garantir o crescimento adequado nas primeiras
semanas após o desmame.
Visto a importância das fases iniciais para o sucesso do lote de suínos em toda a cadeia
produtiva, em termos de rentabilidade, diversos produtos têm sido propostos comercialmente
com a finalidade de reduzir os impactos negativos gerados ao intestino do animal.
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2.2.Características morfológicas do Intestino dos suínos a desmama

Os desafios relacionados ao desmame de leitões são amplamente conhecidos: limitações
de consumo, transição de dieta, estresse sócio-ambiental,separação da mãe, dentre outros.
Nem mesmo as exigências energéticas dos leitões são supridas nessa fase inicial pósdesmame, de tal forma que os leitões normalmente enfrentam uma situação de balanço
energético negativo (PLUSKE et al., 1995; LE DIVIDICH & SEVE, 2000).
A transição de dieta líquida e freqüente, para uma dieta sólida e esporádica, implica em
uma série de alterações na fisiologia digestiva. Com a retirada e substituição do leite materno
como alimento principal, ocorre não somente um drástico decréscimo no aporte de
imunoglobulinas, mas também de nutrientes essenciais e de diversos fatores de crescimento
(MELLOR, 2000).
Já está amplamente demonstrado que a atividade enzimática intestinal fica
sensivelmente comprometida nos primeiros dias após o desmame, com redução da capacidade
de digestão protéica e energética (LINDEMANN, 1986). Mas são as alterações estruturais e
funcionais do tecido intestinal as que mais interferem sobre a saúde e o desempenho dos
leitões recém-desmamados. Dentre as alterações estruturais, destacam-se principalmente a
redução na altura das vilosidades e o aumento na profundidade das criptas, com redução da
atividade enzimática da borda em escova e sensível diminuição da capacidade de absorção de
nutrientes (MILLER et al., 1991; PLUSKE et al., 1995). O efeito combinado desses fatores
está diretamente associado à redução de consumo e ao desempenho comprometido, que
muitas vezes são observados nesta fase em condições práticas (MACHADO, 2007).
Ainda, é importante ressaltar que essas limitações de digestão e absorção no intestino
delgado acabam por propiciar acúmulo de substrato fermentável para multiplicação de
bactérias patogênicas e enterotoxigênicas, causadoras de diarréias.
A presença de bactérias entero-patogênicas e sua interação com o intestino, a má
adaptação dos leitões aos agentes estressores do desmame, a supressão total do leite da mãe, a
mudança da dieta após o desmame e as citoquinas como reguladoras do crescimento intestinal
foram relatados por Pluske et al. (1997) como os fatores que contribuem nas mudanças da
estrutura intestinal por ocasião do desmame.
As marcantes e abruptas respostas morfológicas ao desmame no intestino delgado de
leitões, caracterizado pela transformação de uma densa população de vilos semelhantes a
dedos para uma superfície em formato de língua (NABUURS, 1995) (Figura 1), pode indicar
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reações críticas da capacidade digestiva do leitão jovem a ingredientes utilizados na fase
inicial. Durante o período pós-desmame, a área de superfície do vilo do intestino delgado é
significativamente alterada, pelo menos durante o período de 7 a 14 dias pós-desmame. O
encurtamento da área de superfície do vilo do intestino delgado poderia predispor os leitões
desmamados à má absorção, à desidratação e diarréia e a condições entéricas infecciosas que
freqüentemente são encontradas em granjas comerciais (JUNQUEIRA et al., 2008).

Figura 1. Eletronmicrografias de varredura do duodeno (D) de leitões ao desmame (controle)
e aos 14 dias pós desmame respectivamente, em função das diferentes fontes protéicas.
(SCANDOLERA, 2005).
As condições das vilosidades e das criptas, portanto, dependem, diretamente, do tipo de
alimento ingerido e da fase em que o animal se encontra (CERA et al., 1988). A presença de
duas proteínas encontradas na soja, glicina e ßconglicina, as quais têm ação antigênica sobre o
lúmen intestinal, desencadeiam uma resposta imunológica atrofiando as vilosidades e
aumentando a profundidade das criptas (FRIESEN et al., 1993).
Uma boa relação altura do vilo/profundidade de cripta ocorre quando os vilos se
apresentam altos (em forma de dedos) e as criptas pouco profundas, proporcionando melhor
absorção de nutrientes (SANTOS et al., 2002).
O desempenho dos leitões na primeira semana após o desmame é um excelente preditor
do desempenho geral dos animais nas fases de recria e terminação (MACHADO, 2007). Na
Tabela 1, pode-se observar o impacto do ganho de peso na primeira semana pós-desmame
sobre o desempenho dos leitões nas fases subseqüentes.
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Tabela 1. Efeito do ganho de peso (GP) na 1º semana pós desmame sobre o desenvolvimento
subseqüente dos leitões até o abate.
Idade (dias)
25
56
156
Dias para 113,5 Kg de
peso

0
14,5
30,0
105,3
183

GP ao 7º dia após o desmame (Kg)
0-0,15
0,15-0,23
15,9
16,8
30,9
32,7
108,5
111,7
179
175

˃0,23
18,2
35,0
113,5
173

Fonte: Mahan, 1996.
Considerando o conhecimento acumulado sobre as alterações estruturais e funcionais
que ocorrem na mucosa intestinal, bem como a importância da maximização do desempenho
logo nas primeiras semanas pós-desmame, torna-se essencial aplicar todos os esforços na
reversão ou minimização dessas alterações. É neste contexto que a nutrição representa a
ferramenta mais importante para essa fase. Sendo em termos práticos, as dietas pré-iniciais e
iniciais o mais importante “veículo” carreador de soluções para superarmos os desafios
inerentes ao processo de desmame (MACHADO, 2007).
Existem cinco objetivos práticos para uma moderna e eficiente nutrição pós-desmame
(MACHADO, 2007):
- Estimular o consumo elevado e imediato;
- Contribuir para a integridade e função intestinal;
- Promover rápido reequilíbrio da microflora;
- Estimular o desenvolvimento de imunidade ativa.

2.3. Flora do trato gastrintestinal
Estima-se que haja entre 109 até 1014/g bactérias no intestino dos animais, portanto
possuem uma grande influência no metabolismo, na fisiologia e na nutrição do hospedeiro
(FULLER, 1989). Cerca de 90% da flora intestinal é composta por bactérias anaeróbias
facultativas produtoras de ácido lático (Bacillus, Bifidobacterium, Lactobacillus)

e

anaeróbias estritas (Bacterioides, Fusobacterium , Eubacterium) . Os outros 10% consistem
de Escherichia coli, Proteus, Clostridium, Staphylococcus, Blastomyces, Pseudomonas e
outras. Qualquer mudança nesta proporção determina baixo desempenho e ocorrência de
enterites nos animais (SAVAGE, 1977).
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A dominância e persistência da flora desejável podem ser efetivadas quando os
microorganismos fixam-se no epitélio intestinal, multiplicando-se mais rapidamente do que a
sua eliminação pelo peristaltismo, como é o caso dos Lactobacillus e Enterococcus; ou
encontram-se livres na luz intestinal por incapacidade de se ligarem ao epitélio, que por sua
vez agregaram-se a outras bactérias que já estão aderidas à mucosa entérica (SILVA, 2000).
Valores de cinco a dez porcento das necessidades energéticas podem sofrer a influência
da ação dos microorganismos, principalmente na formação de ácidos graxos voláteis de rápida
absorção e utilizados como energia. A microbiota eutrófica tem a capacidade de produzir
esses ácidos a partir da fibra da dieta no intestino grosso, dessa forma, esse fato associado à
manutenção da integridade da mucosa intestinal proporciona uma economia na energia da
dieta (FERNANDEZ e CRESPO, 2003).
Por outro lado, a flora indesejável é representada por Escherichia coli, Clostridium,
Staphylococcus, Blastomyces, Pseudomonas e Salmonellas. O desequilíbrio da microbiota
intestinal com alteração na população de microorganismos é chamada de disbiose e ocorre em
condições diversas como jejum alimentar ou hídrico prolongado, estresse (como o causado
por ocasião do desmame) e infecções virais, que provocam desequilíbrio da flora com
proliferação de microorganismos indesejáveis. Em situações de disbiose, a população
microbiana indesejável atua no trato gastrintestinal diminuindo a absorção de nutrientes,
aumentando a espessura da mucosa e a velocidade de passagem da digesta. Há nesse caso
interferência das necessidades nutricionais do hospedeiro com aumento da velocidade de
renovação dos enterócitos e diminuição dos vilos e aumentando a profundidade das criptas da
mucosa intestinal, reduzindo a absorção dos alimentos, competindo com o hospedeiro por
nutrientes presentes na luz intestinal e resultantes do processo digestivo como hexoses,
aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e outros. Este desequilíbrio produz aminas biogênicas
(cadaverina, histamina, putrescina), amônia e gases, que são altamente prejudiciais à
integridade da mucosa e à saúde intestinal (VISEK, 1978; MILES, 1993; GARLICH, 1999).

2.4. Integridade do trato intestinal

Sabe-se que qualquer fator que desequilíbre a microbiota intestinal pode permitir a
instalação e a multiplicação de microrganismos patogênicos (FULLER, 1989), portanto, o
equilíbrio da microbiota intestinal reflete diretamente no estado de saúde do hospedeiro
(MILES, 1993).
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Os principais mecanismos de defesa, contra as infecções causadas por microorganismos
enteropatogênicos são:


a mucosa intestinal intacta, formando uma verdadeira barreira;



o sistema imunológico eficiente;



e população probiótica aderida ao epitélio intestinal evitando a sua colonização
por patógenos.

Um dos mecanismos mais comuns de danos ao trato digestivo por microorganismos é
aquele onde ocorre uma interação específica ou fixação entre as bactérias e as células
epiteliais da parede intestinal. Esse mecanismo é característico das bactérias gram negativas
(Salmonellas, por exemplo), que possuem em sua superfície estruturas conhecidas como
fímbrias ou pêlos (pilli). Essas estruturas servem como suporte para a ligação entre as
lectinas, presentes em sua superfície e o receptor no epitélio. As lectinas são proteínas que
têm a capacidade de reconhecer resíduos de açúcares que formam as glicoproteínas (EDENS,
2003).
A habilidade de muitos microorganismos aderirem ao epitélio intestinal é essencial para
a sua permanência e desenvolvimento. Desta maneira eles evitam ser removidos com os
movimentos peristálticos. Um método para prevenir a colonização do intestino por patógenos
é saturar os sítios receptores do epitélio, esta é a forma de ação que a maioria dos probióticos
realiza. Diferentes bactérias têm diferentes mecanismos de adesão; os Lactobacillus, por
exemplo, têm a sua adesão controlada pelo glicocalix e proteínas da parede celular da bactéria
(WADSTRON et al., 1987) .

2.5. As leveduras na nutrição animal

Sempre houve uma grande preocupação com a necessidade de reduzir custos com a
ração, procurando-se formas alternativas de substituir parcial ou até mesmo totalmente os
alimentos convencionais energéticos e protéicos usados nas formulações de rações. Buscandose desta maneira identificar alimentos alternativos de boa determinação nutritiva, e saber
quais as limitações para seu uso (MIYADA, 1985).
Dentre os alimentos alternativos estudados recentemente, destacam-se as leveduras que
são possíveis fontes de proteína unicelular. Além de apresentarem espantosa velocidade de
multiplicação e de riqueza em proteínas, estes microrganismos apresentam mais uma
vantagem que é a possibilidade de produção nos mais diferentes substratos (MIYADA, 1985).
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Os microrganismos apresentam algumas características que, em certas condições, são
bastante favoráveis em relação aos vegetais e animais para a produção de proteína
(KIHLBERG, 1972), como rápida multiplicação, capacidade de desenvolvimento em
substratos baratos e facilmente disponíveis, capacidade de utilizar os nutrientes em suas
formas mais simples, pequena exigência em área e água, produção independente dos fatores
ambientais e climáticos e formação de produto de alto valor nutritivo. Dentre os
microrganismos, as leveduras, possuem, possivelmente, as características mais favoráveis
para uso na alimentação humana e animal (BHATTACHARJEE, 1970). Existem várias
espécies de leveduras usadas na alimentação, mas as mais usadas são a Torulopsis utilis
(Candida utilis), a Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces fragilis (DABBAH, 1970).
No entanto, outras espécies, como a Candida lipolytica e a Pichia aganobii, também são
empregadas na alimentação de suínos (BRENE et al., 1974; FARSTAD et al, 1980;
HANSEN, 1981,1982a,1982b).
Para as condições brasileiras, a levedura (Sacharomyces spp.) poderá ser de importância
singular, uma vez que muitas destilarias de álcool, autônomas ou anexas às usinas de açúcar,
têm condições de implantar um sistema que permita recuperar significativas quantidades deste
subproduto. Desta forma, vale ressaltar o importante papel que a levedura poderá vir a ter na
alimentação animal, devido, particularmente ao elevado potencial de produção, visto a
expansão da cana-de-açúcar para a produção de etanol e consequentemente, tendo a levedura
como excesso deste processo produtivo agrícola.
Além disso, a crescente preocupação com os danos causados pelos microorganismos ao
meio ambiente, principalmente aos ecossistemas aquáticos, e sabendo-se que a levedura
juntamente com outros resíduos da indústria alcooleira são altamente poluentes, o uso das
leveduras seria uma forma de escoar o excedente deste subproduto de forma ecomica e
ecológica.
A levedura seca de recuperação, obtida em destilaria de álcool de cana-de-açucar
(Saccharomyces spp.), tem apresentado nível de 27 a 31% de proteína bruta na matéria
original (MIYADA e LAVORENTI, 1979; LIMA,1983; FIALHO et al. 1983, 1985;
MOREIRA,1984; FAZANO,1986). É importante salientar que uma fração, variando de 10 a
35% do nitrogênio total, não se encontra na forma de aminoácidos (PEPPLER, 1970;
KIHLBERG,1972; SMITH e PALMER,1976; SALES et al.,1977, VANANUVAT, 1977;
FAZANO, 1986), constituindo os ácidos nucléicos, as polihexosaminas (glucosaminas e
galactosaminas), a amônia, a colina, a glutationa, a lecitina e outros compostos em baixas
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concentrações (WASSERMAN, 1961; PEPPLER, 1970; SMITH & PALMER,1976). Os
ácidos nucléicos são os mais representativos, chegando a representar de 7 a 20% do nitrogênio
total (KIHLBERG,1972; VANANUVAT e KINSELLA, 1975; SMITH e PALMER,1976,
VANANUVAT, 1977; HANSEN, 1981, 1982a.).
A deficiência em aminoácidos sulfurados (metionina e cistina) é de acordo com várias
evidências, o fator limitante das leveduras como fontes de proteínas para os suínos ou outros
animais monogástricos (NELSON et al., 1960; BHATTANCHARJEE, 1970; BARBER et al.
1971; TOLAN e HEARNE, 1975; SMITH e PALMER, 1976; HANSSEN, 1981,
1982a,1982b; YOUSRI, 1982; SANTOS e GOMEZ, 1983). Porém, tal deficiência pode ser
corrigida pela combinação de ingredientes (TOLAN e HEARNE, 1975) ou pela adição de
metionina sintética (HARRIS et al. 1951; TOLAN e HEARNE, 1975; TEGBE e
ZIMMERMAN, 1977; SLAGLE e ZIMMERMAN, 1979; HANSSEN, 1981). Desta forma,
com suplementação de metionina, a proteína da levedura se torna comparável as proteínas de
origem animal, ou caseína (HARRIS et al. 1951), ou as da farinha de peixe (BARBER et al.
1971) e do farelo de soja (SLAGLE e ZIMMERMAN, 1979) ou, até mesmo, superior a este
(TEGBE e ZIMMERMAN, 1977).
Há indicações de que o segundo aminoácido mais limitante das leveduras seja o
triptofano (KRIDER e CARROL, 1971; VANANUVAT e KINSELLA, 1975; COZZOLINO,
1982), ou a arginina (VANANUVAT, 1977), em seguida viria possívelmente a fenilalanina
(VANANUVAT, 1977; COZZOLINO, 1982).
Por outro lado as leveduras são muito ricas em lisina, o que faz com que sejam
comparáveis a farinha de peixe (VANANUVAT, 1977) e até mesmo superiores ao farelo de
soja (VANANUVAT, 1977; AJEANI et al., 1979), tornando por isso as leveduras muito
valiosas para serem utilizadas em combinação com os grãos de cereais (VANANUVAT,
1977; LAWFORD et al., 1979; HANSSEN, 1982a; YOUSRI, 1982), os quais são muito
pobres neste aminoácido. Também há indicações que as leveduras são ricas em outros
aminoácidos essenciais, como a treonina (DESMONTS, 1968; SHACKLADY et al., 1973;
LAWFORD et al., 1979; YOUSRI, 1982) leucina e valina (VANANUVAT e KINSELLA,
1975).
No tocante à digestibilidade da proteína e da energia da levedura seca, encontram-se na
literatura valores consideravelmente variados. Essa desuniformidade de dados pode ser
explicada, não somente devido às regiões de fabricação, mas, também, em decorrência dos
diferentes processos de obtenção e de secagem do produto.
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Miyada e Lavorenti (1979), em um ensaio de digestibilidade com suínos, encontraram
os seguintes valores: 2.785kcal de energia digestível/kg (ED/Kg) e 30,77% de proteína bruta
(PB) para a levedura seca em rolo rotativo. Por outro lado, Battisti et al. (1985) encontraram
valores de 3.723kcal de ED/kg e 39,5% de PB. Valores energéticos um pouco inferiores a este
último, 3.508kcal de ED/kg, foram encontrados por Zanutto (1997), estudando levedura seca
pelo método "spray-dry", contendo 37,9% de PB, bem como por Kill et al.(1999) que
encontraram valores de 3.436 kcal de ED/kg e 32,3% de PB.
Apesar da composição em aminoácidos das leveduras não refletir a disponibilidade
biológica dos mesmos, o conhecimento do seu conteúdo fornece um informação valiosa do
potencial nutricional da proteína (VANANUVAT, 1977).
O valor nutritivo das leveduras é dado, não somente pelas proteínas ou aminoácidos,
mas também por outras frações, como é o caso dos minerais. A levedura de recuperação
mostrou-se relativamente rica em cálcio (1,20 a 1,50%)(MIYADA e LAVORENTI, 1979;
FIALHO et al. 1983; LIMA, 1983; MOREIRA,1984; FAZANO, 1986), ainda, altos níveis de
potássio (MACHADO, 1983), ferro e zinco ( FIALHO,1983,198; MACHADO,1983).
Devido a sua riqueza em vitaminas do complexo B, as leveduras têm sido consideradas,
por muitos anos, como suplemento vitamínico em dietas de animais monogástricos (NELSON
et al., 1960; BHATTACHARJEE, 1970; NAESS e SLAGSVOLD, 1983; SMITH e
PALMER, 1976; VANANUVAT, 1977; KRIDER et al., 1982; YOUSRI, 1982). São
particularmente ricas em tiamina (SALES et al., 1977; YOUSRI, 1982), niacina, riboflavina
(HSU, 1961; CHAMPAGNAT et al., 1963; JACQUOT, 1966; DESMONTS, 1968; KRIDER
e CARROL, 1971; KRIDER et al., 1982) e colina (KRIDER et al.,1982), mas são muito
pobres em vitamina B12 (CHAMPAGNAT et al., 1963; DABBAH, 1970; VANANUVAT,
1977; HANSSEN, 1981; YOUSRI, 1982). Porém, Miyada (1987b) coloca em dúvida a
riqueza deste subproduto em vitaminas, pois no processo de secagem, muitas das vitaminas
das leveduras podem ser degradadas.
As leveduras, sejam elas vivas ou não, possuem em sua composição uma fração de
carboidratos (20% a 40%), que na grande maioria fazem parte da parede celular, que é
composta principalmente por glucanas e mananas (MOS), os quais parecem ter impacto no
sistema imunológico e habilidade em prevenir a colonização de bactérias patogênicas no trato
gastrointestinal. Outro componente são os nucleotídeos, representados pelos ácidos nucléicos.
Os nucleotídeos podem ter efeito sobre o trato gastrointestinal, aumentando o
crescimento e influenciando positivamente a flora bacteriana de ratos, leitões e humanos
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infantes. Acredita – se que as principais vantagens de se usar as leveduras nas rações de aves
e suínos são:


Fonte de nucleotídeos: melhora a morfologia intestinal (aumenta a altura das
vilosidades e conseqüentemente, o poder de absorção dos nutrientes) e
aumenta a resposta imune.



