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RESUMO 

 

Tereza Cristina Camargo De Rocco. Efeito da suplementação com Bacillus subtilis sobre 

desempenho, parâmetros hematológicos, bioquímicos séricos e histopatológicos do rúmen e 

abomaso de borregos confinados. 

 

Foi investigado o efeito da suplementação com Bacillus subtilis, como probiótico, sobre  

desempenho, parâmetros hematológicos, bioquímicos e histopatológicos do rúmen e abomaso 

em borregos confinados. Vinte machos castrados, mestiços das raças Ile de France e 

Corriedale, com idade entre 210-240 dias, desmamados, com 28 ± 4 Kg de peso vivo foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos: Grupo controle (GC), que recebia ração a 2% peso 

vivo; e o Grupo Bacillus (GB) que recebia ração a 2% peso vivo, inoculada com Bacillus 

subtilis. A proporção de probiótico utilizado foi de 25 mL de Bacillus subtilis para 1 kg de 

concentrado, totalizando 2,0 x 10⁷ ufc/kg de peso vivo. Além da ração eram fornecido silagem 

de milho, sal mineral e agua ad libtum. O GB mostrou resultados superiores no Teste Tukey a 

5% para as variáveis, peso de carcaça (p<0,10), contagem de eosinófilos (p<0,05), 

Betahidroxibutirato (p<0,05). Também pode ser observado um ganho médio diário 11,2% 

superior ao GC, embora sem diferença estatística significativa entre grupos. Na hematologia 

ocorreu um aumento significativo observado no número de eosinófilos decorrente a 

imunomodulação intestinal. A suplementação com B. subtilis não alterou o nível sérico de 

proteína total, albumina, ureia, globulina, relação A/G, BHB, colesterol, creatinina, AST e 

glicose. 

 

 

Palavras-chave: perfil metabólico, ganho de peso, probiótico, qualidade de carcaça, ovino. 
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ABSTRACTS 

 

Tereza Cristina Camargo De Rocco. Effect of Bacillus subtilis supplementation on 

performance, hematological, biochemical and histopathological parameters of the rumen and 

abomasum of feedlot lambs. 

  

The effect of supplementation with Bacillus subtilis, as probiotic, on the performance, 

hematological, biochemical and histopathological parameters of the rumen and abomasal in 

confined lambs was investigated. Twenty castrated males, mestizos of the Ile de France and 

Corriedale races, aged 210-240 days, weaned, with 28 ± 4 kg of live weight were divided 

randomly into two groups: Control group (CG), receiving 2% live weight ration without any 

additive; and the Bacillus Group (GB) receiving 2% live weight ration, inoculated with 

Bacillus subtilis. The proportion of probiotic used was 25 mL of Bacillus subtilis to 1 kg of 

concentrate, totaling 2.0 x 10⁷ cfu / kg body weight. In addition to the feed were corn silage, 

mineral salt and water ad libtum. The GB showed superior results in the Tukey Test at 5% for 

the variables, carcass weight (p<0.10), eosinophil count (p<0.05), Betahydroxybutyrate 

(p<0.05). A daily average gain of 11.2% CG, although no significant statistical difference 

between groups. In hematology the significant increase observed in the number of eosinophil 

may be due to intestinal immunomodulation. Supplementation with B. subtilis did not alter 

serum levels of total protein, albumin, urea, globulin, A / G ratio, BHB, cholesterol, 

creatinine, AST and glucose. 

 

 

 

Keywords: metabolic profile, weight gain, probiotic, carcass quality, sheep. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o IBGE, o Brasil tem um dos maiores rebanhos de ovinos do mundo, sendo 

que em 2017 chegou a totalizar 13.770.906 cabeças. Dessa forma, a ovinocultura se tornou 

uma importante e crescente atividade econômica. A projeção da exportação de proteína 

animal pelo Brasil para a próxima década deve apresentar um crescimento de 40%, assumindo 

a posição de liderança no comércio mundial de carnes, bem como terá um papel fundamental 

em suprir a demanda alimentar da população global nos próximos anos (MAPA, 2018).  

A ovinocultura constitui uma importante atividade pecuária e sua produção se estende 

pelo território nacional, sendo fonte de renda e de subsistência (HERMUCHE et al., 2012). 

Além disso, existe mercado com grande potencial para consumo da carne ovina e seus 

subprodutos (GERON et al., 2012).  

A sazonalidade produtiva da atividade, a exigência de uma oferta regular de animais, a 

necessidade de escala para comercialização e a busca por produtos de alta qualidade por parte 

dos consumidores são dificuldades enfrentadas pelos produtores na comercialização de 

animais para abate via mercado (JORIS e VILPOUX, 2013; SORIO, 2009).  

O enfoque atual tem sido a produção intensiva de cordeiros para abate, segundo vários 

autores essa prática caracteriza-se por melhor desempenho animal, redução da sazonalidade, 

maior uniformidade do produto final e menores perdas devido a verminoses (SIQUEIRA et 

al., 1999; CIRNE et al., 2013; GALLO et al., 2014; RICE et al., 2016.). Além disso, os 

animais jovens mostram alta velocidade de crescimento e maior eficiência no aproveitamento 

de alimentos. Apresentando cobertura adequada de gordura corporal, que protege a carcaça 

contra a perda excessiva de umidade durante o processo de resfriamento e um mínimo de 

gordura intramuscular, que garante o paladar característico da carne ovina e um bom nível de 

maciez (ZAPATA, 2005; BONACINA et al., 2011; MONTE et al., 2012.). 

A pecuária moderna frequentemente utiliza aditivos alimentares para melhorar a 

produtividade animal. Os probióticos são microrganismos vivos, que quando administrados 

em quantidades adequadas conferem um benefício para a saúde do hospedeiro (FAO, 2001). 

Podem ter vários modos de ação, que incluem: restringir a colonização de microrganismos 

patogênicos nas superfícies mucosas por meio de um mecanismo de exclusão competitiva; 

estimular uma resposta imune; facilitar a proliferação de outras bactérias comensais e 

produzir substâncias antimicrobianas (HONG et al., 2005; LESER e MOLBACK; 2009). 
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Outro fato importante na utilização de probióticos na alimentação de ruminantes é que 

dietas com elevada digestibilidade proporcionam maior consumo, com menor emissão de 

metano por unidade de alimento ingerido, do que dietas de baixa qualidade (OLIVEIRA et al., 

2007), além disso, melhoraram a microflora ruminal interferindo na emissão de metano 

entérico (HAMMOND et al., 2009). Desta forma, a utilização de probióticos associado ao 

sistema intensivo de criação auxilia na mitigação de gases de efeito estufa (MACHADO et al., 

2011). 

Vários autores relataram que a suplementação com Bacillus subtilis levou a um 

melhor desempenho, ganho médio diário, maior digestibilidade, incremento na produção 

leiteira de ovelhas e maior desenvolvimento das papilas ruminais em bezerros lactentes 

(SANTOSO et al., 1995; KRITAS et al, 2006; SUN et al., 2010; SUN et al., 2011; SONG et 

al., 2014.). Entretanto, não se sabe qual a influência que o B. subtilis teria sobre a mucosa 

ruminal de animais jovens, porém com o aparelho digestório já desenvolvido. Poucos estudos 

têm sido conduzidos sobre a influência do B. subtilis em ovinos e os que existem são voltados 

à produção leiteira. Vale ressaltar que esta é uma avaliação pioneira sobre os efeitos da 

suplementação com B. subtilis em borregos confinados.  

Portanto, este trabalho teve como objetivos estudar os efeitos da adição do B. subtilis 

na alimentação animal sobre o desempenho, as possíveis alterações metabólicas séricas e 

histopatológicas no aparelho digestório de borregos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Desempenho em borregos confinados 

Segundo FAO (2011) o consumo de carne ovina e bovina aumentará em 

aproximadamente 200% até 2050. A criação de pequenos ruminantes tem um papel 

importante a desempenhar para enfrentar o desafio global da segurança alimentar sustentável. 

É necessário considerar a produção de pequenos ruminantes como parte de uma indústria 

global de produção de alimentos e reconhecer que a produção eficiente de cada setor é 

essencial para atender às necessidades da população humana em constante crescimento e que 

hoje excede sete bilhões (SARGISON, 2016). 

No Brasil, a carne de ovinos está deixando de ser produzida apenas nas estâncias 

gaúchas e no sertão nordestino, passando a ser consumida, principalmente, nos grandes 

centros urbanos (FRESCURA et al., 2005). Porém, a produção de cordeiros de alta qualidade 

durante todo o ano a partir de sistemas de produção extensivos é desafiador devido a muitas 

dificuldades, incluindo a produção sazonal de pastagens e variabilidade climática 

(PONNAMPALAM et al., 2017).  

Devido a estes fatores, o sistema intensivo de criação de ovinos está sendo cada dia 

mais utilizado pelos produtores brasileiros (GALLO et al., 2014). Segundo Cirne et al. (2013) 

essa prática caracteriza-se por rápido ganho de peso, alta eficiência alimentar e consequente 

redução no tempo para terminação e abate e maior uniformidade do produto final. Rice et al. 

(2016) afirmaram que a variabilidade e a sazonalidade do clima e a demanda por um produto 

consistente em termos de peso e idade levaram a um aumento no uso de sistemas de 

confinamento para cordeiros em terminação. O sistema de confinamento ainda permite 

melhor controle das cargas parasitárias, levando a menores perdas devido a verminoses 

(SIQUEIRA et al., 1999). 

Na produção de cordeiros para abate, é necessário manejo alimentar adequado que 

permita rápida terminação do cordeiro e a obtenção de carcaças com características adequadas 

ao consumo (FRESCURA et al., 2005). O fornecimento de dietas com elevados teores de 

concentrado para animais jovens, que apresentam boas respostas a esse tipo de alimentação, 

tem sido utilizado com o objetivo de intensificar o sistema de produção, pois permite o abate 

de animais dessa categoria com acabamento de gordura adequado, sem prejuízos à qualidade 

da carne (LEME et al., 2003). 
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Gallo et al. (2014) observaram em seu experimento com cordeiros mestiços Santa Inês 

e Dorper que os animais possuem grande exigência nutricional, devendo permanecer 

confinados durante um período de 60 a 80 dias, ganhando em torno de 15 a 20 kgs. O ganho 

de peso diário é de 250g normalmente. Entretanto um ganho de peso de 400g/dia ou acima 

disso somente pode ser observado em animal com elevado potencial genético para ganho de 

peso. O rendimento de carcaça ideal em raças com aptidão para produção de carne fica entre 

40 a 50%.  

Murphy et al. (1994) testaram em seu trabalho três diferentes tipos de sistemas de 

terminação de cordeiros, e conclui que o ganho de peso foi maior em cordeiros colocados 

diretamente no confinamento do que nos outros sistemas de terminação (pastejo em alfafa; 

pastejo em azevém por 42 dias seguidos de confinamento).  

 

2.2. Uso de probióticos na alimentação animal 

Segundo FAO (2001), probióticos são definidos como microrganismos vivos que, 

quando administrados em quantidades apropriadas conferem ao organismo um benefício para 

a saúde. O seu uso na alimentação animal teve um aumento considerável nos últimos 15 anos 

e estão cada vez mais presentes na nutrição de ruminantes como aditivos para melhorar a 

imunidade, a eficiência alimentar, o desempenho e, ao mesmo tempo para prevenir distúrbios 

de saúde. Com a crescente preocupação em relação aos efeitos negativos dos antibióticos, 

muitos países limitaram seu uso na alimentação animal, a fim de reduzir problemas como a 

resistência bacteriana, e com isso o uso de probióticos ganhou maior atenção por parte dos 

pesquisadores (SUN et al., 2010). 

Uma vez ingeridos, os microrganismos probióticos podem modular o equilíbrio e as 

atividades da microbiota do sistema gastrintestinal cujo papel é fundamental para a 

homeostase (CHAUCHEYRAS-DURAND et al., 2008). Outro fato importante é que o 

mercado consumidor busca produtos de qualidade, seguros e que não tragam problemas 

ambientais. O objetivo atual de usar aditivos alimentares, segundo Lema et al. (2000) não é 

apenas para aumentar o desempenho da produção de carne animal, mas também reduzir a 

eliminação fecal de patógenos como a Escherichia coli pelos ruminantes e ainda diminuir a 

excreção de produtos poluentes, como compostos à base de nitrogênio e metano (MACHADO 

et al., 2011). 
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As bactérias probióticas, além do envolvimento com processos imunológicos 

inespecíficos, podem estar implicadas no fenômeno de expulsão dos vermes por conta de 

mecanismos não imunológicos como aqueles relacionados às mucinas (OLIVEIRA-

SEQUEIRA et al., 2008). Segundo Gill (2003) os probióticos administrados oralmente 

interferem na expressão gênica das mucinas e na composição e excreção de muco, afetando 

negativamente o estabelecimento e desenvolvimento de patógenos intestinais.   

Em herbívoros poligástricos, o rúmen é o principal local de degradação e fermentação 

dos componentes da dieta. Várias comunidades microbianas anaeróbicas (bactérias, fungos, 

protozoários) que habitam o rúmen são responsáveis pela a digestão do alimento (FONTY et 

al., 2006), e através de processos fermentativos fornecem energia e componentes nitrogenados 

que são essenciais para a vida do animal. No entanto vários fatores, como restrições dietéticas 

e falhas de manejo podem afetar fortemente a estrutura e as atividades das comunidades 

microbianas gastrointestinais, levando a problemas de saúde e desempenho em animais 

(CHAUCHEYRAS-DURAND et al., 2008).  

Desta forma, probióticos podem ser úteis para estabilizar a microflora ruminal e 

limitar esses problemas, especialmente em animais de alta produção, cujo equilíbrio 

microbiano digestório pode ser alterado por um aumento abrupto no nível de energia 

fornecido, ou ainda quando a microflora é desafiada, por exemplo, durante uma transição de 

alimentação como, o desmame, o pastoreio, fornecimento de dietas de alto concentrado e 

durante períodos de estresse como temperatura quente ou transporte (CHAUCHEYRAS-

DURAND et al., 2008). 

Os efeitos e modos de ação dos probióticos na microbiota ruminal tem sido 

extensivamente estudados, diversos mecanismos de ação foram descritos, porém os principais 

foram: (1) maior desenvolvimento do rúmen e da flora microbiana. (2) estabilização do pH 

ruminal. (3) aumento nos microrganismos que degradam a celulose e hemicelulose 

(CHAUCHEYRAS-DURAND et al., 2008). 

 

2.2.1. Uso de Bacillus subtilis na alimentação animal 

As principais cepas de probióticos são Lactobacillus, Saccharomyces, Bacillus, 

Streptococcus, e Aspergillus (ALEXOPOULOS et al., 2004). A maioria das pesquisas já 

realizadas foram voltadas para as aplicações das várias cepas de bactérias ácido-lácticas 

(Holzapfel et al., 2001). Porém, atualmente, devido a sua capacidade de manter o equilíbrio da 
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microflora no trato gastrointestinal e ainda aumentar o desempenho produtivo dos animais 

quando administrada em doses adequadas (ALEXOPOULOS et al., 2004), a espécie Bacillus 

tem chamado mais a atenção dos pesquisadores. 