Economia de energia: estima-se que 20% da energia bruta da dieta seja
destinada à renovação celular intestinal, assim os nucleotídeos fornecidos na
dieta permitem a economia de energia endógena necessária para a divisão
celular.



Proteína de alto valor biológico, sem fatores anti-nutricionais, importante para
animais jovens.



Apresenta um bom balanço de aminoácidos, com destaque para a lisina e
treonina.



Fonte natural, de vitaminas do complexo B, inclusive Inositol: promotor de
crescimento natural.



Fonte de ácido glutâmico (glutamina e glutamato): que melhora a
palatabilidade das rações estimulando o consumo, ainda, serve como fonte de
ATP para os linfócitos e macrófagos (sistema imune), fornece N para a síntese
de nucleotídeos e precursor da glutationa que reduz os radicais livres. A
glutamina e o glutamato são precursores de moléculas com mucinas,
aumentando a produção de muco no epitélio intestinal.



Melhora a integridade intestinal, por ser fonte de MOS (poder aglutinante de
bactérias que possuem fimbria (Salmonella spp e E. coli)



Melhora a qualidade da ração peletizada (poder aglutinante).



Melhora a absorção dos nutrientes devido ao aumento das vilosidades
intestinais



Alto poder de adsorção de micotoxinas presentes na ração

Embora a levedura possua composição química altamente favorável para a sua
utilização como ingredientes de ração, podem apresentar propriedades físicas que limitam o se
uso com essa finalidade e isso pode se dar devido a parede celular, sendo o principal
responsável pelo baixo valor nutritivo das leveduras intactas, pois ela dificulta a utilização das
proteínas e outros nutrientes do citoplasma (VANANUVAT, 1977). Além disso, os
aminoácidos ligados à parede celular, que perfazem cerca de 35% do total (CUNNINGHAM
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et al., 1975), podem apresentar baixa disponibilidade (VANANUVAT, 1977). Desta forma, o
valor nutritivo da levedura é dependente do processamento que possa sofrer como secagem,
temperatura, desintegração mecânica ou homogeneização (HEDENSKOG et al., 1970).
Outro fator importante de se destacar, quanto ao uso da levedura na alimentação animal,
seria a sua palatabilidade, pois embora varie com a espécie podem apresentar sabor amargo
(ASPLUND e PFANDER, 1973). Há indicações de que a alta inclusão de levedura na ração
pode diminuir a palatabilidade, principalmente devido à pulverulência e consistência
pegajosa, quando na boca dos suínos (TEGBE e ZIMMERMAN, 1977) ou no bico das aves
(WALDROUP et al., 1971; DAGHIR e SELL, 1982; VALDIVIE e ELIAS, 1978),
interferindo assim no consumo dos animais. O mesmo não foi encontrado por Miyada e
Lavorenti (1979), usando levedura de recuperação para as várias categorias de suínos.
Bhattacharjee (1970) cita a palatabilidade como uma das qualidades da levedura.
A maior preocupação com o uso de levedura talvez fosse com o alto valor de ácidos
nucléicos que poderiam causar nos suínos, assim como nos humanos, o aumento de ácido
úrico no sangue, porém, níveis patológicos de ácido úrico não ocorrem no suíno, mesmo com
elevados consumos de bioproteínas (BRAUDE et al., 1977, HANSSEN, 1981). Portanto, as
leveduras, que possuem de 7 a 20% do nitrogênio total na forma de ácidos nucléicos
(KIHLBERG, 1972; SMITH e PALMER, 1976; VANANUVAT, 1977; HANSSEN, 1981),
podem ser fornecidas em quantidades relativamente altas (HANSSEN e FARSTAD 1980 e
HANSSEN, 1981) aos suínos.
Ainda, segundo Desmonts, 1968 e Bhattacharjee, 1970, ressaltam que as leveduras
precisam ser mortas e secas antes do fornecimento aos animais, para evitar qualquer efeito
indesejável, pois as leveduras podem utilizar as vitaminas do complexo B do intestino do
animal, causando avitaminose (MYIADA, 1987a).

2.6. Efeito das leveduras na nutrição de suínos

Embora, o milho e a soja sejam os ingredientes usados em maior proporção numa ração
para suínos, estes são os responsáveis pelo maior custo da ração. Desta forma, busca-se
constantemente, por meio de pesquisas, encontrar ingredientes que possam ser usados como
fontes protéicas a fim de minimizar estes custos de produção (MIYADA, 1978).
Na suinocultura, a alimentação representa cerca de 70% dos custos variáveis na
produção de suínos (LIMA, 1983). Entre as mudanças nos padrões de produção animal está a
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eliminação do uso dos antibióticos promotores de crescimento e das fontes protéicas de
origem animal nas dietas (TIBBETS, 2002; RUTZ et al., 2006).
Portanto, a utilização das fontes alternativas de alimentos para suínos é extremamente
importante, tendo como objetivo reduzir o custo da ração e, como conseqüência, o custo de
produção. Tornando-se cada vez mais importante pesquisar alimentos alternativos que
melhorem a saúde do animal, a absorção e a disponibilidade dos nutrientes nas rações,
reduzindo os impactos ambientais e os custos de produção e que melhorem o desempenho
zootécnico.
Segundo citação do Distillers Feed Research Council (s/d a), Good & Smith (1915)
conduziram alguns dos experimentos mais antigos utilizando subprodutos de destilaria na
alimentação de suínos. Não havia nenhuma pesquisa com a utilização dos subprodutos de
destilaria na alimentação de suínos, até que foi estabelecido que os solúveis secos de destilaria
eram uma rica fonte de vitaminas. Krider et al. (1942) relataram as descobertas preliminares
do valor dos solúveis secos de destilaria na alimentação de suínos e um ano depois, Bohstedt
et al. (1943) descobriram que os solúveis secos de destilaria poderiam ser usados como fontes
de vitaminas do complexo B, quando suínos confinados eram alimentados com concentrados
protéicos de origem vegetal. Posteriormente, muitas pesquisas confirmaram o valor dos
subprodutos de destilaria como excelentes fontes de vitaminas do complexo B, atribuindo a
este fator a melhor qualidade nutritiva das rações com esse suplemento. Vários estudos
demonstraram que os solúveis secos de destilaria possuiam um efeito residual, o qual era
atribuído à riqueza destes subprodutos em vitaminas hidrossolúveis. Esse efeito residual foi
observado em suínos alimentados até a desmama com rações contendo os solúveis de
destilaria e depois trocados para a ração basal (FAIRBANKS et al., 1944; KRIDER et al.,
1942). Tal efeito foi atribuído à habilidade dos leitões em depositar certas quantidades de
vitaminas hidrossolúveis para uso futuro.
Uma maior velocidade de crescimento foi obtido por Terril et al. (1951), adicionando
5% de solúveis secos de destilaria à ração basal. Noland et al. (1954) também obteve uma
maior taxa de crescimento com a adição de subprodutos de fermentação a uma ração baseada
em milho e farelo de soja fornecida a suínos confinados.
Os subprodutos de destilaria eram utilizados como suplementos vitamínicos e fontes de
fatores desconhecidos de crescimento, podendo ser utilizados como fontes de proteína para os
suínos. No entanto, Synold (1945) relatou que os subprodutos de destilaria não possuiam
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todos os aminoácidos essenciais em níveis que pudessem promover uma adequada taxa de
crescimento.
Com relação à levedura, apesar de ser rica em lisina e treonina (DESMONTS, 1968), é
muito pobre em metionina (DESMONTS, 1968; ENSMINGER, 1970; HSU, 1961) e
triptofano (KRIDER e CARROL, 1971), não podendo ser usado como única fonte
suplementar para os suínos. Quanto aos minerais, possuem um excesso de fósforo em relação
ao cálcio (1,53% de P e o,15% de Ca), deixando a relação Ca/P=0,1 (DESMONTS, 1968), o
que é indesejável para os suínos.
São praticamente desprovidas de vitamina A e C (DESMONTS, 1968; JACQUOT,
1943), mas por outro lado são ricas em vitamina B, especialmente niacina e riboflavina
(DESMONTS, 1968, HSU, 1961, JACQUOT, 1943 e KRIDER e CARROL, 1971) e ácido
pantotênico (DESMONTS, 1968 e KRIDER & CARROL, 1971). Possui muitos tipos de
esteróis, destacando-se o ergosterol (ENSMINGER, 1970 e HSU, 1961), este quando exposto
aos raios ultra-violeta, se converte em vitamina D2. A levedura da cerveja é rica em tiamina,
mas a de melaço é mais pobre nesta vitamina (JACQUOT, 1943), mas seu teor ainda é
superior a de outras fontes de alimentos usados na nutrição de suínos.
A composição das leveduras pode variar com a espécie, o substrato sobre o qual foi
cultivado, o método de fermentação, o modo e as condições de secagem, e, ainda com a idade
das células (DESMONTS, 1968). E dentre estes fatores, o substrato no qual são cultivadas, é
o mais importante (HSU, 1961). O processo de fermentação de álcool pode ser variado de
usina para usina, resultando em levedura de qualidade variável.
De acordo com a literatura o uso da levedura seca, como fonte exclusiva de proteína,
seria impróprio devido ao baixo teor de aminoácidos sulfurados que possui. No entanto, é
muito rica em lisina e treonina, dois aminoácidos limitantes para suínos. Assim, seria
interessante o uso da levedura associada a outras fontes de proteína na ração para suínos.
(MIYADA, 1978)
Desta forma, as leveduras teriam potencial de substituir parcialmente a soja e atender as
necessidades protéicas dos animais. O que torna - se interessante, sabendo-se que as proteínas
antigênicas contidas na soja (glicinina e b-conglicinina), podem ser as responsáveis por
respostas transitórias de hipersensibilização observadas em leitões, ocasionando atrofia das
vilosidades, aumento da mitose das células da cripta, diarréia (DUNSFORD et al., 1989) e
redução na atividade digestiva das enzimas (KELLY et al., 1991), o que afeta o
desenvolvimento dos leitões desmamados.
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A presença das proteínas antigênicas ocorre quando o processamento do farelo de soja
foi insuficiente, não eliminando os fatores antinutricionais, podendo ser encontradas no íleo
de leitões que receberam tal farelo no alimento (LI et al., 1991b). Este fato demostra, também,
que os mesmos resistem à hidrólise pelas enzimas proteolíticas, as mesmas que podem ter a
sua atividade comprometida em função da presença de inibidores de proteases e lectinas
contidos na soja ou no seu farelo quando mal processados (ARMOUR et al., 1998).
Em função destes fatores antinutricionais presentes no farelo de soja e os efeitos sobre a
mucosa intestinal e atividade das enzimas digestivas, ou uso da levedura, subproduto da
obtenção do álcool a partir da cana de açúcar com conteúdo de proteína considerável, torna-se
uma fonte alternativa que poderia substituir, ainda que parcialmente, o farelo de soja na
alimentação de suínos.
Pesquisas feitas no Brasil com levedura de recuperação (Saccharomyces spp) têm
mostrado que este subproduto pode se constituir numa fonte de proteína para os suínos nas
diversas fases do ciclo produtivo (MIYADA e LAVORENTI, 1979; LIMA, 1983; MENTEN,
1984; MOREIRA, 1984; BERTO, 1985). Podendo ser incluído na ração na proporção de até
21% na ração de suínos em crescimento-acabamento (MIYADA e LAVORENTI, 1979;
MOREIRA, 1984), ou contribuindo com até 45% da proteína bruta de rações de leitão em
recria que requerem 18% de proteína bruta na dieta (BERTO, 1985). A levedura seca
proporcionou ganhos de peso semelhantes aos dos animais alimentados com rações baseadas
em milho e farelo de soja (MIYADA e LAVORENTI, 1979; BERTO, 1985), ou baseadas em
milho, farelo de soja, farinha de carne e ossos e farinha de sangue (MOREIRA, 1984). Porém,
Miyada e Lavorenti (1979) e Berto (1985) observaram um maior consumo diário de ração e
uma pior conversão alimentar dos animais, à medida que se aumentava o nível de levedura
seca na ração. A teoria para justificar esses resultados e proposta por Miyada e Lavorenti
(1979), foi devido ao baixo nível de energia das rações contendo levedura, sendo
posteriormente comprovada por Fialho et al. (1983).
O método de secagem pode afetar significativamente a qualidade nutritiva da levedura
de melaço, conforme observações de Février (1954). Este autor verificou que níveis de 8 a 9%
de levedura de melaço seca a temperaturas mais elevadas proporcionaram melhores ganhos de
peso e conversão alimentar. (MIYADA, 1978).
No Brasil, a levedura de destilaria de álcool de cana-de-açúcar (Saccharomyces sp.) é
estudada, desde 1977, como fonte alternativa de proteína para suínos nas fases de recria,
crescimento, terminação e reprodução (MIYADA e LAVORENTI, 1979; LIMA, 1983;
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MOREIRA, 1984; BERTO, 1985; KRONKA et al., 1987; LIMA et al., 1987a, 1987b, 1988;
MIYADA, 1987b; NUNES, 1988; MIYADA et al., 1992, 1997; LANDELL FILHO, 1993a,
1993b, 1994; CITRONI, 1995; MOREIRA et al., 1996, 1997). Este subproduto, embora tendo
sido utilizado até 28,0% em rações de suínos em recria (BERTO, 1985), alguns autores
estabeleceram níveis de 8 a 12% como os que proporcionaram os melhores resultados de
desempenho destes animais, independente da categoria (MIYADA, 1987; NUNES, 1988;
MIYADA et al., 1992; LANDELL FILHO, 1993a, 1994). Contudo, os resultados dos
trabalhos são conflitantes, possivelmente devido às variações na linhagem de levedura,
composição, processamento, entre outros.

2.7. Obtenção da levedura

A definição isolada de levedura refere-se ao produto que foi separado do meio de
cultura de leveduras, é o produto composto por leveduras fermentadas, isto é, células viáveis,
com seu meio de crescimento. Dentre as culturas de leveduras destaca-se, particularmente, a
de Saccharomyces cerevisiae, comumente utilizada na fermentação alcoólica (SHARON e
LIS, 1993).
A levedura Saccharomyces spp. pode ser usada na alimentação humana e animal, sob
várias formas e para diversas finalidades (PEIXOTO, 1996). O uso mais extenso é na
panificação, mas é também usada como agente de fermentação nas indústrias de fabricação de
cerveja, vinhos e álcool.
A levedura é reconhecida mundialmente como excelente fonte de proteínas, vitaminas
do complexo B, minerais essenciais e fibra dietética (REED e NAGODAWITHANA, 1991).
Segundo o Instituto Cubano (1988), de todas as leveduras, a do gênero Saccharomyces é a de
maior valor industrial e comercial, devido ao seu alto teor de lisina.
O Brasil utiliza levedura na transformação do açúcar em álcool. Porém, o excesso de
levedura, subproduto da produção de álcool por via fermentativa, é normalmente descartado
ou usado somente como ração animal. A fim de fazer melhor uso destas leveduras e diminuir
a poluição ambiental, têm sido conduzidos estudos para recuperação e agregação de valor a
este subproduto da produção de álcool etílico (SALGADO JM e SARRUGE JR.(1976);
BENASSI et al.(1990)).
O parque industrial produtor de etanol no Brasil tem um elevado potencial de produção
de biomassa de levedura, a qual encontra utilidade na fabricação de ração (DESMONTS,
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1966a; MIYADA e LAVORENTI, 1979; MIYADA, 1987; D’ARCE e MACHADO, 1987).
Não apenas o seu conteúdo protéico, mas também a qualidade da proteína, aliados ao fato da
levedura ser considerada um dos organismos mais inócuos para o homem, aumentam a
importância da mesma como fonte alimentar. A levedura tem sido empregada não apenas
como fonte protéica para a alimentação animal e humana, mas também como fonte de
vitaminas, minerais, extrato de levedura, agente flavorizante e agente realçador de sabor, se
apresentando como um aditivo alimentar em expansão (DESMONTS, 1966b; DESMONTS,
1968; PEPPLER, 1970; HARRISON, 1993).
A forma de aquisição das leveduras que vêm das usinas normalmente segue o sistema
Melle-Boinot, de acordo com Almeida (1960). A seqüência das etapas está descrita a seguir:


Uma pequena quantidade de leveduras ativa é adicionada a uma mistura de
caldo-de-açúcar e melaço, o que é fermentado, transformando açúcar em etanol.



Depois o fermento (o mostro) é centrifugado, separando-se o creme de levedura
viva do vinho.



A seguir, o creme de levedura viva retorna ao tanque de tratamento e é utilizado
como fermento para o reinício do processo de fermentação. Este processo é
contínuo e a maior parte do creme de levedura, que foi separado do vinho,
retorna ao primeiro estágio de fermentação.



O vinho vai para a destilaria, onde o etanol é separado da vinhaça (água suja),
uma fração do creme de levedura viva é separado do processo para evitar um
excessivo crescimento de levedura viva durante a fermentação do álcool. Este
procedimento é necessário para manter a qualidade e o equilíbrio fermentativo.



O creme de levedura viva, que é separado, possui as mesmas características
daquelas que retornam ao processo de fermentação alcóolica. O creme de
levedura viva contém ainda algum resíduo alcoólico (aproximadamente 11%)
que é recuperado em uma pequena coluna de destilação, antes da secagem.



Durante este processo, o creme de leveduras é totalmente inativado e
esterilizado. Após a secagem o creme de leveduras é então automaticamente
ensacado.

A levedura (Saccharomyces cerevisiae) é um subproduto produzido por diferentes
processamentos e em diferentes usinas de álcool, portanto, a sua composição é bastante
variável devido a esses fatores. Na literatura, há vários trabalhos de pesquisa sobre a
composição da levedura. A composição da levedura, de acordo com a Embrapa (1991), é a
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seguinte: Energia bruta 4092 kcal/kg; Energia digestível para suínos 3356 kcal/kg; Energia
metabolizável para suínos 3150 kcal/kg; Proteína digestível para suínos 24,34%; Extrato
etéreo 0,77%; Fibra bruta 0,91%; matéria mineral 9,22%; Cálcio 0,74%; Fósforo total 0,62%;
Ferro 2714,78 mg/kg; Zinco 79,77 mg/kg. Os resultados da análise química da levedura
realizada por Moreira et al. (1998), foram os seguintes: matéria seca 93,91%; proteína bruta
32,32%; matéria mineral 10,14%; fósforo 1,23%; cálcio 0,23%; lisina 2,22%; metionina
0,51%; cistina 0,14%.
Com relação ao aproveitamento da biomassa da levedura, pode ser feito integralmente
(ativa e inativa – Figura 2), ou de apenas alguns dos seus componentes, produtos derivados da
parede celular e também do conteúdo celular (COSTA, 2004).

Figura 2. Processo de obtenção da levedura inativa
A fermentação alcoólica gera uma quantidade significativa de levedura residual de alta
qualidade, que após o processo de secagem (spray dry), pode ser utilizado como um valioso
ingrediente na alimentação animal. Além de produzir a levedura seca inativa (levedura morta
e integra e desidratada, ou seja, envolta por parede celular), ainda é possível encontrar no
mercado a levedura hidrolizada (Hilyses®) na qual ocorre a quebra da parede celular por meio
de enzimas endógenas e exógenas, liberando nucleotídeos, polipeptídeos, ácido glutâmico e
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vitaminas do complexo B, ou seja, apresenta a parede celular fragmentada e com o citoplasma
exposto (Figura 3 e 4).