Bacillus subtilis é uma bactéria, Gram positiva, não patogênica, considerada um 

microrganismo transitório no trato digestivo, isto é, não é comumente encontrada no 

organismo animal. Capaz de formar esporos resistentes ao calor e ao frio. Atua como um 

probiótico que se adicionado à dieta é capaz de aumentar a digestibilidade e a imunidade nos 

animais (SOUZA et al., 2017). 

Sun et al. (2010) demonstraram que o Bacillus subtilis aumentou o desempenho 

melhorando o ganho médio diário e eficiência alimentar e adiantou a idade de desmame de 

bezerros. Além disso, que B. subtilis não estimulou reações alérgicas mediadas por IgE, mas 

aumentou os níveis séricos de IgG e IFN-γ em bezerros alimentados com probiótico, 

beneficiando a função imune do animal. 

Segundo Song et al. (2014) Bacillus subtilis se mostrou eficaz no controle de doenças 

infecciosas, melhorando assim o desempenho produtivo em ruminantes. Verificaram também 

que a adição de B. subtilis, em dietas de vacas de leite no inicio da lactação reduz NH3-N nas 

fezes, o que mostra um aproveitamento melhor na utilização do nitrogênio, embora o B. 

subtilis possa alterar a microflora das fezes.  

Sun et al. (2011) demonstraram que a administração oral de B. subtilis causou um 

incremento nas taxas de desenvolvimento da papila ruminal em bezerros lactentes, pois o 

grupo que recebeu tratamento com o B. subtilis apresentou maior número de papilas, com 

aspecto melhor e com maior superfície de absorção que o grupo controle. Alexopoulos et al. 

(2004) observaram que o uso de B. subtilis em associação com B. licheniformis levou a menor 

mortalidade e morbidade em leitões pós-desmama, também observaram maior ganho de peso, 

conversão alimentar e qualidade de carcaças em leitões na fase de crescimento e terminação. 

Santoso et al. (1995) relataram que frangos de corte que receberam a cultura 

bacteriana de B. subtilis apresentaram um ganho de peso ligeiramente maior e uma melhora 

significativa na eficiência alimentar. Além disso, este organismo pode associar-se com a 

parede intestinal e favorecer o aumento do número de lactobacilos naturais, que, por sua vez, 

suprimirão o crescimento de microrganismos entéricos indesejáveis como Escherichia coli, 

melhorando assim a eficiência alimentar.   
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Kritas et al. (2006) concluíram que a suplementação de ração de ovelhas no final da 

gestação com probiótico B. subtilis melhorou a produção de leite, com um aumento 

significativo no teor de gordura e proteína. Souza et al. (2017) afirmaram em seu experimento 

com vacas leiteiras que a suplementação com B. subtilis por 16 semanas levou a um aumento 

na produção, na proteína, sólidos totais e energia, e ainda houve uma redução na ureia 

nitrogenada no leite. 

Diante de tantos benefícios atribuídos a suplementação com B. subtilis faz-se 

necessário mais estudos de seus vários modos de ação nas diferentes espécies animais 

auxiliando no controle de doenças, inibindo bactérias patogênicas (SONG et al., 2014), como 

promotor de crescimento, estimulando o sistema imune (SUN et al., 2010), melhorando o 

desempenho e produção animal (ALEXOPOULOS et al., 2004; KRITAS et al., 2006.). 

 

2.3. Análises bioquímicas 

A bioquímica clínica oferece uma importante ferramenta diagnóstica, pois 

desequilíbrios do metabolismo costumam ter repercussão na composição dos fluidos 

corporais, principalmente, sangue, urina e leite. Mais que detectar casos clínicos, esta 

ferramenta, usada concomitantemente com dados de anamnese e de exame clínico, apresenta 

utilidade no diagnóstico de casos subclínicos, onde os sinais dos transtornos não resultam 

evidentes, bem como no monitoramento de pacientes em tratamento ou em observação 

(GONZALES et al., 2009). 

O perfil metabólico em ruminantes pode ser usado para monitorar a adaptação 

metabólica e diagnosticar desequilíbrios metabólico-nutricionais. Outra forma de avaliar a 

resposta do organismo frente aos processos fisiológicos de cada fase do ciclo reprodutivo em 

ovinos é o acompanhamento do hemograma (KRAJNICAKOVA et al., 1997). 

A composição bioquímica do plasma sanguíneo reflete de modo fiel a situação 

metabólica dos tecidos animais, de forma a poder avaliar lesões teciduais, transtornos no 

funcionamento de órgãos, adaptação do animal diante dos desafios nutricionais e fisiológicos 

e desequilíbrios metabólicos específicos ou de origem nutricional (GONZALES e 

SCHEFFER, 2003). 

Simultaneamente com a intensificação dos sistemas de produção e o desenvolvimento 

de computadores e analisadores automáticos, pesquisadores começaram a procurar 

indicadores que avaliam o estado metabólico dos animais em mais detalhes. A informação 
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obtida de alguns indicadores metabólicos estratégicos pode possivelmente fornecer uma base 

mais substancial em relação ao conhecimento do estado metabólico do animal, e assim a dieta 

pode ser ajustada e as doenças metabólicas prevenidas juntamente com um incremento na 

produção animal (CALDEIRA et al., 2007). 

As doenças de produção ocorrem quando há um desequilíbrio entre a oferta (alimento) 

e o que é requerido do animal (leite/carne/cria). Nestas situações a solução envolve não 

somente a avaliação da nutrição, mas também o status de saúde do animal. Esta informação só 

pode ser avaliada através de exames de sangue, medindo uma série de metabólitos específicos 

e atividades enzimáticas, e os interpretando dentro do cenário em que o animal está inserido. 

O perfil metabólico demonstrou ser de grande utilidade em testar a qualidade da nutrição e a 

demanda de produção do rebanho. Desta forma os problemas podem ser rapidamente 

identificados e solucionados antes que afetem a produtividade, saúde e fertilidade 

(CASTILLO et al., 2016).  

A ovinocultura demanda a necessidade de novos métodos de avaliação metabólico-

nutricional em virtude da maior casuística de doenças metabólicas. Nesse sentido, o 

hemograma e o perfil metabólico podem servir de auxílio no diagnóstico e na prevenção 

destas doenças, principalmente em animais de alta produção (GONZALEZ et al., 2000a). 

São inúmeros os fatores de variabilidade descritos como possíveis causadores de 

significativas alterações nos resultados das provas bioquímicas, realizadas em amostras de 

soro sanguíneo de ovinos. Alguns desses fatores poderiam ser considerados como intrínsecos, 

portanto, pertinentes às condições inerentes do indivíduo tais como espécie, raça, idade, sexo; 

outros fatores poderiam ser referidos como extrínsecos, relacionando-se à adaptação dos 

animais ao meio ambiente ou ao sistema de criação, como as condições ambientais e 

climáticas, manejo de criação e alimentação ou doenças endêmicas. Além do mais não se 

poderia deixar de mencionar as variações causadas pela metodologia utilizada para as 

determinações, pela técnica de colheita ou da conservação das amostras. O tema vem 

despertando o interesse de diversos pesquisadores, de modo que estes estabeleceram padrões 

de referência para ovinos de diferentes raças, regiões e manejos (SOUZA et al., 2009)  
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2.3.1. Perfil metabólico energético 

O perfil metabólico energético pode ser avaliado através de um painel de exames 

bioquímicos tais como, glicose, colesterol, triglicerídeos, betahidroxibutirato (BHB), Ácidos 

graxos não esterificados (AGNE), Lactato Desidrogenase (LDH) entre outros. 