Figura 3. Componentes das leveduras

Figura 4. Levedura hidrolisada
A levedura inativada, pela ação do calor, é usada como fonte de nutrientes na
alimentação animal e humana, tanto na forma de levedura íntegra ou de derivados de levedura
(HALÁSZ e LÁSZTITY,1991).
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Na forma inativa as leveduras se caracterizam pelo seu valor nutricional: com o teor de
proteína bruta variando de 30,77% a 56%, alta concentração de vitaminas do complexo B e
um bom perfil aminoacítico, são ricas em lisina e treonina, o que permite a combinação com
os cereais (COSTA, 2004). As leveduras, na sua forma inativa, caracterizam-se por ser um
ingrediente altamente palatável e com ação profilática, contribuindo para a redução de
condições de estresse nos animais. Nas rações, os níveis de inclusão recomendados são os
mais variados. Para a espécie suína, na fase de crescimento e terminação as recomendações
variam de 7% (MOREIRA, 1998) a 28% (BERTO,1985). Os resultados do uso das leveduras
inativas sobre o desempenho dos animais são conflitantes. À medida que se utilizam níveis
acima dos recomendados na literatura, observa-se redução do ganho de peso dos animais e
piora na conversão alimentar.
Em razão destes resultados, alguns autores consideram que o fornecimento da levedura
integral, possuindo assim a parede celular, pode indisponibilizar os nutrientes, impedindo que
se expresse o potencial animal (COSTA, 2004). Foi demonstrado que isolados protéicos
obtidos a partir de células de levedura podem ter melhor qualidade nutricional do que as
células íntegras, porque o seu conteúdo de ácidos nucléicos, a presença de componentes ativos
indesejáveis e o efeito deletério da parede celular sobre a biodisponibilidade de nutrientes são
atenuados (ROSALES,1984).
A levedura utilizada na alimentação animal deve ser tratada e inativada para evitar
perturbações digestivas decorrentes de fermentações anormais do aparelho digestivo dos
animais (JARDIM, 1976). Porém, BAPTISTA (2001) destaca a importância das leveduras
serem adicionadas vivas no substrato, como probiótico.
Por outro lado, a parede celular das leveduras constitui-se, predominantemente, de
polissacarídeos mananos e glucanos, que agem como prebióticos. Os mananos, que se
encontram presentes em maior proporção na parede celular mais externa, agem como
protetores do mecanismo de defesa do organismo animal. Vários estudos demonstraram que a
manose, na forma de oligossacarídeos, (mananoligossacarídeos), quando adicionada a dietas,
reduz a colonização de bactérias patogênicas no intestino do animal. Os componentes da
parede celular das leveduras, principalmente os glucanos, estimulam o sistema imune natural
e a produção de macrófagos que, através do processo de fagocitose, destróem os
microrganismos patogênicos (COSTA, 2004).
As paredes celulares das leveduras podem agir também como substâncias seqüestrantes
de micotoxinas, que se ligam às toxinas, ocorrendo dessa forma a detoxicação. Entretanto,
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para que a detoxificação seja mais ou menos completa, é preciso que alguns fatores, entre
eles, o tempo de permanência do bolo alimentar e o comprimento do trato digestivo do
animal, concorram para tal ligação (COSTA, 2004)
Na forma ativa, ou seja, o fornecimento de leveduras vivas favorece a saúde do trato
gastrointestinal dos animais. Por não ser um hospedeiro natural do trato gastrointestinal, as
células das leveduras não aderem ao epitélio intestinal, multiplicando-se muito pouco e
transitando juntamente com o bolo alimentar, atuando como probióticos, vindo a diminuir a
pressão exercida pelos microrganismos patogênicos. (COSTA, 2004).
O conteúdo celular, também denominado extrato de levedura, atua como uma fonte
protéica. É um ingrediente rico em inositol (promotor de crescimento natural) que estimula a
síntese da biotina, vitamina essa que participa de uma série de reações de carboxilação, e
também em glutamato que tem efeitos sobre a palatabilidade, peptídios e nucleotidios
(COSTA, 2004).
As fontes protéicas vegetais, contendo peptídios e extrato de leveduras de cepa
específicas, não são apenas alternativas de substituição de fontes protéicas de origem animal,
mas também possuem efeitos benéficos sobre a saúde intestinal e função imune do animal
(TIBBETS, 2004). SPRING et al. (2003), avaliando a utilização do conteúdo celular de
leveduras em rações de suínos na fase de crescimento, verificaram uma melhora na
viabilidade e no desempenho dos animais alimentados com extrato de leveduras comparando
com dietas sem o uso de quaisquer antibióticos. Demonstrou-se assim, a presença de
componentes que agem no sistema imune e, dessa forma, podem ser uma alternativa em
situações em que se necessita do fornecimento de rações sem antibióticos como promotores
de crescimento. O aumento do consumo de ração, observado neste trabalho, foi justificado
pela presença de glutamato e ácidos nucléicos encontrados nos extratos de leveduras.
Assim, por ser um produto disponível em toda a época do ano, sem oscilações de valor
no mercado e apresentar fortes indícios de gerar bons resultados no desempenho de leitões nas
fases iniciais, justifica-se a realização de estudos mais detalhados sobre a sua utilização.
2.8. Prebióticos – leveduras inativas ou hidrolisadas

Segundo Gibson e Roberfroid (1995), prebióticos são ingredientes nutricionais não
digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro, estimulando seletivamente o crescimento e
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a atividade de uma ou mais espécies de bactérias benéficas intestinais, melhorando a saúde do
seu hospedeiro.
Segundo Blondeau (2001), as leveduras mortas (inativas ou hidrolisadas) contêm em
suas paredes importantes quantidades de polissacarídeos e proteínas capazes de atuar
positivamente no sistema imunológico e na absorção de nutrientes. A parede celular da
levedura Saccharomyces cerevisiae possui 80% a 85% de polissacarídeos, principalmente
glucanos e mananos (STRATFORD, 1994).
Algumas espécies de microorganismos podem utilizar certos açúcares complexos como
nutrientes, dessa forma os Lactobacillus e Bifidobactérias têm o crescimento favorecido por
frutoligossacarídeos (FOS) produzidos a partir da sacarose e não digerido pelas enzimas
intestinais.
Microorganismos Gram negativos como Salmonella e Escherichia coli são incapazes de
fermentar os frutoligossacarídeos (FOS) e mananoligossacarídeos (MOS), tendo o seu
crescimento diminuído quando em presença destes produtos que podem ser utilizados como
depressores do crescimento microbiano (WAGNER e THOMAS 1978).
As condições favoráveis à instalação dos microorganismos desejáveis e a sua
proliferação facilitada por oligossacarídeos insolúveis e de ação seletiva foram demonstradas
em estudos de Gibson e Roberfroid (1995).
Martin (1994) constatou melhora de desempenho zootécnico quando do uso de certos
carboidratos e proteínas na forma de cadeias e estruturas ramificadas insolúveis como a
manose, que afetavam a microbiota intestinal. Cita que a utilização de carboidratos não
digestíveis, como parede celular de plantas e leveduras, classificadas como complexos de
glicomananoproteínas e em particular os mananoligossacarídeos (MOS), são capazes de se
ligarem à fímbria das bactérias e inibir a colonização do trato gastrintestinal por
microorganismos patógenos.
Os oligossacarídeos prebióticos são de modo geral obtidos a partir da parede celular de
alguns vegetais como a chicória, cebola, alho, alcachofra, aspargo, entre outros. Podem
também ser obtidos através de ação de enzimas microbianas como as glicosiltransferases
(transglicosilases) em processos fermentativos, utilizando-se produtos agrícolas como a
sacarose e o amido como substratos, para a síntese de oligossacarídeos prebióticos. Estes
compostos não podem ser hidrolizados pelas enzimas digestivas.
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Várias transglicosilases microbianas extracelulares também estão sendo estudadas como
produtoras de oligossacarídeos e glucoconjugados, dentre elas pode-se citar (BALLOU,
1977):
- Ciclodextrina glicosiltransferase (CGTase) que produz a partir do amido compostos
cíclicos chamados de ciclodextrinas;
- Glucansacarase que produz a partir da sacarose glucanos mediante a transferência de
resíduos glucosilo da sacarose;
- Frutansacarases que produz a partir da sacarose frutoligosacarideos (FOS) por
transferência do resíduo frutosilo.
Alguns prebióticos oligossacarídeos são obtidos por polimerização direta de
oligossacarídeos da parede celular de leveduras ou originados a partir da levedura
Saccharomyces cerevisae quando fermentados de uma mistura complexa de açucares.
Estudos de metilação indicam que a manose é ligada por ligações alfa 1-6, 1-2 e 1-3 é
representada principalmente por mananoligossacarídeos (BALLOU, 1977).

2.9. Mananoligossacarídeos derivado da parede celular de levedura
Tem – se demonstrado que o uso de mananos e glucanos presentes nas paredes
celulares de leveduras diminui as bactérias enteropatogênicas que impedem o aumento da
flora (SANTIN et al., 2003; OYOFO et al, 1989).
Os mananoligossacarídeos (MOS) derivam da levedura Saccharomyces cerevisiae,
cuja parede celular é composta por alfa 1-3 e 1-6-glucanos, mananoproteínas e quitina. Os
MOS representam 25-50% da parede celular das leveduras (MORAN, 2004).
A modificação do ecossistema bacteriano é o principal mecanismo de ação dos
oligossacarídeos no intestino com aumento do número de Bifidobacterium e Lactobacillus,
(SUN, 2004) que suprimem a atividade de bactérias putrefativas e reduzem a formação de
produtos tóxicos da fermentação, tais como amônia, aninas e nitrosaminas (FLICKINGER,
et al., 2003). Ainda, a fermentação no intestino grosso aumenta a produção de ácidos graxos
de cadeia curta (AGCC) e reduz o ph da digesta. Tais ações são, provavelmente,
responsáveis pela proliferação de bactérias benéficas (JUSKIEWICZ et al., 2004). Os
patógenos entéricos têm a habilidade de colonizarem o intestino e são reduzidos devido ao
baixo pH, visto que o crescimento de organismos oportunistas como a E.coli e salmonelas, é
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favorecido pelo pH neutro, enquanto valores menores favorecem o crecimento de bactérias
resistentes, incluindo os lactobacilus (MATHEW, 2001).
Os MOS derivados de parede celular de leveduras apresentam uma alta afinidade
ligante, oferecendo um sítio ligante competitivo para bactérias patógenas gram negativas que
apresentam a fímbria tipo 1 especifica para oligossacarídeos como os MOS. Estas bactérias
ao se ligarem aos MOS se ligam a sítios de ligação dos enterócitos, movendo-se com o bolo
fecal e não colonizando o trato intestinal (OYOFO et al., 1989; NEWMANN, 1994).
Roppa (2006) relata que, o MOS atua por bloqueio dos sítios de adesão de bactérias
resultando em melhora na imunidade, por permitir que os patógenos sejam apresentados às
células imunes como antígenos atenuados, sendo uma das estratégias de utilização dos MOS
fosforilado a substituição total dos antibióticos.
Assim, os MOS possuem efeito significativo na promoção de crescimento pelo
aumento da resistência a patógenos entéricos, por melhorarem a disponibilidade da energia
dietética, graças à redução da competição microflora-hospedeiro por amido e açúcares e por
diminuir o pH intestinal, que suprime a proliferação de bactérias putrefativas que excretam
amônia como subproduto da fermentação (FERKET, 2002).
Spring et al. (2000) descreve o modo de ação dos MOS a capacidade de se ligarem a
microrganismos Gram-negativos específicos através da sua interação com lactinas sensíveis
à manose presente na superfície dessas bactérias. Lima et al. (2000) ressalataram que a
melhora no processo digestório pode ser obtida com o uso de MOS, visto que afetam
beneficamente o hospedeiro animal pela melhora no balanço microbiano intestinal. A
microbiota intestinal é composta de inúmeras espécies bacterianas, qua vão influenciar os
fatores micro, imune e fisiológicos, bem como os bioquímicos no hospedeiro. Os MOS têm
sido associados à manutenção da integridade da mucosa intestinal, por aumentarem a altura
de vilos (IJI et al., 2001) em diferentes partes do intestino delgado.
Ainda não se conhecem os mecanismos de ação dos MOS sobre o sistema imune. É
possível que as células de defesa no tecido linfóide do intestino detectem a presença de
microrganismos por reconhecimento de moléculas, próprias de cada microrganismo,
chamadas padrão molecular associado à patógenos (PAMP), que incluem componentes da
parede celular de leveduras, tais como mananos e glucanos, além de outras moléculas
microbianas, como peptoglicanos, lipopolissacarídeos e glicolipídos (SHASHIDHARA e
DEVEGOWDA, 2003). Outro possível mecanismo de ação é a inibição da aderência dos
patógenos às células epiteliais do intestino.
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2.10. Nucleotídeos

Os nucleotídeos aumentam a resistência imunológica (UAVY, 1989; QUERSHI, 2002)
e melhoram a integridade intestinal e a flora microbiana do trato gastrointestinal com o
desenvolvimento de microrganismos benéficos (MATEO et al., 2004; BOHORQUEZ et al.,
2007), resultando em melhor digestão e absorção de nutrientes e em redução da excreção e da
poluição ambiental (MAIA et al. 2002).
Os nucleotídeos são moléculas de baixo peso molecular, compostas por uma base
nitrogenada purina ou pirimidina ligada a uma pentose com pelo menos um grupo fosfato
(Figura 5) (LEHNINGER et al., 1995).

Figura 5. Nucleotídeo.
As bases pirimídicas compreendem a uracila ou uracil, citosina e timina, enquanto que
as bases púricas compreendem a adenina e guanina. O grupo fosfato pode ser um mono, di, ou
trifosfato (RUDOLPH, 1994). Quando o grupo fosfato está ausente, o composto é conhecido
como nucleosídeo (RIEGEL, 2002).
Um grupo de nucleotídeos unidos forma um ácido nucléico e este pode ser o ácido
ribonucléico (RNA), quando a pentose for a ribose, ou o ácido desoxiribonucléico (DNA),
quando a pentose for a 2’-desoxiribose. Na forma de ácidos nucléicos, os nucleotídeos são de
importância fundamental por serem as bases do código genético. Os ácidos nucléicos quando
conjugados a proteínas são chamados de nucleoproteínas (LEHNINGER et al., 1995).
Os nucleotídeos são tradicionalmente utilizados na alimentação humana, principalmente
em dietas para recém-nascidos, e atuam no desenvolvimento do trato gastrintestinal, no
funcionamento do sistema imune e na manutenção da flora intestinal (SILVA et al., 2009).
Uauy et al. (1990) observaram que a suplementação de 0,8% de nucleotídeos promoveu o
crescimento e a maturação intestinal em ratos jovens, aumentando a altura das vilosidades e a
profundidade das criptas e de DNA no intestino.
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Para que os nucleotídeos presentes nas leveduras se tornem disponíveis é necessário um
tratamento enzimático que consiste de autólise em que a própria levedura é induzida a
produzir enzimas. O objetivo desse processo é o rompimento da membrana celular e posterior
hidrólise em que ocorre a adição de enzimas exógenas (proteases e nucleases), na qual se
objetiva disponibilizar ao máximo o conteúdo citoplasmático, como ocorre na obtenção da
levedura hidrolisada.
Assim, Hilyses® é uma levedura obtida a partir da fermentação de um gênero específico
de célula Saccharomyces cerevisiae, perante um processo que estimula a quebra das células
através de enzimas endógenas e exógenas. Esta ativação das enzimas conduz a maior
integridade intestinal e melhor palatabilidade. O rompimento celular obtido no processo de
produção de Hilyses® favorece a liberação de nucleotídeos e nucleosídeos.

2.10.1. Síntese

Os nucleotídeos podem ser sintetizados por via de novo, utilizando aminoácidos como
precursores, ou por via de salvamento, a partir da degradação de aminoácidos e nucleotídeos
da dieta (LERNER e SHAMIR, 2000). A via de salvamento é o processo de menor gasto
metabólico ao organismo, além de ser a via preferencialmente utilizada (UAUY, 1994).
A proporção de salvamento e da síntese via de novo varia entre os órgãos em resposta a
necessidade metabólica ou de acordo com as funções do órgão ou tecido, sendo que aqueles
tecidos com grande dependência dos nucleotídeos da via de salvamento são os mais afetados
pelo suplemento dos nucleotídeos da dieta ou pela transferência interórgãos (GRIMBLE e
WESTWOOD, 2000).
Os nucleotídeos podem ser sintetizados pelas bases púricas ou pirimídicas, sendo que há
uma interação entre a biossíntese das diferentes bases nitrogenadas, onde a síntese de bases
púricas regula a síntese de bases pirimídicas. Logo, as purinas e pirimidinas são sintetizadas
em igual quantidade, sendo que a síntese é regulada estritamente por feedback e regulação
alostérica (GRIMBLE e WESTWOOD, 2000).

2.10.2. Fontes

Os nucleotídeos, em especial a ionosina 5´-monofosfato (IMP), estão presentes nos
alimentos protéicos (CARVER e WALKER, 1995). O conteúdo de nucleotídeos é
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particularmente elevado em fontes protéicas de origem animal e vegetal e organismos
unicelulares, entre eles, leveduras e bactérias ricas em RNA ou DNA (TIBBETS, 2002).
Com relação à digestibilidade, a levedura íntegra é menos digestível do que o extrato de
levedura, possivelmente devido à presença da parede celular e pelo extrato de levedura ter
altos níveis de proteína solúvel (DEVRESSE, 2000). Da mesma forma, como a levedura
hidrolisada teve o rompimento da parede celular, acredita-se que apresente maior
digestibilidade.
Os ingredientes utilizados nas formulações das dietas não são rotineiramente analisados
com relação a sua concentração de nucleotídeos e também não existem dados disponíveis
sobre as exigências desse nutriente para os animais (MATEO & STEIN, 2004).

2.10.3. Importância dietética

Produtos a base de nucleotídeos têm sido utilizados com sucesso em dietas de suínos
(MARIBO, 2003).
De acordo com Grimble e Westwood (2000), os nucleotídeos não são nutrientes
essenciais, pois podem ser sintetizados endogenicamente pelos animais. Por outro lado,
Carver e Walker (1995) definem os nucleotídeos como condicionalmente essenciais, isso
porque as fontes dietéticas de nucleotídeos podem beneficiar a rápida divisão celular,
especialmente em situações de desafio imunológico.
Tendo em vista a síntese de novo de nucleotídeos, principalmente no fígado, os animais
aparentemente não necessitariam da suplementação de nucleotídeos na dieta. Entretanto, a
exigência

de

nucleotídeos

exógenos

pode

variar

consideravelmente,

aumentando

especialmente durante períodos de crescimento rápido dos animais (CARVER, 1999), de
replicação celular, tais como, reprodução, estresse ou doenças, situações em que a produção
de células sangüíneas aumenta rapidamente (CARVER e WALKER, 1995; ANDERSON,
1996), e em casos de comprometimento da função hepática (SÁNCHEZ-POZO e GIL, 2002).
Os tecidos relacionados ao sistema imunológico juntamente com os tecidos da mucosa
intestinal, da medula óssea, das células hematopoiéticas e cerebrais apresentam capacidade
limitada de síntese de novo de nucleotídeos, dependendo fundamentalmente da via de
salvamento (YAMAMOTO et al.,1997).
Diversos estudos já demonstraram que o fornecimento de uma dieta deficiente em
nucleotídeos, durante períodos prolongados, resulta em redução significativa nos níveis de
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proteína, RNA no intestino (LELEIKO et al., 1987) e em imunossupressão (RUDOLPH et al.,
1990).

2.10.4. Digestão, absorção e metabolismo

Os nucleotídeos dietéticos são ingeridos como nucleoproteínas, estas e os ácidos
nucléicos e os nucleotídeos precisam ser hidrolisados para serem absorvidos, pois somente os
nucleosídeos, bases e pequenos nucleotídeos são absorvidos (MATEO e STEIN, 2004).
A digestão das nucleoproteínas é iniciada pela ação de proteases, já os ácidos nucléicos
sofrem hidrólise parcial no estômago e posteriormente ação de nucleases e fosfoesterases
pancreáticas para a formação dos nucleotídeos e nucleosídeos (MATEO e STEIN, 2004).
A hidrólise dos ácidos nucléicos, que ocorre no duodeno, é realizada por enzimas
específicas chamadas DNases e RNases e resulta em mononucleotídeos. Estes, por sua vez,
sofrem a ação de fosfatases, que os quebram em H2PO4- e nucleosídeos. Finalmente, os
nucleosídeos são quebrados por nucleosidases, resultando em bases púricas e pirimídicas e
açúcares D-ribose e D-desoxirribose (MATEO e STEIN, 2004).
O duodeno é a porção intestinal que tem maior capacidade de absorção (BRONK e
HASTEWELL, 1987). Os nucleotídeos dietéticos são absorvidos, no intestino, como
nucleosídeos e subsequentemente são refosforilados nos enterócitos, o que resulta em mais de
90% de absorção (UAUY et al., 1994).
O transporte dos nucleosideos no enterócito pode ser através de difusão facilitada ou por
mecanismos mediados por carreador dependente de sódio (BRONK e HASTEWELL, 1987).
Do enterócito, os nucleosídeos são carreados para os hepatócitos, através da veia portal
hepática, para posteriormente serem metabolizados. Do fígado, os produtos metabólicos são
liberados para a circulação sistêmica e penetram nos tecidos musculares. Se estes produtos
não forem reutilizados para a produção de nucleotídeos ou forem inabsorvíveis, as bases
púricas e pirimídicas são catalizadas a ácido úrico, ß-alanina e ß-aminoisobutirato. Em
mamíferos, exceto primatas, o ácido úrico é catalisado a alantoina, pela enzima uricase, e esta
é excretada pela urina. Em aves e primatas, o ácido úrico é excretado através da urina. A ßalanina e o ß-aminoisobutirato são metabolizados a amônia, dióxido de carbono e acetil CoA
(CARVER e WALKER, 1995; THORELL et al., 1996).
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O aumento da retenção de nucleotídeos nos tecidos tem sido verificado em animais
jovens e durante o período de jejum alimentar (SAVIANO e CLIFFORD, 1978), isto pode ser
uma manifestação da maior exigência fisiológica.
Os estudos com animais indicam que 2 a 5% dos nucleotídeos dietéticos são
armazenados no intestino delgado, fígado e tecido muscular esquelético (SAVIANO e
CLIFFORD, 1978).

2.10.5. Funções

Os nucleotídeos participam de vários processos bioquímicos que são essenciais para o
funcionamento do organismo (LEHNINGER et al., 1995). Atuam como: precursores dos
ácidos nucléicos (DNA e RNA); fonte de energia (ATP e GTP); componente de coenzimas
(NAD+, NADP+, FAD, CoA) envolvidas no metabolismo de carboidratos, proteínas e
lipídios; mensageiros de processos celulares (cAMP, cGMP) e carreadores intermediários
ativos (UDP-glucose, UDPgalactose, CMP-ácido siálico e CDP-colina). Além disso, sua
degradação produz precursores de vitaminas e alcalóides derivados da xantina (LERNER e
SHAMIR, 2000).
Os nucleotídeos atuam como intermediários em reações de biossíntese, especialmente
na síntese de glicogênio, glicoproteínas e ácidos graxos poliinsaturados (GILL et al., 1995).
Também são nutrientes essenciais envolvidos no desenvolvimento e no reparo intestinal, no
desenvolvimento do músculo esquelético, na função cardíaca e na resposta imune (GRIMBLE
e WESTWOOD, 2000).

2.10.6. Intestino

Os nucleotídeos promovem o aumento da altura das vilosidades e da profundidade das
criptas intestinais (LERNER e SHAMIR, 2000), do tamanho das vilosidades intestinais
proporcionalmente ao tamanho das criptas, do número de células intestinais e redução do
número de linfócitos intracelulares. Logo, são importantes para o crescimento e
desenvolvimento das células intestinais, bem como para a reparação da mucosa intestinal após
diarréia crônica (BUENO et al., 1994).
Os nucleotídeos dietéticos aumentam o crescimento e a maturação das células epiteliais
intestinais, conforme evidenciado pelo aumento da síntese de proteínas da mucosa, de DNA,
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da atividade das enzimas maltase e lactase e das vilosidades e profundidade das criptas
intestinais que aumentam a absorção dos nutrientes da dieta (CARVER, 1994).
Cosgrove (1998) observou aumento no tamanho e no ganho de peso de frangos
alimentados com dietas contendo nucleotídeos, resultado de uma melhor absorção de
nutrientes.
Os nucleotídeos favorecem o desenvolvimento da microflora intestinal com
predominância das bifidobactérias e lactobacilos (MATEO et al., 2004). As bifidobactérias
são benéficas, pois diminuem o pH intestinal devido à capacidade de hidrolisar açúcar para
ácido lático que por sua vez suprime a proliferação de bactérias patogênicas, entre elas, as
enterobactérias que causam a diarréia (YU, 1998).
A suplementação de nucleotídeos dietéticos obtidos a partir de extrato de levedura em
dietas melhora a saúde intestinal (OLIVER et al., 2002) e exerce um efeito protetor no lúmen
intestinal contra respostas inflamatórias (BUSTAMANTE et al., 1994). Assim, devido ao fato
de a levedura hidrolisada permitir o acesso ao citoplasma, a mesma poderia também resultar
em suplementação de nucleotídeos dietéticos e consequentemente aos benefícios que este
nutriente possa trazer ao desempenho e saúde do animal.

2.10.7. Sistema imune

A suplementação de nucleotídeos na dieta está associada com o aumento da imunidade
celular e humoral, e a sua deficiência atua reduzindo as respostas aos sinais imunológicos
(KULKARNI et al., 1994), diminuindo a atividade fagocítica, a produção e a maturação de
linfócitos (PAUBERT-BRAQUET et al., 1992).
Os nucleotídeos dietéticos contribuem para estimular a produção de leucócitos
(CARVER e WALKER, 1995) e de citocinas (CARVER et al., 1991), sendo que a sua
exigência é aumentada durante os períodos de desafio imunológico. A suplementação de
nucleotídeos livres na dieta, tem mostrado um aumento na concentração de imunoglobulina
(NAVARRO et al., 1996).
O processo de ativação do sistema imune é realizado pelos linfócitos, sendo que a
síntese de nucleotídeos via de novo é minimizada e a de salvamento maximizada, indicando
um processo de economia de energia pelo organismo, sendo assim a suplementação de
nucleotídeos através da dieta se faz necessária para a manutenção normal do sistema
imunológico (UAUY et al., 1994).
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A estimulação do desenvolvimento do intestino delgado (BUENO et al., 1994) e do
fígado (SÁNCHEZ-POZO et al., 1998) pelos nucleotídeos mostra melhorias na imunidade
dos animais pelo aumento da produção de imunoglobulinas, aumento das respostas vacinais e
da tolerância aos antígenos dietéticos (MALDONADO et al., 2001).

2.11. Inositol

A suplementação do fósforo nas dietas, necessária para satisfazer as necessidades
nutricionais de aves e suínos, geralmente, é realizada utilizando-se o fósforo inorgânico. Outra
importante fonte de fósforo são os ingredientes de origem vegetal, porém a maior parte do
fósforo encontra-se combinado com o inositol formando a molécula do ácido fítico ou
hexafosfato de inositol que tem um grande potencial quelatizador, formando uma ampla
variedade de sais insolúveis que diminuem a solubilidade e a digestibilidade dos nutrientes
(BORRMANN et al., 2001).
O inositol é classificado como um nutriente essencialmente condicional (COMBS,
1998). Para D’Souza e Frio (2007), o mio-inositol é uma vitamina que compõe as membranas
celulares, sendo necessária para o funcionamento dos nervos, cérebro e músculos.
O papel fisiológico do mio-inositol está relacionado à sua presença no fosfatidilinositol
e, portanto, à função dos fosfolipídios nas membranas celulares. Suas funções incluem a
mediação das respostas celulares a estímulos externos, as transmissões nervosas e a regulação
da atividade enzimática (CAMARGO, 1997).
O mio-inositol atua como uma fonte de ácido araquidônico para a produção de
eicosanóides; é um importante constituinte celular; é essencial para o crescimento das células
em cultura; é um fator antialopecia e a sua deficiência pode ocasionar acúmulo de
triacilgliceróis hepáticos e lipodistrofia intestinal (COMBS, 1998).
Ele também age no controle da concentração de cálcio intracelular, na manutenção do
potencial de membrana das células, na modulação da atividade dos neurotransmissores
serotonina e acetilcolina, na hidrólise dos lipídios e na redução do colesterol sangüíneo
quando utilizado em associação com a colina, na atividade lipotrópica, ou seja, atua
transformando a gordura em fonte de energia (DALL’AGNOL, 2007).
O mio-inositol 1,4,5-trifosfato (Ins(1,4,5)P3) age ativando a abertura do canal de cálcio
do retículo endoplasmático, mediando a liberação do cálcio para o citoplasma e mantendo a
homeostasia de cálcio na célula (MAYRLEITNER et al.,1995).

35

O mio-inositol pode ser encontrado nos alimentos sob três formas: inositol livre, ácido
fítico e fosfolipídios de inositol (COMBS, 1998). Em produtos de origem animal, o mioinositol ocorre na forma livre e na forma de fosfolípidios de inositol, principalmente
fosfatidilinositol (PI) (COMBS, 1998).

2.11.1. Essenciabilidade nutricional

As pesquisas indicam que o mio-inositol é essencial na dieta para prevenir alopecia e
fígado graxo em roedores e retardo do crescimento em aves, suínos e hamsters (COMBS,
1998).
A deficiência do mio-inositol causa acúmulo de triglicerídeo no fígado, lipodistrofia e
constipação intestinal (CAMARGO, 1997). Alguns estudos sugerem que a sua deficiência
está associada a prurido e descamação da pele, constipação intestinal, alopecia e aumento dos
níveis de colesterol sangüíneo (DALL’AGNOL, 2007).
O mio-inositol pode ser sintetizado, a nível intestinal, por muitas espécies animais,
sendo observados efeitos favoráveis dos componentes da microflora intestinal a
suplementação dietética de mio-inositol (COMBS, 1998). Este é um composto derivado do
metabolismo da glucose (DALL’AGNOL, 2007). Muitos mamíferos têm capacidade de
sintetizar o mio-inositol, via de novo, utilizando a glucose 6-fosfato como substrato. Esta
biossíntese ocorre no fígado, rins, cérebro e testículos de ratos e coelhos, e nos rins de
humanos (COMBS, 1998).
A biossíntese do mio-inositol envolve a ciclização da glucose 6-fosfato para o mioinositol 1-fosfato, pela ação da enzima inositol 1-fosfato sintetase, seguida pela defosforilação
do mio-inositol 1-fosfato, pela enzima inositol 1-fosfatase (COMBS, 1998).
O metabolismo do mio-inositol é relativamente rápido e é afetado pelo conteúdo de
colina e folacina e pela composição química e grau de saturação dos ácidos graxos da dieta
(CAMARGO, 1997).
Durante o metabolismo do mio-inositol livre, ele é convertido a fosfatidilinositol (PI) no
interior das células e após reage com o liponucleotídeo citidina-difosfato (CDP)-diacilglicerol
ou com o PI endógeno. O fosfatidilinositol pode ser seqüencialmente fosforilado às formas
monofosfato (fosfatidilinositol 4-fosfato, PIP) e difosfato (fosfatidilinositol 4,5-difosfato,
PIP2) pelas enzimas quinases localizadas na superfície citosólica da membrana do enterócito.
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Logo, nos tecidos, o mio-inositol livre é encontrado sob as formas de PI, PIP e PIP2
(COMBS, 1998).
As formas de PI, PIP e PIP2 atuam como estruturas básicas para os mensageiros
secundários das células eucarióticas (CAMARGO, 1997). O metabolismo do PI é ativado nos
tecidos por estímulos rápidos, colinérgicos ou agonistas - adrenérgicos, ou por respostas
fisiológicas intermediárias, sendo o PI mediador de tais respostas. Este papel conferido ao PI
envolve a conversão de formas do inositol que são menos abundantes, entre elas estão o PIP2,
metabólito solúvel em água e o inositol 1,4,5-trifosfato (IP3), segundo mensageiro para ativar
e liberar o Ca+2 intracelular.
Os fosfolipídeos de inositol são ricos em ácido esteárico e ácido araquidônico, sendo
que a grande concentração de mio-inositol pode ser encontrada nos tecidos neurais e renais
(COMBS, 1998).
Os rins atuam mais no catabolismo do inositol do que no metabolismo, ou seja, primeiro
retiram o inositol do plasma e convertem-o a glucose para após oxidá - la a CO2, via shunt das
pentoses fosfato (COMBS, 1998).
O mio-inositol é transportado no sangue predominantemente na forma livre. Além de
estar presente no sangue, uma pequena, mas significativa quantidade de fosfatidilinositol é
encontrada em associação com as lipoproteínas circulantes (COMBS, 1998).
O mio-inositol, na forma livre, é transportado ativamente para os rins e cérebro e por
difusão facilitada para o fígado. O processo de transporte ativo requer Na+ e energia, sendo
inibido pelos altos níveis de glucose (COMBS, 1998).
A absorção entérica da forma livre do mio-inositol ocorre por transporte ativo, já a do
ácido fítico depende da quantidade ingerida e da presença de cátions divalentes na dieta. Com
relação ao mecanismo de absorção dos fosfolipídios de inositol é provável que sua absorção
seja análoga a da fosfatidilcolina, ou seja, que envolva a hidrólise dos fosfolipídios de inositol
pela fosfolipase pancreática para produzir lisofosfatidilinositol que aumenta a atividade
absortiva do enterócito, podendo após ser reciclado pela aciltransferase ou hidrolisado a
glicerilfosforilinositol (COMBS, 1998).
A biodisponibilidade do fósforo nas plantas é relativamente baixa para as espécies
animais que possuem reduzida atividade da enzima fitase a nível intestinal e que também são
dependentes da produção desta enzima pela microflora intestinal.
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No entanto, para as espécies que abrigam tais populações microbianas, como os
ruminantes e não ruminantes com intestino longo, o fitato é digestível, sendo o ácído fítico
utilizado como fonte de mio-inositol ou fósforo na dieta desses animais (COMBS, 1998).
Para suínos e ratos, a utilização do fósforo do ácido fítico é de 37 e 44%,
respectivamente. Em contraste, as aves por possuírem um intestino curto, um trânsito
intestinal rápido, uma reduzida microflora intestinal e atividade da enzima fitase, logo a
utilização do fósforo do ácido fítico é de aproximadamente 8% (COMBS, 1998).
Desta forma, a levedura como fonte de inositol prontamente disponível, torna-se um
ingrediente a ser utilizado na ração de grande relevância.

2.12. Peptídeos

As proteínas são moléculas que expressam a informação genética, sendo essenciais para
a vida. Existem muitas proteínas e elas diferem pelo grupo de aminoácidos que formam sua
estrutura, ou seja, um pequeno número de aminoácidos em diferentes combinações origina
diferentes peptídeos ou proteínas que possuem propriedades e atividades próprias
(MOUGHAN, 2001).
A suplementação das dietas dos animais com um balanceado conteúdo de aminoácidos
disponíveis para a síntese protéica endógena é importante para a eficiente produção animal. O
interesse pelos hidrolisados protéicos aumentou nos últimos anos, pois foi demonstrado que
as preparações contendo pequenos peptídeos, especialmente di e tripeptídeos, provenientes da
hidrólise parcial das proteínas, são absorvidas mais rápida e completamente do que uma
mistura equivalente de aminoácidos livres (GRIMBLE et al., 1986). A introdução na dieta de
hidrolisados ricos em peptídeos pode ser importante, no sentido de propiciar melhor utilização
das proteínas com menor excreção de nitrogênio para o ambiente (GONZÁLEZ-TELLO et
al., 1994).
Do ponto de vista nutricional, o que distingue uma proteína da outra é o seu aporte de
aminoácidos. Os aminoácidos são unidades fundamentais que constituem as proteínas; são
conhecidos 23 aminoácidos, que podem se unir através de ligações covalentes com seqüências
próprias (BERTECHINI, 2003).
Os aminoácidos são classificados quanto a sua essenciabilidade em:
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essenciais, que são aqueles que não são sintetizados no organismo em
velocidade suficiente para atender as necessidades de máximo desempenho do
animal, por isso devem ser fornecidos na dieta;



não essenciais, que são aqueles que podem ser sintetizados no organismo a partir
de outros aminoácidos ou de outros nutrientes presentes na ração, de maneira
que a sua falta não afete o desempenho do animal.

Os aminoácidos dieteticamente essenciais são: lisina, metionina, triptofano, valina,
histidina, fenilalanina, leucina, isoleucina, treonina e arginina (BERTECHINI, 2003).
Recentemente esta classificação tem sido questionada, pois os conceitos de aminoácidos
essenciais e não essenciais não permitem variações de essenciabilidade para as diferentes
situações fisiológicas.

2.12.1. Peptídeos bioativos

As proteínas dietéticas são fontes de aminoácidos que atuam na síntese de proteínas
endógenas e os peptídeos resultantes da hidrólise das proteínas podem agir no intestino ou
serem absorvidos e assim atuarem sistemicamente exercendo efeitos fisiológicos e
nutricionais (TIBBETS, 2000; MOUGHAN, 2001).
Os peptídeos bioativos não são somente liberados durante a digestão, mas também estão
presentes nas proteínas hidrolisadas produzidas industrialmente que podem ser utilizadas
como suplementos alimentares (MEISEL, 1997).
Os peptídeos bioativos estão envolvidos em respostas sensoriais, hormonais,
imunológicas, antimicrobianas, neurológicas, vasoreguladoras e nutricionais dos animais
(MOUGHAN, 2001). Também podem atuar como palatabilizantes, anti-carcinogênicos,
antioxidantes, ligante de minerais, suplemento dietético de nitrogênio (TIBBETS, 2000). Os
biopeptídeos podem ser utilizados em substituição as fontes protéicas de origem animal com
melhoria do desempenho (TIBBETS, 2000).
Os peptídeos da dieta influenciam a atividade de secreção protéica pelo intestino e/ou
absorção de aminoácidos endógenos levando a um aumento substancial das proteínas no
intestino delgado. Tais efeitos intensificam a exigência de aminoácidos e de energia da dieta
para que a eficiência produtiva e a função digestiva sejam otimizadas (MOUGHAN, 2001).
Os peptídeos são suplementos nutricionais de aminoácidos utilizados nas dietas como
alimento funcional. Recentemente, as proteínas hidrolisadas estão tornando-se disponíveis
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como ingredientes alimentares para animais, especialmente para suínos jovens (POWER &
MURPHY, 1999).
Os hidrolisados têm propriedades nutricionais específicas que são maior digestibilidade
e disponibilidade de aminoácidos. Como o transporte de peptídeos é baseado no mecanismo
de co-transporte com o H+, logo este favorece a absorção de aminoácidos na forma de
peptídeos quando comparados com os da proteína intacta, sendo que para esta absorção há
menor gasto de energia. Os peptídeos em hidrolisados de proteína passam para o sangue mais
rapidamente do que as proteínas intactas, o que significa menor degradação microbiana, além
disso, a quebra enzimática de proteínas comerciais pode reduzir a quantidade de fatores
antinutricionais presentes em muitos vegetais. A evidência de que os peptídeos podem ser
liberados para o sangue, durante a digestão e absorção das proteínas, sustenta a base para as
explicações da atividade sistêmica dos peptídeos (GARDNER, 1998).