A glicose é um dos principais metabólitos sanguíneos utilizados para determinar o 

status energético (PEIXOTO e OSÓRIO, 2007). É considerada vital para funções como o 

metabolismo do cérebro e na lactação. O nível de glicose sanguínea pode indicar falhas na 

homeostase, como ocorre em doenças tais como a cetose (GONZALES, 2009). 

Na digestão dos ruminantes praticamente nenhuma glicose proveniente do trato 

digestivo entra na corrente sanguínea, sendo oxidada pelas bactérias ruminais até a produção 

de ácidos graxos voláteis (acético, propiônico e butírico) [KANEKO, 2008]. O fígado é o 

órgão responsável pela síntese de glicose a partir de moléculas precursoras na via da 

gliconeogênese. No caso de ruminantes, o ácido propiônico é substrato de 50% dos 

requerimentos de glicose, os aminoácidos gliconeogênicos contribuem com 25% e o ácido 

láctico com 15% (GONZALES, 2009).  

Apesar de a glicose ser o metabólito de eleição para avaliar o status energético dos 

ruminantes, trabalhos têm demonstrado certa contrariedade nos resultados, uma vez que 

mecanismos homeostáticos que controlam a glicemia tornam difícil estabelecer uma clara 

relação entre estado nutricional e níveis de glicose, pois além de grande parte dos tecidos 

utilizarem ácidos graxos livres (AGL) e corpos cetônicos como fonte energética, o fígado 

destes animais possui alta função neoglicogênica (PEIXOTO e OSÓRIO, 2007). Devendo ser 

avaliada conjuntamente com os AGV. 

Estes AGV representam, para os ruminantes, a principal fonte de energia 

(KOSLOSKI, 2002). Os corpos cetônicos, produtos do metabolismo de glicídios e lipídeos, 

são o betahidroxibutirato (BHB) o acetoacetato e a acetona. Seus precursores são as gorduras, 

os ácidos graxos da dieta e as reservas de gordura do animal. O ácido butírico é transformado 

no epitélio dos pré-estômagos, via acetoacetato, em BHB, sendo este o principal corpo 

cetônico do sangue do ruminante hígido (GONZALES et al., 2000a). 

Em situações onde há deficiência de energia, o acetoacetato produzido normalmente 

no metabolismo dos ácidos graxos não pode ser metabolizada e sofre redução a 

betahidroxibutirato ou descarboxilação até acetona (GONZALES, 2003). Entre os corpos 
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cetônicos, o BHB é o que apresenta maior estabilidade no soro/plasma, sendo o mais utilizado 

como indicador do metabolismo energético (FERNANDES et al., 2012). 

 O BHB e os AGNE também são utilizados para determinar o nível produtivo dos 

ruminantes. Ambos os indicadores estão relacionados com a taxa de mobilização das reservas 

lipídicas em situação de balanço energético negativo (GONZALES, 2009), seus teores 

sanguíneos são bastante significativos para avaliação do estado energético destes animais, 

respondendo rapidamente às mudanças do consumo do alimento. Porém, pode sofrer 

alterações em função das catecolaminas liberadas durante o estresse e seu uso rotineiro pode 

estar limitado ao custo elevado de análise, uma vez que é determinado por técnica enzimática 

por espectofotometria (GONZALEZ et al., 2000a). 

Segundo Peixoto e Osório (2007) a avaliação do colesterol sanguíneo também auxilia 

a determinar o desempenho produtivo e reprodutivo dos ruminantes. O colesterol nos animais 

pode ser tanto de origem exógena, proveniente dos alimentos, como endógena, sendo 

sintetizado, a partir do acetil-CoA. Os níveis de colesterol plasmático são indicadores 

adequados do total de lipídeos no plasma, pois corresponde a aproximadamente 30% do total 

(GONZALES, 2009). 

Variações na concentração sérico-plasmática de colesterol estão relacionadas à 

condição nutricional dos animais e é considerado um indicador confiável do metabolismo 

energético no fígado (FERNANDES et al., 2012). Segundo Gonzales e Scheffer (2003) a 

diminuição dos níveis sérico-plasmáticos de colesterol indica quadro de déficit energético, 

enquanto o aumento ocorre em resposta à ingestão de níveis elevados de energia na forma de 

lipídios. 

 

2.3.2. Perfil metabólico proteico 

Na avaliação do status proteico tem sido usado principalmente o exame de proteína 

total, albumina, relação albumina/globulina, ureia e relação ureia/creatinina (GONZALES et 

al., 2000a). Estima-se que dietas com menos de 10% de proteína causam diminuição nos 

níveis proteicos do sangue (KANEKO, 2008). 

As principais proteínas plasmáticas são a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. 

Elas estão envolvidas em múltiplas funções, tais como a manutenção da pressão osmótica e da 

viscosidade do sangue, o transporte de nutrientes, metabólitos, hormônios e produtos de 
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excreção, a regulação do pH sanguíneo e a participação na coagulação sanguínea 

(GONZALES, 2009). 

 As proteínas sanguíneas são sintetizadas principalmente pelo fígado, sendo que a taxa 

de síntese está diretamente relacionada com o estado nutricional do animal, especialmente 

com os níveis de proteína e de vitamina A, e com a funcionalidade hepática. A 

hipoproteinemia pode ser indicadora de estados de subnutrição, bem como de insuficiência ou 

de lesão hepática e hemorragias (GONZALES, 2009). 

Os dois principais indicadores do metabolismo proteico em ruminantes são os níveis 

séricos de ureia e albumina; a ureia demonstra o estado proteico do animal em curto prazo, 

enquanto que a albumina o demonstra em longo prazo (PEIXOTO e OSÓRIO, 2007). 

 A albumina é a proteína mais abundante no plasma perfazendo de 35 a 50% do total 

de proteína sérica, e é sintetizada no citoplasma do hepatócito (KANEKO, 2008). 

Considerada o indicador mais sensível para avaliar o status nutricional proteico, muito embora 

as mudanças ocorram lentamente, considerando a meia vida desta proteína que é em torno de 

20 dias (GONZALES et al., 2000a).  Responsável por 80% da pressão osmótica coloidal, e 

tem ainda a função de transportar de substâncias (KANEKO, 2008). 

A concentração sérica de globulinas pode ser obtida pela diferença entre a 

concentração de proteínas totais e albumina (GONZALES, 2009) As globulinas são 

indicadores limitados do metabolismo proteico, tendo mais importância como indicadores de 

processos inflamatórios e representam uma resposta de fase aguda. Quando há uma inversão 

na relação albumina/globulina é indicativo de processo inflamatório (KANEKO, 2008). 

A ureia é sintetizada no fígado em quantidades proporcionais à concentração de 

amônia produzida no rúmen e sua concentração está diretamente relacionada com os níveis 

proteicos da ração e da relação energia/proteína da dieta (PEIXOTO e OSÓRIO, 2007). Desta 

forma os níveis de ureia são analisados em relação à proteína da dieta e ao funcionamento 

renal (GONZALES e SCHEFFER, 2003). 