2.12.2. Opções de suplementação protéica

A utilização de aminoácidos sintéticos pode reduzir o custo total da ração, limitando a
excreção de nitrogênio. Embora a utilização de aminoácidos sintéticos seja relativamente
difundida, eles podem ser usados somente em pequenas proporções, já que os aminoácidos
livres não podem substituir a proteína completamente (TIBBETS, 2000).
Siemensma et al. (1993) através da investigação das aplicações dos peptídeos nas dietas
de crianças, delineou as razões pelas quais os peptídeos possuem vantagens nutricionais que
diferem daquelas dos aminoácidos e das proteínas. As vantagens incluem:
- O transporte dos peptídeos de cadeia curta, através da parede intestinal, ocorre por
difusão facilitada em contraste a dos aminoácidos livres que ocorre por transporte ativo;
- Os peptídeos são mais hipertônicos do que os aminoácidos livres, sendo assim melhor
absorvidos;
- Os peptídeos de cadeia curta, em muitos casos, são menos antigênicos do que os
peptídeos de cadeia longa ou do que as proteínas e possuem características sensoriais
benéficas.
Webb (2000) relatou outras vantagens nutricionais dos peptídeos quando os comparou
com os aminoácidos livres. As vantagens são as seguintes:
- Os peptídeos são absorvidos mais rapidamente pelo trato gastrointestinal;
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- Os peptídeos são mais estáveis do que os aminoácidos, a nível intestinal, bem como no
sistema circulatório.

2.12.3. Absorção dos peptídeos

A absorção dos aminoácidos como oligopeptídeos, principlamente di e tripeptídeos,
constitui a maior forma de absorção a nível intestinal (GARDNER, 1994). Os peptídeos são
absorvidos através do epitélio polarizado do intestino delgado dos mamíferos, pelas seguintes
formas (ADIBI, 1997; STELL et al., 1997):


co-transporte, através da membrana apical do enterócito para o interior do
citossol das células intestinais, juntamente com H+;



co-transporte, juntamente com os aminoácidos livres, para a corrente sangüínea;



ou transporte ativo através da membrana basolateral para a corrente sangüínea.

É também aceito que o mecanismo de absorção dos peptídeos ocorra por ação do
transportador de peptídeos PepT1 com contribuição do PepT2. O PepT1 é o primeiro
transportador

responsável

pela

atividade

de

co-transporte

H+/peptídeo

e

atua

predominantemente nas vilosidades do intestino delgado (OGIHARA et al.,1999).
O PepT2 é o principal transportador de peptídeos que atua no túbulos proximais dos
rins, reabsorvendo os peptídeos por filtração glomerular (MATTHEWS, 2000). A expressão
dos transportadores de peptídeos PepT1 e PepT2 nos rins, depende da concentração de
peptídeos (DANIEL et al., 1992). A concentração de peptídeos é alta nas regiões proximal e
distal dos néfrons como resultado da alta atividade da peptidase nas células renais absortivas
(ADIBI, 1997). O PepT1 predomina na região distal dos néfrons, enquanto o PepT2
predomina na região proximal (LEIBACH e GANAPATHY, 1996).
A máxima absorção de peptídeos ocorre na presença de um pH extracelular de 6,0 a 7,0
e o número de H+ necessários para o transporte dos peptídeos através da membrana apical dos
enterócitos depende da carga do substrato. Por exemplo, o co-transportador PepT1 expõe a
relação H+/peptídeo de 1:1, 2:1 e 1:1 para peptídeos neutros, ácidos e básicos,
respectivamente (STEEL et al., 1997), enquanto que o cotransportador PepT2 expõe a relação
H+/peptídeo de 2:1 e 3:1 para peptídeos neutros e básicos, respectivamente (CHEN et al.,
1999).
Após a absorção dos peptídeos os H+ são co-transportados com os pequenos peptídeos
através da membrana apical dos enterócitos e liberados no citoplasma, eles também podem ser
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bombeados para fora da célula através da membrana apical, ocorrendo a troca do H+ pelo
Na+ o que restabelece o gradiente de H+ extracelular, logo a atividade da bomba de Na+/K+
ATPase restabelece o gradiente intracelular de Na+ com gasto de energia (MATTHEWS,
2000).

2.13. Ácido Glutâmico ou glutamato

O ácido glutâmico ou glutamato é um aminoácido não essencial importante no
metabolismo (WU,1998). É um dos aminoácidos mais abundantes no fígado, rins, intestino,
músculo esquelético e cérebro (BROSNAN et al., 1983).
O glutamato é sintetizado pela transaminação de aminoácidos de cadeia ramificada
como leucina, isoleucina e valina, que são descarboxilados nos músculos esqueléticos. Nesta
reação, o aminoácido de cadeia ramificada reage com α-cetoácidos e glutamato pela enzima
aminotransferase (VARY & LYNCH, 2004; BIOLO et al., 2005).
Logo, é produto da transaminação do cetoglutarato, participando então na produção de
metabólitos como o piruvato e o oxaloacetato, que participam em vias metabólicas como a
gluconeogênese, a glicólise e o ciclo de Krebs (BROSNAN, 2000).
O glutamato é também precursor da síntese de ornitina em macrófagos e monócitos, o
que o conecta com o ciclo da uréia e resulta na formação de arginina, substrato para a enzima
óxido nítrico sintase (NEWSHOLME et al., 2003)

2.13.1. Funções

O ácido glutâmico é substrato para a síntese de proteína e de glutationa, precursor da
glutamina e do N-acetilglutamato, fonte de nitrogênio para os músculos e cérebro,
neurotransmissor, precursor na síntese do ácido gama-aminobutírico (GABA) em neurônios
produtores do GABA, ativador de sítios enzimáticos, intermediário do ciclo de Krebs, fonte
de energia para tecidos, usado como aditivo alimentar palatabilizante (glutamato
monossódico) (GARATTINI, 2000).
O glutamato está integrado ao ciclo da uréia e a gluconeogênese através de três reações
que envolvem a transaminação, a síntese dos aminoácidos arginina, ornitina, prolina, histidina
e glutamina, e a síntese de N-acetilglutamato, que é ativador alostérico da enzima carbamoil
fosfato sintetase, reguladora do ciclo da uréia (BROSNAN, 2000).
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Além disso, ele é precursor anabólico que regula o equilíbrio ácido/básico nos rins e a
produção de uréia pelo fígado. Também age intervindo na liberação do hormônio liberador da
gonadotropina (GnRH), sendo fundamental para o dimorfismo cerebral e corporal (REEDS et
al., 2000).

2.13.2. Metabolismo

O glutamato está envolvido no metabolismo de quase todos os aminoácidos através da
transaminação ou da desaminação (MEIJER et al.,1990). A atividade do glutamato pode ser
modulada pelo ácido araquidônico (MANZONI e MENNINI, 1997), serotonina (MENNINI e
MIARI,

1991),

interleucina-1

(MASCARUCCI

et

al.,

1998)

e

neuropeptídeos

(SCHWARZER et al., 1996).
Os níveis de ácido glutâmico no plasma são influenciados pela idade, animais recémnascidos metabolizam menos que os adultos (GARATTINI, 1979); via de administração (oral
< subcutânea < intraperitonial) e pela quantidade administrada (STEGINK et al., 1979).

2.13.3. Atuação intestinal

O intestino obtém a maior parte de sua energia a partir do metabolismo de aminoácidos
e o glutamato é um importante substrato oxidativo para a mucosa intestinal, além de ser
precursor específico da biossíntese da glutationa, arginina e prolina pela mucosa do intestino
(REEDS et al., 2000).

2.13.4. Palatabilizante

O ácido glutâmico está presente em muitos alimentos seja na forma livre ou fazendo
parte da estrutura de peptídeos e proteínas. Na forma livre, o ácido glutâmico produz um
sabor específico e peculiar que é conhecido pelo nome de umami, que quer dizer saboroso,
delicioso (HALPERN, 2000).
O glutamato é produzido industrialmente para ser utilizado como tempero e é
acrescentado aos alimentos na forma de glutamato monossódico (MSG). O MSG intensifica a
percepção dos sabores doce e salgado dos alimentos (CAGAN et al., 1979), mas o aumento
da palatabilidade conferida pelo MSG está na dependência da adição de nucleotídeos
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(HALPERN, 2000). Existe interação entre o ácido glutâmico, o MSG, a inosina monofosfato
(IMP), a guanina monofosfato (GMP), o cloreto de sódio (NaCl) e a percepção do sabor pelos
humanos (YOSHIDA, 1998). O glutamato pode ser encontrado ligado ao nucleotídeo guanina
monofosfato (GMP), já que este mononucleotídeo possui receptores para o ácido glutâmico
(SOHN et al.,1998).

2.13.5. Neurotransmissor

O L-glutamato é o aminoácido mais abundante no cérebro, ele é neurotransmissor
excitatório do sistema nervoso central estando armazenado nas vesículas sinápticas e sendo
liberado no neurônio pré-sináptico e na célula póssináptica quando ocorre o impulso nervoso
(McGEHEE & ROLE, 1996).
A barreira hematoencefálica não permite a passagem do glutamato, assim o cérebro
precisa produzi-lo a partir da glucose e dos aminoácidos (SMITH, 2000). As altas doses de
MSG não alteram os níveis de glutamato no fluído cerebroespinhal de humanos e animais
(MOLLGARD e SAUNDERS, 1975), mas em caso de lesões cerebrais pode ocorrer a
penetração e o acúmulo de glutamato em áreas específicas do cérebro (GARATTINI, 2000).

2.14. Glutamina

A glutamina é considerada um aminoácido não essencial, sendo o mais abundante no
plasma e músculo esquelético de indivíduos saudáveis (Figura 6). No entanto, em situações de
injúria, se torna nutriente condicionalmente essencial (THOMAS et al., 2005). Ainda, é a
fonte preferencial de combustível para enterócitos, linfócitos e macrófagos, melhorando a
resposta imunológica e a função da barreira intestinal. Participa também do equilíbrio ácidobasico e é precursor para a gluationa (MACFIE, 2000; MELIS et al., 2004; GARCIA-DELORENZO et al., 2003).

Figura 6. Estrutura química da glutamina (TAPIERO et al, 2002)
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No intestino a glutamina serve como substrato energético e é convertida em amônia e
glutamato que são liberados na veia porta e extraídos pelo fígado antes de alcançar a
circulação sistêmica (LABOW e SOUBA, 2000; NOSE et al., 2002).

2.14.1. Síntese de Glutamina

A glutamina é um aminoácido neutro, sendo sintetizada a partir de amônia e glutamato
(um produto da transaminação de aminoácidos ramificados, como o α-cetoglutarato)
primariamente no músculo esquelético. A biossintese de glutamina a partir do glutamato e da
amônia é catalisada pela glutamina sintetase numa reação dependente do trifosfato de
adenosina (ATP) (Figura 7).

Figura 7. Interconversão glutamina-glutamato (WATFORD et al., 2002)

A placenta também é um órgão importante para a síntese de glutamina durante a
gestação (SELF et al., 2004).
O metabolismo da glutamina pode ser modulado pela atividade de duas principais
enzimas, a glutaminase e a glutamina sintetase. O fígado expressa ambas enzimas e tem papel
principal na homeostase da glutamina, podendo adicionar ou remover a mesma da circulação.
Músculos e pulmões são capazes de produzir quantidades significativas deste aminoácido
devido a alta expressão da glutamina sintetase. Entretanto, órgãos que são ávidos por este
aminoácido, como rins e pulmões, têm alta atividade de enzima glutaminase (WATFORD et
al., 2002; COSTER et al., 2003).
A glutamina é liberada pelos músculos e pulmões. O tecido muscular é o maior sítio de
síntese de glutamina no organismo e contem mais de 90% do “pool” de glutamina corporal.
Novas evidências sugerem que a síntese endógena de glutamina pode não ser suficiente para
suprir as exigências de animais em condições de estresse, como desmame, sepse, transporte e
exercício ou durante o período de crescimento rápido dos tecidos (WU et al. 1996; LI et al.
2007). Portanto, a glutamina tem sido classificada como um aminoácido condicionalmente
essencial. Além de sua utilização para a síntese de proteína, a glutamina é degradada pela
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glutaminase para formar glutamato em todas as células animais que contêm mitocôndrias,
sendo o intestino delgado, os rins e os leucócitos seus principais sítios de catabolismo (WU,
1998).

2.14.2. Ações da Glutamina

A glutamina é o mais importante substrato de energia para células de divisão rápida,
como enterócitos e linfócitos, e para outros tipos de células, como macrófagos e células
renais, fornecendo ATP para o turnover da proteína intracelular, transporte de nutrientes
através da membrana plasmática, crescimento e migração celular, assim como para
manutenção da integridade da célula (LI et al., 2007).
A glutamina age como carreadora de nitrogênio para vários órgãos e células. Tem papel
fundamental na promoção e na manutenção da função dos rins, intestino, fígado, coração,
neurônios e células do sistema imunológico (CONEJERO et al., 2002; LIMA et al., 2002;
KHOGALI et al., 2002; MATES et al., 2002). É importante como precursora da síntese de
peptídeos, proteínas, nucleotídeos e ácidos nucléicos, e também é fonte de carbono para a
oxidação em várias células (NEWSHOLME et al., 2003; XU et al., 2006). Atua no transporte
de nitrogênio, como metabólito intermediário e como fonte de energia, exercendo função
antioxidante por meio da glutationa (LABOW e SOUBA, 2000), que age como varredora das
espécies reativas de oxigênio, diminuindo assim a formação de radicais livres. (FILLMANN
et al., 2007).
Em especial, a formação de amônia a partir da glutamina é vital para a regulação do
equilíbrio ácido-básico dos animais. Este aminoácido também é precursor da síntese dos
nucleotídeos purina e pirimidina, que são essenciais para a proliferação de células, incluíndo
os linfócitos intra-epiteliais, células embrionárias e trofoblastos (CURI et al., 2005) e ainda é
o principal aminoácido para a síntese endógena de arginina na maioria dos mamíferos, como
suínos, bovinos e ovinos, via eixo intestinal-renal. Esta via sintética compensa uma
deficiência de arginina (um aminoácido essencial para neonatos) no leite durante o período de
amamentação e do intenso catabolismo de arginina dietética pelo intestino delgado dos
animais recém-desmamados (WU & MORRIS, 1998). Além disso, a glutamina é necessária
para a síntese de N-acetilglucosamina-6-fosfato, um substrato comum para a síntese de
glicoproteínas, que são especialmente abundantes nas células da mucosa intestinal. Como

46

substrato do glutamato, a glutamina atua na síntese de glutationa, o antioxidante de baixo peso
molecular mais abundante nas células.
A glutamina aumenta a expressão de genes relacionados ao metabolismo de nutrientes e
à sobrevivência das células (CURI et al. 2005). Estes genes incluem a ornitina descarboxilase,
proteínas do choque térmico e óxido nítrico sintase. Em particular, a ornitina descarboxilase é
uma enzima chave para a síntese de poliaminas que estimulam a síntese de DNA e de
proteína. As proteínas do choque térmico são essenciais para proteger as células da morte e a
óxido nítrico sintase converte arginina em ácido nítrico, uma molécula de sinalização que
regula praticamente todas as funções celulares. Além disso, a glutamina aumenta a atividade
da meta de rapamicina em mamíferos (mTOR - mammalian Target Of Rapamycin), uma
proteína-quinase que regula a síntese intracelular de proteína (CURI et al. 2005). Assim, o
aumento da concentração extracelular de glutamina estimula a síntese protéica e inibe a
proteólise no músculo esquelético dos animais, incluindo aves (Wu e Thompson, 1990) e
suínos.
O muco e o complexo de junção, que protegem o epitélio intestinal, são ricos em
glicoproteínas que são sintetizadas a partir de glucosamina-6-fosfato, de cuja síntese participa
a glutamina, (FIGURA 8) (ABREU & DONZELE, 2007).

.
Figura 8. Participação da glutamina na proteção do epitélio intestinal (ABREU &
DONZELE, 2007).
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A mucosa intestinal dos mamíferos é o tecido corporal de mais rápida replicação. A
renovação (turnover) das células epiteliais do intestino (proliferação, migração, diferenciação
dos tecidos e apoptose) e dos constituintes da barreira intestinal são processos dinâmicos
afetados pelo estado nutricional e, pela adequação de nutrientes específicos da dieta
(ZIEGLER, et al., 2003).
A glutamina é reconhecida como importante componente dietético e atua como agente
trófico para enterócitos, mantém a integridade da mucosa e, consequentemente, reduz a
possibilidade de quebra da barreira intestinal (MACFIE & McNAUGHT, 2002).
Em situações de estresse a utilização de glutamina pelas células intestinais aumenta
significativamente, devido ao estresse oxidativo e à depressão das defesas imunológicas (XU
et al., 2006; KUMAR et al. 2007).
Aproximadamente um terço do nitrogênio derivado do metabolismo da proteína é
transportado na forma de glutamina, o que provê uma maneira não tóxica de transportar
amônia dos tecidos periféricos para as vísceras. Após atingir o órgão alvo, a amônia pode ser
regenerada para formação de uréia. O fígado tem a função principal de manter a homeostase
da amônia no organismo e os rins em manter o equilíbrio ácido-base (BIOLO et al.,2005;
LABOW & SOUBA, 2000).
Para suínos a predominância da glutamina no leite da porca sugere que este aminoácido
exerce importante papel no desenvolvimento e crescimento de leitões. Além disso, em suínos,
a glutamina é o principal substrato para a síntese endógena de arginina, compensando, dessa
forma, a deficiência desse aminoácido no leite (WU et al. 1995) e o intenso catabolismo de
arginina no intestino delgado.
Diante de suas diversas funções é possível constatar que a glutamina é importante para o
funcionamento de muitos tecidos no corpo do animal. Particularmente, quanto ao intestino, a
importância da glutamina para este órgão é evidenciada pelo fato de a glutamina dietética ser
degradada durante sua passagem pelo intestino delgado (STOLL et al., 1998).
Finalmente, a glutamina estimula a secreção de hormônios anabólicos, como insulina e
hormônio do crescimento, e inibe a produção de hormônios catabólicos, como os
glicocorticóides, favorecendo, portanto, a deposição de proteína e o crescimento celular nos
animais.
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2.14.3. Fontes de Glutamina e uso na dieta

Dietas especializadas contendo nutrientes imunomoduladores, como a glutamina, têm
mostrado efeitos benéficos na diminuição da incidência de complicações sépticas. Esses
efeitos são resultantes da possibilidade de modulação de funções metabólicas, imunológicas e
inflamatórias (CHIOLERO e BERGER, 2002; MACFIE e McNAUGHT, 2002).
A glutamina geralmente é abundante nas proteínas dos tecidos vivos dos vegetais e
animais, os produtores de animais tradicionalmente não suplementam este aminoácido nas
rações de animais adultos. No entanto, resultados de estudos recentes indicam que a
suplementação dietética de 1% de glutamina previne a atrofia intestinal, melhora a função
imune e o desempenho de leitões recém-desmamados (WU, 2007a).
Este aminoácido tem papel versátil no metabolismo e na fisiologia (CURI et al., 2005).
No entanto, os potenciais benefícios da glutamina na produção animal não haviam sido
anteriormente percebidos porque seu uso na suplementação dietética tem recebido pouca
atenção.
Descobertas recentes em estudos com leitões, frangos de corte e bezerros sobre os
papéis cruciais da glutamina na melhora da função imune, da saúde intestinal e do
desempenho zootécnico (WU et al. 2007b; LI et al. 2007), fizeram com que estes
aminoácidos passassem a ser comercializados para que pudessem ser incluídos nas dietas dos
animais.
Os efeitos positivos da suplementação dietética de glutamina foram relatados em leitões,
frangos de corte e bezerros leiteiros. O leitão recém-desmamado naturalmente sofre danos
epiteliais intestinais na primeira semana pós-desmame. Este é o maior problema da
suinocultura em todo o mundo. Estudando animais canulados, verificou-se que a glutamina
dietética não está sujeita a hidrólise ácida significante no estômago e na parte superior do
duodeno e, portanto, está efetivamente disponível no intestino delgado para absorção e
utilização metabólica (WU et al., 1996). Especialmente, a suplementação de 1% de Lglutamina à dietas a base de milho e farelo de soja previne a atrofia do jejuno de suínos
(desmamados aos 21 dias de idade) durante a primeira semana pós-desmame e aumenta a
eficiência alimentar (ganho/consumo) em 25% na segunda semana pós desmame (Figura 9).
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Figura 9. Suplementação de 1% de glutamina: aumento da altura das vilosidades intestinais e
eficiência alimentar de leitões desmamados aos 21 dias de idade. Fonte: ABREU &
DONZELE, 2007.
Também em dietas mais complexas, a inclusão de 1,0% de glutamina pode melhorar o
desempenho de leitões no pós-desmame. Abreu et al. (2007) observaram que a inclusão de
glutamina em uma ração com soja micronizada, leite desnatado e lactose melhorou o ganho de
peso dos animais em 20%, no período de 21 a 42 dias de idade. No mesmo estudo, os autores
verificaram que o plasma spray-dried pode ser substituído parcialmente pela glutamina pura
ou na forma comercial (Figura 10).