Nos ruminantes a ureia é um indicador sensível, direto e imediato da ingestão de 

proteína, de forma que excedentes de proteína na dieta são refletidos como aumento de ureia 

tanto no sangue como no leite (GONZALES, 2009). Níveis de ureia diminuídos juntamente 

com a albumina, indicam deficiência proteica na dieta. Níveis de ureia normais ou 

aumentados e de albumina diminuídos, acompanhado de níveis de enzimas altos são 

indicadores de falha hepática (GONZALES e SCHEFFER, 2003).  
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Em ruminantes o teor de ureia não resulta um adequado indicador renal em função do 

alto grau de reciclagem deste metabólito entre o sangue e o rúmen, por isso devem ser 

avaliados em conjunto com valores de albumina e creatinina (GONZALES, 2009). 

A creatinina é um composto nitrogenado produzido a partir da fosfocreatina muscular. 

A quantidade de creatina formada por dia depende da quantidade de creatina no organismo, 

que por sua vez depende da massa muscular. Entretanto, a quantidade formada é 

relativamente constante para um indivíduo, sendo pouco afetada pela alimentação, 

principalmente pelo consumo de proteína (KANEKO, 2008). 

A excreção de creatinina só se realiza por via renal, uma vez que não pode ser 

reabsorvida nem aproveitada pelo organismo. Os níveis de creatinina podem ser interpretados 

de forma similar aos de ureia no tocante à taxa de filtração renal. Assim, aumentos podem ser 

observados em casos de fluxo renal reduzido por hipotensão, desidratação ou por doenças 

renais e obstrução urinária (GONZALES, 2009). 

 

2.3.3. Perfil hematológico 

O diagnóstico hematológico tornou-se uma base de dados essencial para investigação 

diagnóstico de problemas de saúde em ovinos. A interpretação do perfil hematológico, em 

combinação com os achados do exame clínico e resultados de outros testes, pode apontar para 

um diagnóstico diferencial ou sugerir um prognóstico (POLIZOPOULOU, 2010). 

Segundo Brito et al. (2006) uma das formas de avaliar a resposta do organismo frente 

aos processos fisiológicos de cada fase do ciclo reprodutivo em ovinos é o acompanhamento 

do hemograma. Nesse sentido, tanto o hemograma como o perfil metabólico podem servir de 

auxílio no diagnóstico e na prevenção de doenças, principalmente em animais de alta 

produção. 

Animais de diferentes raças, idades, sexo e local de criação possuem necessidades 

nutricionais, energéticas e metabólicas diversas, que são refletidas nos seus perfis 

hematológicos e bioquímicos. Além disso, as enfermidades que podem acometer os animais 

da espécie ovina ocasionam, na maioria das vezes, em alterações hematológicas e 

bioquímicas, sendo de fundamental importância a correta identificação destas alterações, 

embasada nos valores de referência determinados para a espécie em questão, tornando os 

exames laboratoriais auxiliares no diagnóstico das doenças e prevenção de prejuízos 

econômicos que estas podem causar (MADUREIRA et al., 2013). 
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O hemograma inclui o eritrograma, o qual é composto pelos parâmetros contagem de 

células vermelhas (RBC), o hematócrito (Ht) ou volume globular (VG), contagem das células 

vermelhas, hemoglobina, Volume Corpuscular Médio (VCM) e Concentração de 

Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM), os quais fornecem informações sobre tamanho 

médio da célula e concentração de hemoglobina respectivamente (POLIZOPOULOU, 2010). 

Em ovinos, é considerado anemia quando o valor do hematócrito está abaixo de 27% 

(KANEKO, 2008). As hemácias de pequenos ruminantes são relativamente menores se 

comparadas com outras espécies. A avaliação de esfregaços sanguíneos pode revelar 

anormalidades na morfologia das células vermelhas, ou a presenta de parasitas, que podem 

levar a um diagnóstico (POLIZOPOULOU, 2010). 

O leucograma constitui da contagem total de leucócitos e da contagem diferencial, a 

qual é realizada pela leitura em microscopia óptica do esfregaço sanguíneo. Os leucócitos ou 

células sanguíneas brancas são críticos nas respostas imunes do organismo (CUNNINGHAM, 

2008). Ruminantes geralmente apresentam menos neutrófilos do que linfócitos 

(UNDERWOOD et al., 2015). Segundo Polizopoulou (2010) em ovinos adultos a relação 

neutrófilos/linfócitos é em média de 1:2. 

Com exceção dos linfócitos, cada uma das outras linhagens de leucócitos origina-se e 

amadurece na medula óssea. A resposta leucocitária em ovinos geralmente difere das 

apresentadas em outras espécies, e raramente é específica para uma doença em particular 

(POLIZOPOULOU, 2010). 

As plaquetas são células ou fragmentos de células especializadas importantes na 

coagulação sanguínea (CUNNINGHAM, 2008). Originam-se dos megacariócitos, e tem 

função primária na hemóstase. São células menos estáveis e podem ser contadas com precisão 

em amostras de sangue dentre de 6 horas após a colheita. Hemorragia prolongada e petéquias 

são os sinais mais comuns indicando trombocitopenia ou disfunção plaquetária 

(POLIZOPOULOU, 2010). 

 

2.4. Histopatologia do rúmen e abomaso 

O epitélio ruminal possui diversas funções fisiológicas, como absorção, metabolismo 

de nutrientes e subprodutos microbianos (ácidos graxos voláteis). Há no epitélio um vasto 

número de papilas que se projetam da superfície ruminal para o lúmen, aumentando 

consideravelmente a superfície de absorção e fixação microbiana à parede do rúmen, 
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desempenhando um papel significativo na ingestão de alimento e ganho de peso 

(BROWNLEE, 1956; BALDWIN et al., 2017). As contribuições metabólicas do epitélio 

ruminal tem recebido muita atenção por parte de pesquisadores, devido ao inegável impacto 

deste tecido sobre a eficiência de produção. O processo de desenvolvimento ruminal tem sido 

visto com interesse não somente pelos aspectos de saúde e bem estar de animais de produção, 

mas também como um sistema modelo único para investigação da interação nutriente-gene 

ocorrendo naturalmente (BALDWIN et al., 2017). 

A diferenciação da mucosa ruminal se inicia na vida intrauterina, entretanto depois do 

nascimento ainda está incompleta. Os ácidos graxos voláteis estimulam o metabolismo 

epitelial, promovem o desenvolvimento estrutural e a atividade absortiva do rúmen. 

Investigações sistemáticas demonstram que a papila ruminal começa a se desenvolver, e há 

um aumento na espessura da mucosa ruminal, quando os bezerros lactentes iniciam a ingerir 

alimentos sólidos. O metabolismo do epitélio ruminal muda do neonato para o adulto, 

mudando da preferência por glicose como fonte de energia no rúmen do neonato, para a 

preferência por ácidos graxos de cadeia curta (SCFA) no rúmen maduro (ZITNAN et al., 

1999). 

Sun et al. (2011) demonstraram em seu estudo que a composição química da dieta bem 

como os produtos finais da fermentação microbiana ruminal têm uma influencia crítica no 

desenvolvimento da papila ruminal. Verificaram também que o uso da cultura B. subtilis na 

alimentação de bezerros lactentes promoveu desenvolvimento ruminal, tal que se apresentou 

melhor desenvolvido e recoberto com papilas mais flexíveis, macias, e em formato de língua 

na parede ruminal. Também, que a suplementação com B. subtilis aumentou a densidade das 

papilas e, portanto, a superfície de absorção por cm² no saco ventral do rúmen. E finalmente 

comprovaram um aumento na capacidade do rúmen em absorver os ácidos graxos de cadeia 

curta (SCFA) e produzir NH3-N resultante da fermentação microbiana. 

Dietas ricas em concentrado podem estimular o desenvolvimento de papilas ruminais 

mais do que dietas ricas em volumosos (ZITNAN et al., 1998), porém lesões nas papilas 

causadas por acidose podem comprometer o desempenho do animal (ALMEIDA et al., 2018) 

Há relatos que o desenvolvimento e a coloração da papila ruminal é influenciada pela dieta e 

pela forma física da dieta (UNDERWOOD et al., 2015). É sabido que animais submetidos a 

dietas ricas em concentrado correm o risco de desenvolver acidose ruminal ou metabólica, 

este quadro tem sido associado com alta incidência de lesões na parede ruminal e a condição 
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de paraqueratose. A característica de paraqueratose inclui o acúmulo de camadas de células 

epiteliais escamosas nucleadas queratinizadas e também intensa descamação epitelial. As 

células balonosas ou paraqueratóticas tem formato de balão, com predominância de grânulos 

finos colocados centralmente e material celular esponjoso listrado em sua periferia (STEELE 

et al., 2009). 

2.5. Classificação de carcaças 

O sistema brasileiro de tipificação é estabelecido por avaliações subjetivas da 

maturidade, conformação e acabamento, bem como pelas análises do sexo e peso da carcaça 

quente. Sendo os critérios usados no Brasil para bovinos: idade, sexo, peso, conformação e 

gordura (GOMIDE et al., 2006). 

A maturidade é avaliada pela dentição do animal. A conformação relaciona-se com o 

maior ou menor desenvolvimento muscular, ou seja, com a proporção carne/osso. O 

acabamento é determinado de acordo com a distribuição e espessura da gordura subcutânea 

(de cobertura), aferida em três locais diferentes da carcaça, à altura da 6ª, 9ª e 12ª costela, 

complementando com a gordura da região lombar, podendo ser classificada em: magra (1); 

Escassa (2); Mediana (3); Uniforma (4); Excessiva (5). O peso da carcaça é obtido logo após 

o abate com a carcaça ainda quente (GOMIDE et al., 2006). 

Alexopoulos et al. (2004) verificaram a eficácia da suplementação de leitões durante 

as fases de desmame, crescimento e terminação, com B. subtilis em associação com B. 

liqueniformis, conferindo aos animais diferença significativa (p<0,05) em comparação ao 

grupo controle, para as variáveis ganho de peso, conversão alimentar e qualidade de carcaça. 

Segundo Popova (2017) probióticos demonstraram um bom potencial para melhorar a 

qualidade da carne de frango de corte, reduzindo o colesterol total, afetando positivamente os 

ácidos graxos e aumentando a estabilidade oxidativa lipídica. Portanto, diante dos efeitos 

benéficos na carne do frango de corte, os probióticos podem ser usados para a melhoria do 

pH, cor, capacidade de retenção de água, composição química, perfil de ácidos graxos e 

estabilidade oxidativa. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Avaliar o efeito da suplementação do B. subtilis na alimentação de borregos 

confinados. 
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3.2. Objetivos específicos 

• Determinar o desempenho em borregos confinados suplementados com B. subtilis 

• Avaliar as alterações hematológicas e metabólicas séricas (ureia, proteína total, 

albumina, relação albumina/globulina, creatinina, AST, Glicose, betahidroxibutirato e 

colesterol total). 

• Determinar as possíveis alterações histopatológicas no rúmen e abomaso de pequenos 

ruminantes confinados e suplementados com B. subtilis. 

• Classificação e rendimento de carcaça de animais suplementados com B. subtilis. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Local do experimento 

O experimento foi realizado na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, 

campus CEDETEG, na região Centro-Sul do estado do Paraná, na cidade de Guarapuava. 

Caracteriza-se por apresentar clima Cfb (subtropical mesotérmico úmido), sem estação de 

seca, com verões frescos e invernos moderados conforme a classificação de Köppen. A 

temperatura média no mês mais frio é abaixo de 12,7 0C e a temperatura média do mês mais 

quente é inferior a 23,5 0C (EMBRAPA, 2006). A média de precipitação anual varia de 1.938 

mm, sendo os meses de maio, julho e agosto os de menores precipitações (IAPAR, 2017).  

4.2. Animais, alojamento e alimentação 

Foram utilizados 20 borrregos machos castrados, oriundos do cruzamento das raças 

Corriedale x Ile de France, com idade entre 210-240 dias de vida, desmamados, com 28,0 ± 4 

kgs de peso vivo. Foram confinados em aprisco, em baias de  2m x 2m, com piso ripado 

suspenso. Cada baia continha três cochos (para ração, silagem e sal mineral) e um bebedouro, 

os quais eram limpos toda manhã.  O arraçoamento era feito duas vezes ao dia, às 7h30min e 

às 17 horas. 

 Para alimentação dos borregos foi fornecido concentrado comercial, de engorda e 

crescimento (Agrária®) fornecido a 2% do peso vivo (PV). A ração peletizada era composta 

por radícula de malte, farelo de soja, cevada, milho integral moído, casca de soja, óleo de 

soja, calcário calcítico, fosfato monobicálcico, ureia pecuária, cloreto de sódio (sal comum), 

sulfato de manganês, manganês aminoácido quelato, monensina sódica, cromo orgânico, 
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óxido de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobalto, iodato de cálcio, proteinato de selênio, 

selenito de sódio, óxido de magnésio, enxofre ventilado (flor de enxofre), vitamina A, 

vitamina D3, vitamina E, zinco aminoácido quelato (ANEXO 1). A Tabela1 demonstra a 

composição nutricional da ração. 

 

Tabela 1. Composição nutricional do suplemento concentrado da dieta do grupo de borregos 

confinados. 

Parâmetro Concentrado 

Matéria Seca (MS), % Matéria Natural 89,2 

Proteína Bruta (PB), %MS 20,02 

Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) %MS 77,53 

Fibra em Detergente Neutro (FDN), %MS 29,42 

Fibra em Detergente Ácido (FDA), %MS 14,17 

Matéria Mineral (MM), %MS 8,44 

Cálcio, %MS 1,44 

Fósforo, %MS 0,54 

FONTE: http://totalcampo.dominiotemporario.com/doc/Golden_Sheep_Cresc_engord_2.pdf.  

 

A cada 15 dias os animais foram pesados para reajuste da dieta. A ração foi pesada 

semanalmente em balança da marca Triunfo® (Modelo DST 30/C-DM n° 7055/09) e 

armazenada em sala ao lado do aprisco, em sacolas identificadas com os números das baias. 

Os borregos do GC recebiam a ração sem nenhuma suplementação enquanto os do GB 

recebiam ração inoculada com o Bacillus subtilis. A inoculação de B. subtilis na ração era 

realizada no momento de cada trato. Os animais de ambos os grupos (GB e GC) receberam 

silagem de milho ad libitum. Foi realizada colheita de amostras da silagem para análise físico-

química (Tabela 2). 

No arraçoamento da manhã retiravam-se as sobras de silagem de cada cocho para 

pesagem. Esses pesos foram anotados diariamente em planilha fixada no aprisco, e utilizados 

para avaliar o consumo e fazer as devidas correções nas quantidades fornecidas. Na sequencia 

procedia-se a limpeza e de todos os cochos e do bebedouro, e logo após realizava-se o 

reabastecimento dos mesmos com ração (inoculada/GB e sem inoculante/GC), silagem de 
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milho e Premix mineral (Tortuga®), cuja composição está apresentada na Tabela 3. Os 

bebedouros eram esgotados e limpos.  