Figura 10. Ganho de peso e altura de vilosidades de jejuno de intestino de leitões alimentados
com rações com plasme e glutamina. Fonte: ABREU & DONZELE, 2007.
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O potencial da glutamina na resposta imune foi investigado por YI et al. (2005). Os
autores constataram que leitões desafiados por Escherichia coli K88+ apresentaram menor
ganho de peso e pior conversão alimentar e que a suplementação da ração com glutamina
possibilitou a recuperação dos indicadores de desempenho (Tabela 2).
Tabela 2. Efeito da suplementação da ração com glutamina sobre o desempenho de leitões
desafiados com Echerichia coli K88+.
Variáveis

Controle

Consumo de Ração (g)
Ganho de peso (g)
Conversão alimentar

483
424a
1,14a

Tratamentos
Com desafio
Desafio +
Glutamina
451
413
b
206
319ab
2,19b
1,30a

P
0,52
0,08
0,07

A glutamina é um dos precursores essenciais da síntese de diversas moléculas com
grande importância e também regula vias metabólicas que são vitais para a saúde, o
crescimento, o desenvolvimento, a reprodução e a homeostase dos animais. Portanto, é um
aminoácido funcional na nutrição e na produção animal.

2.15.

Fornecimento de glutamina e ácido glutamico à dieta

Existem diversas formas de interferir positivamente sobre o metabolismo e a morfologia
intestinal, sobre o sistema imunológico e sobre a capacidade de absorção de nutrientes, são
exemplos de tecnologias com essa finalidade a glutamina e o ácido glutâmico. Ao agirem
como precursores de nucleotídeos e de poliaminas, ou mesmo como fonte direta de energia
para a mucosa, como fonte de nitrogênio, dentre outras funções, estes aminoácidos tornam-se
capazes de interferir diretamente sobre o turnover dos enterócitos e, em última análise, sobre a
ultra-estrutura intestinal dos leitões (MACHADO, 2007).
A glutamina, junto com o glutamato, geralmente está presente em concentrações
relativamente altas em proteínas vegetais e animais (WU & KNABE, 1994). A glutamina
livre é especialmente abundante em diversos fluidos fisiológicos, como o plasma (0,5-1 mM),
músculo esquelético (5025mM), leite da fêmea suína (3.5 mM no 28º dia de lactação; Figura
11) e fluido alantóide ovino (25 mM no 60º dia de gestação) (WU et al. 2006).
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Figura11. Concentração de glutamina e glutamato livres no leite de matrizes suínas.
A interconversão de glutamina e glutamato constitui em um ciclo intracelular,
intercelular ou interórgão de glutamina-glutamato nos animais. Bioquimicamente, o glutamato
pode desempenhar muitas funções pela glutamina (como produção de ATP, síntese de
arginina e síntese de glutationa no epitélio celular do intestino delgado). Além disso, o
glutamato inibe a degradação de glutaminapela glutaminase mitocondrial fosfato-dependente
nos tecidos extra-hepáticos e células (CURTHOYS e WATFORD, 1995).
Porém, algumas funções chaves da glutamina (por exemplo, a síntese de glucosamina,
síntese de nucleotídeos, ativação do mTOR e a regulação da expressão da ornitina
descarboxilase) não podem ser feitas pelo glutamato (Figura 12).

Figura 12. Funções Metabólicas da glutamina. Fonte: ABREU & DONZELE, 2007.
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Adicionalmente, embora ambos, glutamina e glutamato providos da dieta sejam
extensivamente catabolizados pelo intestino delgado, este capta apenas glutamina, e não
glutamato, da circulação sangüínea (WU, 1998).

2.16. Plasma Sanguíneo

O desmame precoce pode ocasionar redução no crescimento e incidência de diarréia em
leitões. A diarréia nos leitões desmamados aos 21 dias de idade ou em idade menor tem sido
associada à proliferação de bactérias enterotoxigênicas, principalmente Escherichia coli. Para
controle de diarréias nesses animais, têm sido utilizados antibióticos, entretanto, com a
proibição do uso destes em rações, empresas produtoras de carne acabaram restringindo o uso
desses produtos em criações comerciais voltadas para exportação (ASSIS JR et al., 2009).
Assim, alternativas de produtos com ação antimicrobiana têm sido pesquisadas e
aquelas com potencial produtivo incluem os alimentos funcionais (plasma sanguíneo e
glutamina), probióticos e prebióticos, além de ácidos orgânicos, cobre e zinco. De forma
similar, esses produtos podem modificar a microbiota intestinal e melhorar o desempenho dos
leitões (ASSIS JR et al., 2009).
Ainda, tem se observado que o consumo de ração pelos leitões nos primeiros dias pósdesmame tem sido baixo, provavelmente, em razão do estresse decorrente da separação da
mãe, da formação de novo lote de animais e das mudanças de alimentação líquida de alta
digestibilidade para a sólida de menor digestibilidade. Por isso, o fornecimento de dietas com
ingredientes mais digestíveis pode tornar-se necessário para o crescimento adequado nas
primeiras semanas após o desmame. A utilização de dietas complexas formuladas com fontes
protéicas de origem animal e vegetal tem sido estudada na expectativa de que essa mistura
tenha efeito associativo e possa melhorar a digestibilidade dos nutrientes das dietas
(FERREIRA et al., 2001; TEIXEIRA et al., 2003).
Devido a esses fatores, os nutricionistas devem atentar-se especialmente à formulação
de dietas, que devem ser preparadas de modo a apresentar melhor digestibilidade,
palatabilidade e eficiência econômica (CHAE et al., 1999).
O plasma sanguíneo tem se destacado por ser um alimento protéico de alta
digestibilidade e palatabilidade para leitões (KATS et al., 2001; HANSEN et al., 1993;
COFFEY e CROMWELL, 1995; BARBOSA et al., 2007; GATTÁS et al., 2008). Existe

53

também a hipótese de que este produto pode estimular o sistema imunológico e melhorar a
fisiologia digestiva dos leitões na primeira semana pós-desmame, aos 21 dias de idade
(GATTÁS et al., 2008).

2.16.1. Processamento do plasma sanguíneo

O plasma sanguineo ultrafiltrado produzido por processo de secagem por atomização
(spray drying) é composto por imunoglobulinas, peptídeos, fatores de crescimento e outros
nutrientes que possuem funções biológicas, sendo utilizado tradicionalmente na nutrição de
suínos (RANGEL, 2009).
O sangue foi por muito tempo considerado um subproduto das indústrias frigoríficas de
baixo valor nutricional, pois, nos processos convencionais de desidratação em rolos secadores
ou tambores, o produto obtido era inconsistente quanto à qualidade, devido a variações na
digestibilidade e solubilidade das proteínas. Além disso, a matéria-prima estava sujeita a
vários graus de contaminação por urina, pêlos e fezes (MUNIZ, 2001).
Assim, o desafio passou a ser a transformação deste subproduto em uma fonte de
proteínas de alta qualidade pelo desenvolvimento de métodos para prevenir sua deterioração,
preservar suas características funcionais e manter um alto grau de disponibilidade dos
aminoácidos, o que tem sido conseguido com um maior rigor higiênico na colheita,
armazenamento e fracionamento do sangue e posterior secagem dos seus componentes
(MUNIZ, 2001).
A desidratação pelo processo “spray dryer”, aliada a maiores cuidados na manipulação,
melhorou substancialmente a qualidade e, conseqüentemente, a utilização das proteínas
sangüíneas na alimentação dos leitões (KATS et al., 1994a). O plasma desidratado
caracteriza-se pela coloração marrom-clara, sendo um pó fino contendo em torno de 78% de
proteínas, e as células desidratadas, com coloração vermelho-escura, também é um pó fino
contendo aproximadamente 92% de proteínas (CAMPBELL et al., 1998). Tanto o plasma
quanto as células possuem teor relativamente alto de lisina, triptofano e treonina, porém são
pobres em metionina e isoleucina (KATS et al.,1994b). As proteínas do plasma são em sua
maioria albuminas, fibrinogênio e globulinas. Muitos estudos foram realizados com leitões
com o intuito de comparar os efeitos da substituição de várias fontes protéicas da dieta, como
leite desnatado (HANSEN et al.,1993; KATS et al., 1994a; RODAS et al., 1995), farelo de
soja (GATNAU e ZIMMERMAN, 1990; COFFEY e CROMWELL, 1995), farinha de peixe
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(RICHERT et al., 1994) e proteína de batata (SMITH et al., 1994) pelo plasma sangüíneo.
Embora estes estudos tenham sido realizados em sistemas de criação e ambientes diferentes,
os autores concluíram que o uso do plasma desidratado determinou aumento no consumo de
ração e na taxa de crescimento dos animais. Além disso, o uso desta fonte protéica também
tem resultado na diminuição da ocorrência de diarréias pós-desmame (GATNAU e
ZIMMERMAN, 1990; VAN DER PEET SCHWERING e BINNENDIYK, 1997).

2.16.2. Ações do plasma

O plasma sanguíneo poderia atuar como fator antiestressante, alterando os níveis de
ACTH dos leitões e possibilitando melhores respostas aos desafios, em decorrência do
estresse do desmame (GATNAU e ZIMMERMAN, 1994). Pesquisas com leitões
desmamados aos 21 dias indicam que o uso de plasma sanguíneo nas dietas aumenta a
secreção de enzimas digestivas, melhora a integridade do epitélio intestinal e aumenta a
digestão, absorção e utilização dos nutrientes, especialmente na primeira semana após o
desmame, aos 21 dias de idade (CAMPBELL et al., 2003).
Araújo et al. (2002), em revisão sobre o assunto, concluíram que a utilização de
proteína sanguinea na dieta de leitões desmamados melhora o desempenho desses animais. A
resposta é dependente da taxa de inclusão, idade e peso dos leitões, sanidade e condições do
local de criação. O ganho em desempenho observado com a utilização do plasma é devido,
principalmente, à ação de globulinas no intestino e à alta qualidade de suas proteínas, o que o
torna um ingrediente de alto valor na alimentação de leitões pós desmame.
Butolo et al. (1999) avaliaram o uso de plasma sanguineo seco por spray dryer em dieta
de leitões desmamados aos 21 dias de idade, e verificaram que inclusões de até 7,5% deste
ingrediente proporcionaram aumento no consumo diário de ração no período de 0 a 14 dias
pós desmame.
Pesquisas mais antigas relataram que tanto a palatabilidade quanto o consumo de ração
melhoraram quando suínos receberam dietas contendo plasma, em comparação ao leite em pó
desnatado, sugerindo que o plasma aumentou o consumo de ração e o ganho simplismente
porque era mais palatável. (ERMER et al., 1994). Entretanto, leitões desmamados
alimentados com dietas com plasma, quando submetidos à alimentação pareada, visando o
mesmo consumo que os animais do grupo controle, melhoraram a eficiência da utilização da
proteína dietética, demonstrando menor catabolismo de aminoácidos no intestino e redução da
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concentração plasmática de nitrogênio uréico (JIANG et al., 2000a, 2000b). Logo, as grandes
diferenças observadas, em ganho de peso e consumo de ração, em leitões desmamados,
atribuídas ao plasma, não podem ser explicadas somente pelo aumento do consumo de
nutrientes (RANGEL, 2009).
Cain (1995) e Goodfredson-Kisic e Johnson (1997) sugeriram, em seus experimentos
com leitões e com ratas, respectivamente, que as globulinas são as frações protéicas do
plasma responsáveis pelo aumento no crescimento dos animais.
Os experimentos de Gatnau e Zimmerman (1991) e Coffey e Cromwell (1995)
indicaram que a resposta ao uso do plasma suíno desidratado é dependente do grau de
contaminação ou desafio ambiental a que os leitões são submetidos, ou seja, esta resposta é
tanto maior quanto maior a contaminação do ambiente de criação dos animais.
De acordo com Russel (1994), Rantanem et al. (1994) e Pierce et al. (1996), tanto o
plasma bovino quanto o suíno apresentam efeitos semelhantes no desempenho de suínos após
o desmame.
Touchette et al. (1997) observaram que o plasma possui efeito estimulador sobre a
ingestão e manutenção das vilosidades intestinais em leitões, o que pode ter ocorrido devido à
ação do próprio plasma ou ao estímulo que exerce sobre o consumo de alimentos. Spencer et
al. (1997) verificaram que o plasma determinou aumento no tamanho das vilosidades e na
relação vilosidade: crípta, principalmente nas porções do jejuno e íleo de leitões.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo Geral Experimento 1 e 2
Melhorar o peso (kg) a conversão alimentar , ganho de peso, e diminuir os problemas
entéricos de leitões na fase inicial de creche.

3.2. Objetivo Específico Experimento 1
Avaliar a adição de diferentes níveis de levedura (Saccharomyces cerevisiae) inativa e
desidratada às rações, associados ao plasma sangüíneo e ao ácido glutâmico, sobre o
desempenho e morfologia intestinal de leitões na fase inicial.

56

3.3. Objetivo Específico Experimento
Avaliar a adição de diferentes níveis de levedura (Saccharomyces cerevisiae) inativa e
desidratada às rações, associados ao ácido glutâmico e a um menor nível de plasma
sangüíneo, sobre o desempenho e morfologia intestinal de leitões na fase inicial

4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1.Local e Período do Experimento
Para a realização do experimento utilizou-se as instalações de creche da granja
Campolat de suínos (unidade produtora de leitão), localizada no município de Campo Largo,
PR. O período experimental teve duração de 40 dias, transcorridos entre 22 de agosto à 29 de
setembro de 2008.

4.2. Instalações e equipamentos

Os leitões após a desmama foram alojados em granja tipo convencional (Figura 13), em
48 baias de 3,63m x 2,23m, com 11 leitões por box (densidade de 0,7 leitões/m2 – o
convencional é de 0,3 leitões/m2, essa menor densidade deve-se por ocasião de dificuldade de
manejo dos comedouros – Figura 14 e 15).

Figura 13. Galpão da creche

Figura 14. Baia da creche
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Anterior a desmame, as baias foram limpas e desinfetadas usando-se desinfetante
recomendado, na dosagem de 1,5L para 300L de água. Realizaram-se duas desinfecções
depois da sala limpa e feita caiação.

Figura 15. Sala 1 e sala 2, disposição das baias experimentais

A ração foi administrada à vontade em comedouro semi-automático (um para cada Box
– Figura 16). A água fornecida a vontade, em bebedouro do tipo ecológico (dois para cada
boxe – Figura 17) durante toda a fase experimental de criação.

Figura 16. Comedouro semi-automático

Figura 17: Bebedouro tipo ecológico
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A Temperatura (ºC) e Umidade (%), máximas e mínimas, foram obtidas diariamente em
três períodos do dia por meio de termômetro: às 07h30min, 12h00min e às 16h00min.

4.3. Manejo dos leitões

Utilizaram-se 264 leitões em cada experimento, totalizando 528 animais (fêmeas e
machos castrados) ao todo nos dois experimentos, híbridos provenientes de DB 90 (Dan
Bred), com idade inicial de 21 dias (recém desmamados) até 42 dias de idade. Os leitões
foram obtidos da maternidade da granja Campolat, lugar onde foi também conduzido os testes
nos galpões de creche.
Os animais foram distribuídos em dois experimentos, em ambos foram utilizados
delineamento de blocos casualizados de 3 tratamentos de 4 repetições com 22 animais,
totalizando 264 animais cada.
Na chegada dos leitões houve uniformização, separando em lotes (22 leitões/repetição)
de grandes, médios e pequenos. Assim, para cada tratamento buscou-se uma repetição de
animais pesados, dois de animais médios e um de animais leves.
Os leitões foram pesados para a obtenção do peso inicial. A pesagem foi em grupos, os
mesmos citados anteriormente por tamanho na maternidade.
Realizou-se um controle diário (das 7:00 às 16:00h) de mortalidade dos leitões, assim
como seus respectivos pesos (Kg). Após às 16:00 h, a mortalidade foi considerada do dia
seguinte.
Realizaram-se quatro pesagens durante o experimento para controle do peso dos
animais, consumo de ração e conversão alimentar (Figura 18). Após a pesagem, a mortalidade
ocorrida foi anotada no dia seguinte.
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Figura 18. Pesagem dos leitões

Todos os dias os leitões que apresentassem diarréias, tosses, artrites e outros, deveriam
ser medicados individualmente e ser marcados com bastão, sendo usado uma cor para cada
dia, para melhor controle e acompanhamento.
A fim de melhorar a qualidade do ar e controlar a temperatura foram manejadas as
cortinas.

4.4.Rações experimentais

As rações experimentais foram produzidas na fábrica de ração da Perdigão
Agroindústria S.A, e formuladas para atender as exigências nutricionais da linhagem dos
leitões utilizados na granja.
Os leitões receberam alimentação à vontade durante todo o período experimental e na
forma de peletes (Figura 19). Em todas as baias foi fornecida papinha duas vezes ao dia nos
três primeiros dias experimentais. Esse manejo teve por finalidade além de estimular e
adaptar os leitões a ração, dar condições aos animais de menor porte se desenvolver
plenamente.
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Figura 19. Ração peletizada
A alimentação dos leitões foi dividida em quatro fases: pré - inicial 1 (21-28), pré inicial 2 (28-35), pré - inicial 3 (35-42).
A estimativa do consumo dos leitões de creche para casa fase de desenvolvimento segue
a Tabela 3.

Tabela3. Estimativa de consumo dos leitões/ fase de desenvolvimento.
Kg ração/ leitão

Ração/tratamento (Kg)
528 leitões no total

PRE INICIAL 1

1,0

88,00

PRE INICIAL 2

3,0

264

PRE INICIAL 3

8,0

704

TOTAL

12,0

1056

Cada tratamento possuía uma formulação diferente e no total houve três rações
experimentais (Figura 20) em cada experimento. As trocas de rações ocorreram sempre nas
sextas-feiras.