 

Tabela 2. Resultado da Análise Físico-Química da Silagem de Milho 

RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Análises Realizadas: Análises Químicas e Físicas Obtido 
Padrão 

Mínimo    Máximo 

Umidade e substâncias voláteis. g/100g 63,43 60,0 70,0 

pH 4,03 3,0 4,2 

Matéria seca. g/100g 36,57 30,0 40,0 

Matéria seca dos grãos contidos na silagem. g/100g 55,71 55,0 65,0 

Proteína Bruta. g/100g MS 5,60 6,0 9,0 

Proteína Digestível. g/100g MS 4,59 4,9 7,4 

Matéria Mineral. g/100g MS 2,91 1,5 5,0 

Extrato Etéreo. g/100g MS 0,00 2,0 5,0 

Fibra em Detergente Neutro. g/100g MS 56,05 32,0 52,0 

Fibra em Detergente Ácido. g/100g MS 28,13 18,0 32,0 

Lignina. g/100g MS 5,19 1,0 4,0 

Carboidratos Não Fibrosos. g/100g MS 35,44 31,0 -- 

Energia Líquida da Lactação, Mcal/kg MS 1,650 1,400 -- 

Energia Líquida de Ganho, Mcal/kg MS 1,575 1,480 -- 

Energia Líquida de Mantença, Mcal/kg MS 0,975 0,900 -- 

Energia Digestível, Mcal/kg MS 3,005 2,850 -- 

Energia Metabolizável, Mcal/kg MS 2,464 2,300 -- 

Nutrientes Digestíveis Totais.g/100g MS(Bolsen, 1996) 68,15 65,00 -- 

Nutrientes Digestíveis Totais. g/100g MS (NRC,2001) X 65,00 -- 

Digestibilidade Estimada de Matéria Seca. g/100g 

(Bolsen, 1996) 

66,99 64,0 -- 

Potencial Estimado do Consumo de MS kg/100kg PV -- 2,3 -- 

Valor relativo do Alimento -- 125 -- 
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Tabela 3. Composição do premix mineral utilizado para os borregos confinados. 

Elemento Quantidade/kg do produto 
Zinco. mg/kg 3.800,00 mg 
Sódio. g/kg 147,00 g 

Manganês. mg/kg 1.300,00 mg 
Cobalto. mg/kg 40,00 mg 

Ferro. mg/kg 1.800,00 mg 
Cobre. mg/kg 590,00 mg 
Enxofre. g/kg 18,00 g 

Selênio. mg/kg 15,00 mg 
Iodo. mg/kg 80,00 mg 

Cromo. mg/kg 20,00 mg 
Molibdênio. mg/kg 300,00 mg 

Cálcio. g/kg 120,00 g 
Flúor (máx.). mg/kg 870,00 mg 

Fósforo. g/kg 87,00 g 
Fonte: www.dsm.com/products/tortuga/pt_BR/products-and-programs/details/ovinofos.html 

 

4.3.Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi de blocos casualizados (DBC), com dois tratamentos 

e dez repetições. Os animais chegaram a área experimental no dia 04/04/2018, e passaram por 

período de adaptação de 23 dias com a finalidade de se aclimatar ao ambiente, ao manejo 

alimentar e sanitário. Após 3 dias da chegada dos animais, foram realizados exames copro-

parasitológicos e hematológicos de cada borrego. A partir dos resultados destes exames, foi 

realizado vermifugação em todos os animais, pois apresentaram contagem de OPG acima de 

800. O vermífugo utilizado foi o Triclorfon a 10%, via oral, na dosagem de 100 mg/kg de 

peso animal. Receberam também antibioticoterapia profilática, com o princípio ativo 

Cloridrato de Oxitetraciclina, via intramuscular (IM) na dosagem de 5mg/kg de peso animal.  

No dia 27/04/2018 teve inicio o experimento, até que os borregos atingissem o peso 

alvo entre 38 a 44 kgs. Foram separados por randomização em dois grupos: Grupo Controle 

(GC) com 10 animais que receberam somente ração e Grupo Bacillus (GB), com 10 animais 

que receberam ração inoculada com 2,0 x 10⁷/ ufc/kg de PV de B. subtilis diariamente. A 

pesagem dos animais foi realizada a cada 15 dias, com intuito de reajustar a dieta e avaliar o 

desempenho. Determinou-se o ganho de peso médio diário dos borregos (GMD) após o 

período de adaptação iniciando a partir da primeira pesagem. O cálculo foi feito subtraindo o 

peso atualizado do peso anterior em seguida dividindo este resultado pelo número de dias 

decorrentes entre as pesagens. 
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No período correspondente à quarta pesagem alguns animais apresentaram quadro 

dermatológico com presença de prurido. Foram realizados raspados de pele, porém os 

resultados não foram conclusivos no diagnóstico de piolhos ou sarna. Mesmo assim optou-se 

por tratar os borregos acometidos com Moxidectina 10mg/mL injetável, devido aos sinais 

clínicos apresentados. Esses animais permaneceram mais tempo no experimento respeitando o 

período de carência do medicamento (30 dias) para então poderem ser abatidos. 

Os animais permaneceram no experimento até atingirem o peso alvo entre 38-44 kg, e 

então seguiram para o abate em frigorífico, sob o regime de inspeção estadual (SIE), no 

município de Guarapuava-PR. O abate foi dividido em dois lotes de 10 animais, o primeiro 

lote permaneceu 53 dias no confinamento (19/06/2018) e segundo 81 dias (17/07/2018). 

  

4.4. Bacillus subtilis 

O Bacillus subtilis utilizado no experimento apresentava-se em cultura líquida e 

embalado em sacolas plásticas lacradas. O cálculo da quantidade utilizada do probiótico para 

inocular a ração foi feito na proporção de 25 mL de B. subtilis (1,0 x10⁹ ufc) para cada 1 kg 

de ração, fornecendo um total de 2,0 x10⁷ufc/kg de PV. O líquido inoculante foi separado em 

alíquotas dentro da Capela de Fluxo Laminar, em potes plásticos esterilizados, na quantidade 

suficiente para ser usada em cada trato, os potes ficavam armazenados refrigerados. Antes de 

cada trato adicionava-se o líquido contendo o probiótico aos pacotes de ração do GB, e 

agitava-se vigorosamente para que fosse incorporado uniformemente. Em seguida os pacotes 

de ração eram fornecidos aos animais de ambos os grupos. 

 

4.5. Colheita de amostras de sangue para hemograma e análise bioquímica sérica 

No período da manhã (7h30min às 10h), respeitando o ciclo circadiano, foram 

colhidos 4 mL de sangue de cada animal por punção da veia cefálica. Fracionou-se esta 

quantidade obtida em dois tubos, um com EDTA, para realização de hemograma e outro sem 

anticoagulante para as análises bioquímicas. Logo em seguida todas as amostras foram 

levadas ao Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da UNICENTRO para serem 

processadas. A amostra de sangue com EDTA foi inserido em Analisador Hematológico 

SDH-3 VET® para obtenção do hemograma. Para contagem diferencial dos leucócitos, foram 

feitos esfregaços sanguíneos e corados pelo método Panótico Rápido. Em cada esfregaço 

foram contados 100 leucócitos, utilizando-se microscopia comum em objetiva de 100x, 
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identificando-se os polimorfonucleares granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) e os 

mononucleares agranulócitos (linfócitos e monócitos), no microscópio óptico. Os tubos sem 

anticoagulante foram centrifugados (Spinlab®) a 443,7g por 10 minutos para obtenção do 

soro, o qual foi dividido em três alíquotas, acondicionado em microtubos de polipropileno e 

mantido a -20°C, para posterior realização dos seguintes exames bioquímicos: Ureia, Proteína 

total, Albumina, Creatinina, AST, Glicose e Colesterol total com kits Labtest®, e 

Betahidroxibutirato (BHB – Randox®), os quais foram analisados em espectrofotômetro 

semiautomático (BioPlus 200) com comprimento de onda específico para cada analito. As 

análises sanguíneas repetiram-se em intervalos de 21 dias, totalizando quatro colheitas. 