Figura 20. Distribuição das rações de acordo com o tratamento
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Os experimentos tiveram em função das rações testadas os seguintes tratamentos:
Experimento 1:
Ração Pré Inicial 1 (21-28 dias):
A - 5% de levedura inativa, 4% de plasma, 1% de ácido glutâmico;
B - 3% de levedura inativa, 2% de levedura hidrolisada, 4% de plasma e 1% de ácido
glutâmico;
C - 3% de levedura, 2% de levedura hidrolisada, 4% de plasma.
Ração Pré Inicial 2 (29-35 dias):
A - 4% de levedura, 3% de plasma, 0,8% de ácido glutâmico;
B - 3% de levedura, 1% de levedura hidrolisada, 3% de plasma e 0,8% de ácido
glutâmico;
C - 3% de levedura, 1% de levedura hidrolisada, 3% de plasma
Ração Pré Inicial 3 (36-42 dias):
A - 2% de levedura, 1,5% de plasma, 0,6% de ácido glutâmico;
B – 2% de levedura, 0,5% de levedura hidrolisada, 1,5% de plasma e 0,6% de ácido
glutâmico;
C – 2% de levedura, 0,5% de levedura hidrolisada, 1,5% de plasma
Experimento 2:
Ração Pré Inicial 1 (21-28 dias):
A - 5% de levedura, 3% de plasma;
B - 5% de levedura, 3% de plasma e 1% de ácido glutâmico;
C - 3% de levedura, 2% de levedura hidrolisada, 3% de plasma e 1% de ácido
glutâmico.
Ração Pré Inicial 2 (29-35):
A - 4% de levedura, 2% de plasma;
B - 4% de levedura, 2% de plasma, 0,8% de ácido glutâmico;
C - 3% de levedura, 1% de levedura hidrolisada, 2% de plasma e 0,8% de ácido
glutâmico.
Ração Pré Inicial 3 (36-42):
A – 2% de levedura, 1,0% de plasma;
B - 2% de levedura, 1,0% de plasma, 0,6% de Aminogut;
C - 2% de levedura, 0,5% de Hilyses 1,0% de plasma e 0,6% de Aminogut
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A composição das rações encontra-se na tabela 4, 5, 6.
Tabela 4. Dieta experimental pré – inicial 1 e níveis nutricionais
PRÉ INICIAL 1
MILHO
FARELO DE SOJA 46%
FAR. DE SOJA MIC. 4%
PROTEMIX PLUS
SORO DE LEITE PERMEATO
LEITE EM PO INTEGRAL
LEVEDURA INATIVA
RES. IND. ALIMENTÍCIA
PLASMA SANGUINEO U.F.
ACUCAR
ÁCIDO GLUTÂMICO
CALCÁRIO CALCIT. 38%
FOSF. MONOBICÁLC. 20% P
OXIDO ZINCO 76%
L-LISINA (78.8%)
DL-METIONINA
ACIDIF RAC LEITÕES
PREMIX MINERAL SUINOS
L-THREONINE 98.5%
PX VITAMINICO SUINOS
SULF. COLISTINA
L-TRIPTOFANO 98%
BIO PLUS 2 B
LEVEDURA HIDROLISADA
TOTAL
EN. MET. SUÍNO (Kcal/kg)
PROTEINA BRUTA %
EXTRATO ETEREO %
FIBRA BRUTA %
CÁLCIO %
FÓSFORO TOTAL %
FÓSFORO DISPONÍVEL %
SODIO %
LISINA %
METIONINA + CISTINA %
LACTOSE %
M. MINERAL %
PROT. LACTEA %
LIS DIG SUI %
MET+CIS DIG SUI %
MET DIG SUI %
TRE DIG SUI %
TRP DIG SUI %
ARG DIG SUI %
VAL DIG SUI %

Experimento 1
Ração A
Ração B Ração C
29,70
29,26
30,16
13,90
15,00
15,00
12,40
11,80
11,90
11,30
11,30
11,30
6,90
6,90
6,90
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,80
0,60
0,60
0,60
0,31
0,31
0,31
0,28
0,24
0,24
0,24
0,23
0,23
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,14
0,13
0,13
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,004
0,004
0,004
2,00
2,00
100,00
100,00
100,00
Níveis Nutricionais
3597
3598
3598
23,67
23,93
23,45
7,99
7,92
7,98
1,88
1,94
1,96
0,81
0,81
0,81
0,60
0,60
0,61
0,45
0,45
0,45
0,39
0,42
0,42
1,68
1,67
1,67
1,0 0
1,00
1,00
12,02
12,02
12,02
6,53
6,56
6,57
3,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,50
0,84
0,84
0,84
0,58
0,57
0,58
0,94
0,95
0,95
0,25
0,25
0,25
1,21
1,23
1,24
1,04
1,06
1,07

Ração A
29,94
15,00
13,10
11,30
6,90
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
0,70
0,60
0,31
0,31
0,26
0,20
0,15
0,15
0,04
0,02
0,01
0,004
100,00
3601
23,15
8,17
1,97
0,78
0,60
0,44
0,37
1,67
1,00
12,02
6,39
3,00
1,50
0,84
0,59
0,94
0,25
1,23
1,02

Experimento 2
Ração B
Ração C
29,03
29,72
15,00
15,00
13,00
12,20
11,30
11,30
6,90
6,90
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
0,70
0,70
0,60
0,70
0,31
0,31
0,31
0,31
0,27
0,26
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,16
0,04
0,04
0,02
0,02
0,01
0,02
0,004
0,004
2,00
100,00
100,00
3601
23,63
8,11
1,94
0,78
0,60
0,44
0,37
1,67
1,00
12,02
6,40
3,00
1,50
0,85
0,60
0,94
0,25
1,22
1,02

3599
23,46
8,03
1,96
0,80
0,61
0,46
0,39
1,66
1,00
12,02
6,44
3,00
1,50
0,84
0,59
0,95
0,25
1,21
1,02
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Tabela 5. Dieta experimental pré – inicial 2 e níveis nutricionais
PRÉ INICIAL 2
MILHO
FARELO DE SOJA 46%
RES. IND. ALIMENTÍCIA
PROTEMIX PLUS
LEITE EM PO INTEGRAL
LEVEDURA INATIVA
SORO DE LEITE
AÇUCAR
PLASMA SANGUINEO U.F.
MALTODEXTRINA
FAR. DE SOJA MICRO 4%
FOSF. MONOBICÁLC. 20% P
ÁCIDO GLUTÂMICO
CALCÁRIO CALCIT. 38%
L-LISINA (78.8%)
OXIDO ZINCO 76%
DL-METIONINA
ACIDIF RAC LEITÕES
L-THREONINE 98.5%
PREMIX MINERAL SUINOS
PX VITAMINICO SUINOS
L-TRIPTOFANO 98%
SULF. COLISTINA (50%)
BIO PLUS 2 B
LEVEDURA HIDROLISADA
TOTAL
EN. MET. SUÍNO (Kcal/kg)
PROTEINA BRUTA %
EXTRATO ETEREO %
FIBRA BRUTA %
CÁLCIO %
FÓSFORO TOTAL %
FÓSFORO DISPONÍVEL %
SODIO %
LISINA %
METIONINA + CISTINA %
LACTOSE %
M. MINERAL %
PROT. LACTEA %
MET+CIS DIG SUI %
MET DIG SUI %
LIS DIG SUI %
TRE DIG SUI %
TRP DIG SUI %
ARG DIG SUI %
VAL DIG SUI %

Experimento 1
Ração A
Ração B Ração C
38,42
39,00
40,16
17,0
17,00
17,00
10,00
10,00
8,70
8,90
8,90
8,90
5,00
5,00
5,00
4,00
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,20
0,50
1,60
0,90
1,00
0,90
0,80
0,80
0,70
0,70
0,70
0,42
0,43
0,40
0,31
0,31
0,31
0,20
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
0,21
0,19
0,15
0,15
0,15
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,004
0,004
0,004
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
Níveis Nutricionais
3502
3499
3502
20,26
20,10
20,00
6,19
6,091
6,23
2,01
2,01
2,04
0,78
0,80
0,78
0,59
0,61
0,59
0,46
0,48
0,46
0,31
0,32
0,3238
1,4880
1,49
1,4890
0,8488
0,855
0,8482
10,01
10,01
10,01
5,85
5,92
5,89
2,64
2,64
2,64
0,76
0,76
0,75
0,49
0,49
0,48
1,35
1,35
1,35
0,85
0,85
0,85
0,23
0,22
0,23
1,00
1,00
1,00
0,86
0,86
0,88

Ração A
40,08
17,00
7,30
8,90
5,00
4,00
3,50
3,00
2,00
2,00
3,90
1,00
0,70
0,44
0,31
0,22
0,20
0,20
0,15
0,04
0,03
0,02
0,004
100,00
3499
20,02
6,52
2,06
0,80
0,61
0,47
0,28
1,49
0,86
10,01
5,96
2,64
0,75
0,50
1,36
0,85
0,23
1,02
0,86

Experimento 2
Ração B
Ração C
38,92
39,91
17,00
17,00
9,10
8,30
8,90
8,90
5,00
5,00
4,00
3,00
3,50
3,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,40
2,20
1,00
1,00
0,80
0,80
0,70
0,70
0,47
0,47
0,31
0,31
0,23
0,23
0,20
0,20
0,22
0,22
0,15
0,15
0,04
0,04
0,03
0,04
0,02
0,02
0,004
0,004
1,00
100,00
100,00
3500
20,01
6,36
2,03
0,80
0,61
0,47
0,29
1,48
0,85
10,01
5,87
2,64
0,76
0,50
1,35
0,85
0,23
0,98
0,83

3499
20,00
6,30
2,04
0,80
0,60
0,47
0,30
1,48
0,85
10,02
5,87
2,64
0,76
0,51
1,35
0,85
0,23
0,98
0,83
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Tabela 6. Dieta experimental pré – inicial 3 e níveis nutricionais
PRÉ INICIAL 3
MILHO
FARELO DE SOJA 46%
FAR. DE SOJA MICRO 4%
RES. IND. ALIMENTÍCIA
MALTODEXTRINA
OLEO SOJA DEG.
LEVEDURA INATIVA
FOSF. MONOBICÁLC. 20% P
PLASMA SANGUINEO U.F.
CALCARIO CALCITICO
ACUCAR
ÁCIDO GLUTÂMICO
SAL MOIDO
L-LISINA (78.8%)
OXIDO ZINCO 76%
DL-METIONINA
1102 PREMIX MINERAL
ACIDIF RAC LEITÕES
L-THREONINE 98.5%
PX VITAMINICO SUINOS
LINCOSPECTIN 44%
BIO PLUS 2 B
LEVEDURA HIDROLISADA
TOTAL
EN. MET. SUÍNO (Kcal/kg)
PROTEINA BRUTA %
EXTRATO ETEREO %
FIBRA BRUTA %
CÁLCIO %
FÓSFORO TOTAL %
FÓSFORO DISPONÍVEL %
SODIO %
LISINA %
METIONINA + CISTINA %
LACTOSE %
M. MINERAL %
MET+CIS DIG SUI %
MET DIG SUI %
LIS DIG SUI %
TRE DIG SUI %
TRP DIG SUI %
ARG DIG SUI %
VAL DIG SUI %

Experimento 1
Ração A
Ração B Ração C
50,68
50,22
50,93
23,40
24,00
23,90
6,60
6,00
6,00
4,00
4,00
4,00
3,80
3,80
3,80
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,71
1,69
1,69
1,50
1,50
1,50
1,09
1,10
1,10
1,00
1,00
1,00
0,60
0,60
0,40
0,40
0,40
0,35
0,33
0,33
0,29
0,29
0,29
0,19
0,19
0,18
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,08
0,07
0,07
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,004
0,004
0,004
0,50
0,50
100,00
100,00
100,00
Níveis Nutricionais
3400
3400
3399
20,27
20,47
20,11
6,12
6,00
6,03
2,51
2,52
2,53
0,82
0,83
0,83
0,62
0,62
0,62
0,50
0,50
0,50
0,23
0,24
0,24
1,40
1,40
1,39
0,81
0,82
0,81
3,04
3,04
3,04
6,07
6,10
6,10
0,70
0,71
0,70
0,45
0,45
0,44
1,25
1,25
1,25
0,79
0,79
0,79
0,21
0,21
0,21
1,21
1,22
1,22
0,84
0,85
0,85

Experimento 2
Ração A Ração B Ração C
50, 20
49, 52
49,29
24,60
24,70
25,00
6,90
6,90
6,50
4,00
4,00
4,00
3,80
3,80
3,80
2,00
2,00
1,90
2,00
2,00
2,00
1,73
1,73
1,71
1,00
1,00
1,00
1,07
1,07
1,08
1,00
1,00
1,00
0,60
0,60
0,45
0,45
0,40
0,36
0,36
0,34
0,29
0,29
0,29
0,19
0,19
0,19
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,004
0,004
0,004
0,50
100,00
100,00
100,00
3400
20,19
6,19
2,57
0,8
0,63
0,50
0,24
1,39
0,81
3,04
6,13
0,70
0,45
1,25
0,79
0,21
1,23
0,84

3400
20,55
6,16
2,56
0,83
0,63
0,50
0,24
1,39
0,81
3,04
6,13
0,70
0,45
1,25
0,79
0,21
1,23
0,84

3399
20,70
6,00
2,57
0,83
0,63
0,50
0,23
1,39
0,82
3,04
6,11
0,70
0,46
1,25
0,79
0,21
1,24
0,85

4.5.Características avaliadas
Para obtenção dos dados e mensuração do desempenho animal foram realizadas cinco
pesagens e ocorreram aos dias 21, 28, 35 e 42 dias de idade.
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4.5.1. Características de desempenho

Foram avaliados o consumo médio diário de ração (CMD) e acumulado, ganho de peso
médio diário (GMD) e acumulado, e conversão alimentar (CA) por fase e acumulado.
O consumo de ração (g) foi obtido pela diferença de peso da ração fornecida e a sobra
no final de cada fase e no final do período experimental.
Os dados de ganho de peso foram obtidos para os períodos acumulados de 21-28; 28-35,
35-42 dias de idade. O ganho de peso (g) foi obtido pela diferença de peso dos leitões no final
de cada fase e no final do período experimental.
A conversão alimentar foi obtida pela relação entre o consumo e o ganho de peso no
final de cada fase e no final do período experimental, sendo corrigida pelo peso dos leitões
mortos.

4.5.2. Incidência de diarréia

Durante todo o período experimental, os leitões e suas fezes foram observados sempre
pelo mesmo observador, uma vez ao dia, às 10h00, com o objetivo de verificar a influência
dos tratamentos sobre a incidência de diarréia. Mediante análise visual das excretas, foi
classificada a característica física das fezes, por meio dos seguintes critérios:


1 - fezes com consistência normal;



2 – fezes pastosas;



3 – fezes moles ou aquosas.

O escore 3 foi considerado como presença de diarréia.
Considerou-se com diarréia o animal com fezes com escore 2 e 3 (MORES et al., 1990;
BERTO, 1997). As observações foram tabuladas e foi calculada a porcentagem de incidência
de diarréia como o somatório das vezes em que foi observado o escore 2 e 3, sobre o total de
observações registradas.

4.5.3. Análises histológicas de tecidos

Foram colhidas amostras do duodeno dos diferentes tratamentos dos dois experimentos,
para avaliação da altura das vilosidades, profundidade das criptas e relação altura das
vilosidades:profundidade das criptas. Aos 42 dias de idade, foi sacrificado um animal por
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repetição, escolhido aleatoriamente, esta análise teve o intuito de constatar os efeitos das
diferentes rações no fim da fase pré inicial 3, com a finalidade de observar se houve alguma
melhora com as diferentes fontes e com os níveis utilizados. Para tanto, foram colhidas
amostras da porção proximal do duodeno, com aproximadamente 1,0 cm de comprimento, as
quais foram abertas em sua borda mesentérica, lavadas, estendidas pela túnica serosa e fixadas
em solução de Bouin. Após 24 horas na solução fixadora de Bouin, as amostras foram lavadas
em álcool etílico a 70o GL e a seguir, desidratas em séries crescentes de álcoois. Após a
desidratação, foram recortadas, diafanizadas em benzol e incluídas em parafina, de modo que
se obteve cortes longitudinais da mucosa intestinal. Em cada lâmina histológica foram
colocados seis cortes semi-seriados com 5 m de espessura, sendo que, entre um corte e o
subseqüente, foram desprezados seis cortes. Foram feitas três lâminas de cada animal e os
cortes foram corados segundo a técnica da hematoxilina de Harris-eosina. Após a preparação
das lâminas, foram efetuadas 30 medidas de alturas das vilosidades e 30 medidas de
profundidade das criptas para cada segmento do duodeno coletado. As medidas de altura de
vilosidade foram tomadas a partir da região basal, que coincide com a porção superior das
criptas, percorrendo-a longitudinalmente até seu ápice e as criptas, da sua base até a região de
transição cripta-vilosidade. A análise morfológica foi realizada em um sistema analisador de
imagem através de microscopia de luz, com um aumento de 230 vezes.

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os leitões foram distribuídos em delineamento em blocos casualizados nos dois
experimentos, com 3 tratamentos e quatro repetições com 22 leitões, totalizando 264 leitões
cada.
Para análise estatística dos dados de desempenho e histológicos foi utilizado o programa
SAS, com teste de Tukey 5%.

6. RESULTADOS

A temperatura no interior da creche durante o período experimental manteve-se entre
19,5ºC (mínima) e 22,9ºC (máxima), valores próximos da temperatura ideal para leitões pósdesmame, que, de acordo com Oliveira et al. (1993), deve ficar em torno de 24ºC.
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6.1.Experimento 1:
6.1.1. Desempenho
Os resultados de desempenho: peso, ganho de peso, consumo de ração, conversão
alimentar e diarréia para os leitões em idade de 21 a 28 dias de idade, encontram-se na tabela
7.
Tabela 7 – Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de leveduras, no período
de 21 a 28 dias
Tratamentos1
Peso (kg)
A
B
C
P

6,444
6,750
7,386
0.352

Ganho de peso
diário (kg)
0,097
0,128
0,109
0.326

Características
Consumo
diário (kg)
0,202
0,206
0,193
0,312

Conversão
alimentar
2,08
1,61
1,77
0,312

Diarréia,
%
15,50
14,50
16,25
0,934

1

A - 5% de levedura inativa, 4% de plasma, 1% de ácido glutâmico; B - 3% de levedura inativa, 2% de
levedura hidrolisada, 4% de plasma e 1% de ácido glutâmico; C - 3% de levedura, 2% de levedura
hidrolisada, 4% de plasma.

Não foi observada diferença estatística (P>0,05) entre as diferentes fontes de leveduras
para os leitões no período pós desmama, com idade de 21 a 28 dias, bem como o uso ou não
de ácido glutâmico sobre o desempenho dos leitões
Também não houve diferença significativa (P>0,05) entre as diferentes fontes de
leveduras e do uso de ácido glutâmico, para os leitões em idade de 29 a 35 dias (Tabela 8),
sobre o desempenho.
Tabela 8 – Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de leveduras, no período
de 29 a 35 dias
Tratamentos1
Peso (kg)
A
B
C
P

8,543
8,868
9,568
0,412

Características
Ganho de peso
Consumo
diário (kg)
diário (kg)
0,300
0,408
0,303
0,403
0,312
0,418
0,886
0,440

Conversão
alimentar
1,36
1,33
1,34
0,983

Diarréia,
%
8,50
9,75
9,00
0,780

1

A - 4% de levedura, 3% de plasma, 0,8% de ácido glutâmico; B - 3% de levedura, 1% de levedura
hidrolisada, 3% de plasma e 0,8% de ácido glutâmico; C - 3% de levedura, 1% de levedura
hidrolisada, 3% de plasma.

Porém, para os dados de desempenho de 36 a 42 dias de idade, os leitões apresentaram
diferença entre os tratamentos, para ganho de peso, conversão alimentar e diarréia no período
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(Tabela 9). Sendo que os leitões que receberam ração com 2% de levedura inativa, 0,5% de
levedura hidrolisada, 1,5% de plasma (sem adição de ácido glutâmico) apresentaram melhor
ganho de peso que os demais tratamentos, (p>0,05). O mesmo tratamento também apresentou
melhor conversão alimentar e menor incidência de diarréia (p>0,05) em relação ao uso de
ração com apenas levedura inativa, o que pode sugerir que para essa fase a levedura
hidrolizada tenha sido melhor para os animais, proporcionando um melhor desempenho e
sobretudo atuando de forma positiva reduzindo a ocorrência de diarréias que é tão comum e
prejudicial nesta fase de produção. Ainda, pode-se com esses resultados inferir que não seria
necessário a suplementação com ácido glutâmico, já que o tratamento com levedura
hidrolizada apresentou resultados superiores ou iguais aos tratamentos que o possuiam em
sua composição.
Tabela 9 – Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de leveduras, no período
de 36 a 42 dias
Tratamentos1
Características
Peso (kg)
Ganho de peso
Consumo
Conversão
Diarréia,
diário (kg)
diário (kg)
alimentar
%
b
b
A
11,099
0,365
0,580
1,58
10,75b
B
11,648
0,397b
0,548
1,38a
7,00ab
a
a
C
12,777
0,459
0,595
1,30
5,75a
P
0,170
0,015
0,440
0,049
0,046
A - 2% de levedura, 1,5% de plasma, 0,6% de ácido glutâmico; B – 2% de levedura, 0,5% de
levedura hidrolisada, 1,5% de plasma e 0,6% de ácido glutâmico; C – 2% de levedura, 0,5% de
levedura hidrolisada, 1,5% de plasma

1

6.1.2. Morfologia Intestinal

Para morfologia intestinal no período de 21 a 42 dias (Tabela 10) o uso de levedura
hidrolisada proporcionou maior altura de vilosidades, o que é desejável, porém apresentou
maior profundidade de criptas, mas mesmo assim resultou em maior relação altura de
vilosidades:profundidade de criptas, indicando que essa fonte apresenta aspéctos positivos
sobre a morfologia intestinal e deixando evidente a possibilidade da não utilização do ácido
glutâmico, visto que o tratamento com levedura hidrolisada proporcionou resultados
superiores ou iguais aos tratamentos que possuiam o ácido glutâmico em sua composição.
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Tabela 10 – Morfologia intestinal de leitões alimentados com diferentes fontes de leveduras,
no período de 21 a 42 dias
Tratamentos1
A
B
C
P

Altura de vilos (AV)
744b
714b
811a
0,014

Características
Profundidade Criptas (PC)
278b
325a
336a
0,026

AV:PC
3,15a
2,40b
3,11a
0,06

A – levedura inativa + plasma + ácido glutâmico; B – levedura inativa + levedura hidrolisada +
plasma + ácido glutâmico; C – levedura inativa + levedura hidrolisada + plasma
1

Realizou-se o contraste entre os tratamentos para melhor estudar o efeito da adição do
uso de levedura hidrolisada à ração dos leitões, encontrando-se os seguintes resultados
apresentados na tabela 11.
Tabela 11 – Contraste entre o uso ou não de levedura hidrolisada na dieta de leitões no
período de 21 a 42 dias
Levedura hidrolisada
P
Características
Não
Sim
21 a 28 dias
Ganho de Peso (kg)
0,097b
0,119a
0,024
Consumo de Ração (kg)
0,180
0,199
0,192
Conversão Alimentar (kg/kg)
2,08b
1,70a
0,014
29 a 35 dias
Ganho de Peso (kg)
0,300
0,307
0,738
Consumo de Ração (kg)
0,389
0,411
0,265
Conversão Alimentar (kg/kg)
1,36
1,34
0,851
36 a 42 dias
Ganho de Peso (kg)
0,365b
0,428a
0,042
Consumo de Ração (kg)
0,546
0,579
0,244
b
a
Conversão Alimentar (kg/kg)
1,57
1,36
0,014
21 a 42 dias
Ganho de Peso (kg)
0,254b
0,285a
0,032
Consumo de Ração (kg)
0,372
0,396
0,095
b
a
Conversão Alimentar (kg/kg)
1,46
1,38
0,036
Morfologia Intestinal
Vilos
744
758
0,608
Criptas
278a
330b
0,008
AV :PC
3,15
2,72
0,066
Por meio do contraste, observa-se que para as características de desempenho houve
efeito positivo os tratamentos que receberam adição de levedura hidrolisada em todos os
períodos analisados, exceto (29 a 35 dias). Assim, para os períodos de 21-28, 36-42 e o
acumulado 21-42 dias de idade, os leitões que tiveram a adição de levedura hidrolisa à ração
apresentaram (p>0,05) maior ganho de peso e melhor conversão alimentar do que os que
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receberam apenas levedura na forma inativa. Já para morfologia intestinal no período de 21 a
42 dias de idade, analisando-se o parâmetro mais importante, que seria a relação altura das
vilosidades : profundidade de criptas (AV:PC), não houve diferença (p>0,05) para as fontes
de leveduras utilizadas. Assim, diante do melhor resultado sobre o ganho de peso e conversão
alimentar e resposta idêntica para morfologia intestinal, temos o indicativo de que o uso de
leveduras hidrolisadas apresentam vantagens em relação ao uso da levedura inativa (seca).

6.2.Experimento 2
6.2.1. Desempenho
Os resultados de desempenho: peso, ganho de peso, consumo de ração, conversão
alimentar e diarréia para os leitões em idade de 21 a 28 dias de idade, encontram-se na tabela
12.
Tabela 12 – Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de leveduras, no
período de 21 a 28 dias
Tratamentos1
Peso (kg)
A
B
C
P

7,050
7,034
7,080
0.918

Características
Ganho de peso
Consumo
diário (kg)
diário (kg)
0,101
0,205
0,104
0,192
0,107
0,201
0.293
0,256

Conversão
alimentar
2,02
1,86
1,88
0,312

Diarréia,
%
12,50
12,75
12,00
0,979

1

A - 5% de levedura, 3% de plasma; B - 5% de levedura, 3% de plasma e 1% de ácido glutâmico; C 3% de levedura, 2% de levedura hidrolisada, 3% de plasma e 1% de ácido glutâmico.

Não foi observada diferença estatística (P>0,05) entre as diferentes fontes de leveduras
para os leitões no período pós desmama, com idade de 21 a 28 dias, bem como o uso ou não
de ácido glutâmico sobre o desempenho dos leitões.
Da mesma forma, não houve diferença significativa (p>0,05), entre as diferentes fontes
de leveduras e adição de ácido glutâmico na ração de leitões em idade de 29 a 35 dias de
idade (Tabela 13).
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Tabela 13 – Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de leveduras, no
período de 29 a 35 dias
Tratamentos1
Peso (kg)
A
B
C
P

9,239
8,943
9,341
0,884

Características
Ganho de peso
Consumo
diário (kg)
diário (kg)
0,284
0,410
0,273
0,384
0,323
0,405
0,528
0,467

Conversão
alimentar
1,44
1,44
1,30
0,470

Diarréia,
%
9,75
9,00
9,25
0,699

1

A - 4% de levedura, 2% de plasma (dieta basal); B - 4% de levedura, 2% de plasma, 0,8% de ácido
glutâmico; C - 3% de levedura, 1% de levedura hidrolisada, 2% de plasma e 0,8% de ácido glutâmico.

Também não foi observada diferença significativa (p>0,05) entre as diferentes fontes de
leveduras e adição de ácido glutâmico na dieta de os leitões com idade de 36 a 42 dias de
(Tabela 14).
Tabela 14 – Desempenho de leitões alimentados com diferentes fontes de leveduras, no
período de 36 a 42 dias
Tratamentos1
Peso (kg)
A
B
C
P

12,386
11,807
12,300
0,837

Características
Ganho de peso
Consumo
diário (kg)
diário (kg)
0,450
0,557
0,409
0,539
0,423
0,559
0,595
0,900

Conversão
alimentar
1,24
1,33
1,32
0,555

Diarréia, %
8,50
8,00
9,75
0,740

A – 2% de levedura, 1,0% de plasma; B - 2% de levedura, 1,0% de plasma, 0,6% de ácido glutâmico;
C - 2% de levedura, 0,5% de levedura hidrolisada 1,0% de plasma e 0,6% de ácido glutâmico.
1

6.2.2. Morfologia Intestinal

Para morfologia intestinal no período de 21 a 42 dias (Tabela 15) a levedura hidrolisada
apresentou (p>0,05) menor altura de vilosidade, porém menor profundidade de criptas,
resultando em maior ou igual relação altura de vilos :profundidade de criptas (AV :PC), o que
é positivo. Porém neste experimento, diferente do experimento 1, podemos observar que
todos os tratamentos que possuiam ácido glutâmico em sua composição resultaram em maior
relação altura de vilos :profundidade de criptas, sugerindo que este torna-se necessário e
eficiente quando trabalha-se com menores níveis de plasma sanguíneo na dieta como a
utilizada neste trabalho.
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Tabela 15 – Morfologia intestinal de leitões alimentados com diferentes fontes de levedura,
no período de 21 a 42 dias
Tratamentos1

Características
Altura de vilos (AV)
Profundidade Criptas (PC)
AV:PC
A
902a
340b
2,97b
b
a
B
864
297
3,75a
C
812b
294a
3,20a
P
0,001
0,025
0,06
1
A – levedura inativa + plasma; B – levedura inativa + plasma + ácido glutâmico; C –
levedura inativa + levedura hidrolisada + plasma + ácido glutâmico.
Realizou-se o contraste entre os tratamentos para melhor estudar o efeito da adição do
uso de levedura hidrolisada à ração dos leitões, encontrando-se os seguintes resultados
apresentados na tabela 16.
Tabela 16 – Contraste entre o uso ou não de levedura hidrolisada na dieta de leitões no
período de 21 a 42 dias
Características
Ganho de Peso (kg)
Consumo de Ração (kg)
Conversão Alimentar (kg/kg)
Ganho de Peso (kg)
Consumo de Ração (kg)
Conversão Alimentar
(kg/kg)

Levedura hidrolisada
Não
Sim
21 a 28 dias
0,122
0,107
0,199
0,201
1,66
1,88
28 a 35 dias
0,279
0,323
0,397
0,401
1,44
1,30

P

0,512
0,748
0,189
0,257
0,670
0,208

35 a 42 dias
Ganho de Peso (kg)
Consumo de Ração (kg)
Conversão Alimentar
(kg/kg)
Ganho de Peso (kg)
Consumo de Ração (kg)
Conversão Alimentar (kg/kg)
Vilos
Criptas
AV :PC

0,430
0,547
1,29

0,423
0,559
1,32

21 a 42 dias
0,277
0,853
0,381
0,388
1,38
1,37
Morfologia Intestinal
878a
812b
294
314
3,20
2,45

0,851
0,787
0,679

0,706
0,706
0,567
0,001
0,221
0,243

Por meio do contraste, observa-se que para as características de desempenho não houve
efeito significativo (p>0,05) dos tratamentos que receberam adição de levedura hidrolisada
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em todos os períodos analisados. Havendo apenas efeito do uso das fontes de levedura sobre a
morfologia intestinal no período de 21 a 42 dias de idade, em que houve menor altura de
vilosidades para os tratamentos que receberam levedura hidrolisada, porém tal efeito não
afetou a relação altura das vilosidades :profundidade de criptas se comparado ao uso de
levedura inativa.

7. DISCUSSÃO
7.1. Desempenho Experimento 1 e 2

É importante ressaltar que tanto no experimento 1 como no 2, buscou-se identificar a
melhor fonte de levedura a ser utilizada na alimentação de suínos, buscando – se com isso,
ainda, diminuir a inclusão de plasma sanguíneo e/ou utilização de ácido glutâmico, já que
estes ingredientes atuariam de forma similar as leveduras sobre o desempenho e morfologia
intestinal dos leitões. Para isso no experimento 1, trabalhou-se com níveis maiores de plasma
sanguíneo do que no experimento 2, associando ou não ao ácido glutâmico.
Em ambos os experimentos não houve diferença significativa (p>0,05) em todas as
fases avaliadas (exceto pré-inicial 3 do experimento 1) para ganho de peso, indicando que não
houve influência da fonte da levedura, nível de plasma ou adição ou não de ácido glutâmico à
ração para esta variável. Esses resultados concordam com Bowman e Veum (1973) e Tegbe e
Zimmerman (1977) que não observaram qualquer efeito da levedura sobre o ganho diário de
peso de suínos em crescimento e terminação. Além desses pesquisadores, outros também
relataram efeitos não significativos da levedura seca (inativa) sobre o ganho diário de peso
dos suínos em recria ou em crescimento e terminação (MIYADA e LAVORENTI, 1979;
MOREIRA, 1984; BERTO, 1985; NUNES, 1988; MIYADA et al., 1992, 1997).
Tanto no experimento 1 como no 2, não houve diferença significativa (p>0,05) em todas
as fases avaliadas (exceto pré-inicial 3 do experimento 1) para diarréia e conversão alimentar,
indicando, assim como para ganho de peso, que não houve influência da fonte da levedura,
nível de plasma ou adição de ácido glutâmico para esta variável. Alguns autores citam que
pode ocorrer uma piora na conversão alimentar de leitões que recebem levedura na ração
devido possivelmente, ao menor conteúdo energético e/ou à pior digestibilidade dos nutrientes
desta levedura, em função de sua parede celular (MIYADA e LAVORENTI (1979), BERTO
(1985), MIYADA (1987), NUNES (1988), MIYADA et al. (1992), LANDELL FILHO
(1993a, 1994)).
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Porém, neste experimento, foi fornecido a levedura hidrolisada, ou seja, que apresenta
parede celular rompida e citoplasma exposto para utilização, o que poderia tirar esse efeito
negativo sobre a característica de desempenho, mas o mesmo foi alcançado com o uso da
levedura inativa (seca), apresentando-se ambas as leveduras com mesmo efeito sobre as
características de desempenho. Existem diversas hipósteses para terem apresentado resultados
semelhantes como o fato da parede celular estar ligado a cerca de 35% do total de
aminoácidos, fazendo com que digestibilidade e a biodisponibilidade dos nutrientes fiquem
sensivelmente prejudicadas (BUTOLO et al., 1997), podendo haver a possibilidade de
permanecer essa característica mesmo após o rompimento da parede celular, já que a levedura
hidrolisada a apresenta parede celular fragmentada em seu conteúdo, outra possibilidade é que
o plasma ou ácido glutâmico, podem ter mascarado o efeito negativo da parede celular da
levedura inativa, fazendo a apresentar resultados semelhantes aos tratamentos com levedura
hidrolisada.
Em todas as fases dos dois experimentos, observou-se que o consumo de alimento não
foi afetado pelos diferentes tratamentos, o que pode indicar que em todas as dietas os leitões
tiveram o adequado balanceamento energético da ração, já que este regula o consumo de
alimentos pelos animais. Ainda, os resultado de consumo destes experimentos estão de acordo
com Araújo et al. (2006), que relataram que a utilização de até 15,00% de levedura
desidratada em rações para suínos na fase inicial não afeta o consumo de ração. Ainda, está de
acordo com Scandolera, et al. (2008) que observaram que o consumo diário de ração não
variou em função das diferentes fontes proteícas utilizadas na dieta de leitões na fase préinicial. Ainda, nos níveis utilizados de levedura adicionados a ração, esta não ganhou
consistência pegajosa, o que segundo Tegbe e Zimmerman (1977), trabalhando com leveduras
para suínos teria proporcionado uma consistência mais pegajosa às raçãos, diminuindo sua
ingestão.
Também, não houve diferença significativa (p>0,05) para peso em nenhuma fase de
ambos os experimentos.

7.2. Morfologia Intestinal Experimento 1 e 2

No experimento 2, para morfologia intestinal no período de 21-42 dias de idade, os
tratamento B e C apresentaram menor profundidade de criptas o que indica menor
antigenicidade dos ingredientes usados nesta dieta e nas quantidades usadas, uma vez que a
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profundidade de cripta é indicativo do nível de hiperplasia das células epiteliais, relacionado
ao grau de antigenicidade da dieta (HANCOCK et al., 1990). A redução na profundidade das
criptas indica menor nível de agressão à morfologia da parede intestinal provocada pelas
rações (LI et al., 1991). Ou seja, independente da fonte de levedura, a sua presença associada
ao ácido glutâmico com menor suplementação com plasma sanguíneo, permite maior
integridade intestinal. Porém, no experimento 1, para este mesmo parâmetro, o uso isolado de
levedura inativa resultou em menor profundidade de cripta, indepentende do uso do ácido
glutâmico, talvez isso se deva aos maiores níveis de plasma sanguíneo utilizado na ração deste
experimento, fazendo com que o uso de plasma por si só tivesse esse efeito protetor da
integridade intestinal.
A redução na altura das vilosidades e aumento na profundidade de criptas dos leitões
tem sido, amplamente relacionado com o desmame (Hampson, 1986; Dunsford et al., 1989;
Pluske et al., 1997) e o seu estresse.
Uma boa relação altura do vilo/profundidade de cripta ocorre quando os vilos se
apresentam altos (em forma de dedos) e as criptas pouco profundas, proporcionando melhor
absorção de nutrientes (SANTOS et al.,2002). Considerando-se que a forma básica do vilo é
um cone, o aumento na sua largura pode indicar mudança de sua forma alongada para
achatada (CERA et al., 1988). o trato digestório é o órgão de maior atividade metabólica do
corpo e, em períodos de baixa ingestão de alimentos (como o subseqüente à desmama), pode
sofrer redução de seu desenvolvimento, para redirecionamento parcial da energia para outros
tecidos (Touchette e Allee, 2000).
Assim, torna –se importante observar a relação altura de vilos:profundidade de criptas.
Uma boa relação altura do vilo/profundidade de cripta ocorre quando os vilos se apresentam
altos (em forma de dedos) e as criptas pouco profundas, proporcionando melhor absorção de
nutrientes (SANTOS et al., 2002) Então, temos que para o experimento 1 não houve diferença
(p>0,05) para as fontes de leveduras utilizadas para a relação altura de vilos :profundidade de
criptas, porém no experimento 2 podemos observar que todos os tratamentos que possuiam
ácido glutâmico em sua composição resultaram em maior relação altura de vilos:profundidade
de criptas, sugerindo que este torna-se necessário e eficiente quando trabalha-se com menores
níveis de plasma sanguíneo na dieta como a utilizada neste trabalho.
Desta forma, o que pode ter ocasionado os diferentes resultados em ambos os
experimento, foi a porcentagem de inclusão do plasma sanguíneo, uma vez que em ambos os
experimentos trabalhou-se com os mesmos níveis de ácido glutâmico e de levedura
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hidrolisada, o que sugere que para haver maior efeito da levedura hidrolisada seria
interessante trabalhar com o nível mais alto de plasma e aliar os efeitos benéficos das fontes
de levedura com os do plasma sanguíneo. Carlson & Veum (2000) verificaram melhora
significativa no desempenho de leitões dos 20 aos 48 dias de idade alimentados com dietas
contendo 5% de plasma suíno ou 5% de peptídeos de vegetais em relação aos leitões
alimentados com dietas à base de milho e farelo de soja. Assim, trabalhar com maiores níveis
de plasma pode possibilitar melhora no desempenho dos leitões.
Ainda, no trabalho de Scandolera et al.,2005 evidenciou-se que os efeitos das rações
sobre a morfologia da mucosa intestinal foram similares e que nenhuma das fontes protéicas
utilizadas foi capaz de minimizar os efeitos deletérios da mudança na alimentação sobre os
vilos, conforme verificado por McCraken et al. (1999) e Carlson e Veum (2000), ao
compararem proteínas lácteas, plasma ou peptídeos vegetais como subprodutos da soja.
Contudo, ressalta-se que os leitões deste trabalho tiveram contato com a dieta das matrizes
antes do desmame, o que pode ter favorecido a adaptação dos animais às proteínas do farelo
de soja e mascarado os efeitos das demais fontes protéicas estudadas e por isso a relação
altura de vilos:profundidade de criptas pode não ter apresentado resultados significantes
(p>0,05) em ambos os experimentos quando feita a interação sobre o uso das diferentes fontes
de leveduras utilizadas.
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8. Conclusão

De modo geral, tanto no experimento 1 como no 2, não houve diferença significativa
(p>0,05) em todas as fases avaliadas, para ganho de peso, peso, consumo, conversão
alimentar e diarréia, exceto pré-inicial 3 do experimento 1, (ganho de peso, consumo e
diarréia) para as diferentes fontes de levedura, nível de plasma ou adição de ácido glutâmico
Porém, observando – se os contrastes e os resultados de morfologia intestinal (21-42 dias de
idade), no experimento 1, com níveis de plasma mais elevados, a levedura hidrolisada
apresentou melhor ganho de peso, conversão-alimentar e integridade intestinal similar,
quando comparado com a levedura inativa (seca), sugerindo que a levedura hidrolizada
apresenta vantagens em relação ao uso da levedura inativa e que com níveis mais elevados de
plasma pode dispensar o uso da adição de ácido glutâmico à dieta, visto que todos os
tratamentos que possuiam ácido glutâmico no experimento 2 resultaram em maior
in+tegridade intestinal, sugerindo que este torna-se necessário e eficiente quando trabalha-se
com menores níveis de plasma sanguíneo na dieta como a utilizada neste segundo
experimento.
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