 

4.6. Colheita de liquido ruminal durante o abate 

Os animais foram abatidos após 24 horas de dieta hídrica. Imediatamente após o abate, 

amostras de líquido ruminal foram colhidas do rúmen perfurado, filtradas através de gaze e 

acondicionadas em recipiente plástico estéril. Em seguida o pH do fluido ruminal foi aferido 

com um eletrodo de vidro utilizando um pH metro modelo Hanna®.  A cada aferição era feita 

a higienização do eletrodo com água destilada, para não ocorrer interferência nos resultados. 

  

4.7. Material para histopatológico 

Durante o abate foram colhidas amostras teciduais do rúmen e abomaso de cada 

animal. Fragmentos de 2 cm², foram retirados de locais padronizados: fundo do saco ventral 

do rúmen e fundo do abomaso. Em seguida foram imersos em água para retirar o conteúdo 

gástrico e então colocados em recipientes contendo solução de formalina 10% tamponada 

para fixação tecidual, os quais foram identificados com número correspondente de cada 

animal. Após 48 horas de fixação as amostras de tecido foram enviadas ao laboratório para 

confecção das lâminas para avalição histopatológica.  

 

4.8. Classificação de carcaça 

Para a classificação de carcaça foi utilizado o sistema brasileiro por avaliações 

subjetivas da maturidade, acabamento, bem como pelas análises do sexo e peso da carcaça 

quente (logo após o abate), por dois profissionais qualificados do próprio frigorífico.  

A maturidade é avaliada pela dentição do animal. A conformação é de acordo com a 

proporção carne/osso. O acabamento é determinado de acordo com a distribuição e espessura 
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da gordura subcutânea (de cobertura), aferida com paquímetro e inspeção visual em três locais 

diferentes da carcaça, à altura da 6ª, 9ª e 12ª costela, complementando com a gordura da 

região lombar, podendo ser classificada em: Ausente (1); Escassa (2); Mediana (3); Ótima (4); 

Excessiva (5). O peso da carcaça é obtido logo após o abate com a carcaça ainda quente 

(GOMIDE et al., 2006). 

Ainda foi avaliado o rendimento de carcaça, para o cálculo utilizou-se o peso da 

carcaça quente, dividido pelo peso do animal ao sair da propriedade e multiplicado por 100 

para obtenção do valor em porcentagem. 

 

4.9. Análise estatística 

Os dados de desempenho, parâmetros hematológicos, bioquímicos e histopatológicos 

do rúmen e abomaso de borregos confinados foram submetidos à análise de variância com 

nível de significância de 5%, dados em percentagem foram transformados em raiz quadrada 

do valor. Quando os resultados apresentaram significância os mesmos foram analisados pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade de erro. As análises foram realizadas utilizando-se o 

programa estatístico SISVAR®. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Desempenho animal 

Os resultados da análise de variância estão na tabela 4. Os valores de peso e GMD do 

segundo lote de borregos foram colocados no final da tabela, o motivo desta separação se 

deve a uma redução no número de indivíduos aos 50 dias do experimento onde reduziu 

também o grau de liberdade do cálculo estatístico. Embora o GB tenha apresentado médias 

melhores que GC (Tabela 5) não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05). 

A partir da 4ª pesagem notou-se uma acentuada melhora no desempenho dos borregos 

do GB, este período corresponde ao tratamento dos animais com Moxidectina® (Tabela 5). 

Pôde-se observar que as médias de peso dos animais do GB mantiveram-se superiores 

ao GC (Tabela 5), durante o período avaliado, mostrando uma diferença de 2,7 kg na última 

pesagem (Tabela 5 e Figura 1). O GB apresentou GMD médio 11,2% superior ao GC (Tabela 

5 e Figura 2). 
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 Tabela 4. Análise de variância das variáveis: Peso (kg), Ganho Médio Diário (kg), Rendimento de Carcaça (%), e Peso de carcaça (kg), de 

borregos, confinados e suplementados com B. subtilis. Guarapuava 2018. 

FV GL Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 
 

Peso 5 GMD1 GMD2 GMD3 GMD4 GMD 5 
Rend. 
Carc P. Carc GL* Peso 5* Peso 6* GMD5* GMD6* 

Grupo 1 0,420ns 3,444ns 3,784ns 4,232ns 
 

5,94ns 0,0002ns 0,008ns 0,0001ns 0,00006ns 0,001ns 4,232ns 6,050° 1 13,225ns 18,225ns 0,004ns 0,004ns 

Repetição 9 5,457° 7,795ns 7,38ns 9,89ns 
 

12,33° 0,002ns 0,003ns 0,002ns 0,003ns 0,003ns 0,675ns 1,267ns 4 4,495ns 7,95ns 0,002ns 0,007ns 

Erro 9 
 

2,170 3,566 5,14 5,22 
 

5,03 0,003 0,005 0,007 0,002 0,004 1,562 1,318 4 8,27 7,955 0,002 0,004ns 

Total 19   9     

CV(%) 5,0 6,07 6,71 6,22 
 

5,81 25,06 40,2 39,82 21,63 33,67 2,87 6,4  7,22 6,76 26,37 35,21 

Média   28,9 31,13 33,8 36,7 
 

38,61 0,2115 0,1676 0,205 0,2105 0,187 43,53 17,95   39,85 41,75 0,185 0,1865 
ns= não significativo;° significativo a 10%. * valores de peso e GMD do segundo lote de borregos  
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Tabela 5. Valores médios para os parâmetros GMD (kg), Peso (kg) e cálculo da Diferença 

dos pesos médios dos grupos GB e GC, aferidos em intervalos de 15 dias, de borregos 

Corriedale x Ile de France confinados, suplementados com Bacillus subtilis. Guarapuava 

2018. 

 
Parâmetro 

 
Grupo 

   Pesagem     Média 
Geral Inicial 0 1 2 3 4 5 6 

GMD 
Bacillus ** 0,215 0,188 0,207 0,212 0,195 0,206 0,210 0,205 

Controle ** 0,208 0,147 0,203 0,209 0,178 0,164 0,170 0,182 

PESO 
Bacillus 26,3 29,1 31,6 34,2 37,2 39,2 41,0 43,1 35,21 

Controle 26,1 28,8 30,7 33,4 36,3 38,1 38,7 40,4 34,06 

Diferença*   0,2 0,3 0,9 0,8 0,9 1,1 2,3 2,7  
* Diferença entre peso médio (kg) do GB e do GC; ** não foi calculado o GMD do período de adaptação. 

 

 

 

 

Figura 1. Valor crescente da diferença entre o peso médio (kg) do Grupo Bacillus (GB) e 

Grupo Controle (GC) aferidos em intervalos de 15 dias. 
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Figura 2. Comparação de ganho de peso médio diário (GMD) de borregos Corriedale x Ile de 

France do Grupo Bacillus e Grupo Controle, calculados em intervalos de 15 dias. 

 

5.2. Classificação de carcaças 

Na classificação de carcaças realizada após o abate, quanto a avaliação do acabamento 

(cobertura de gordura), dos 10 animais do GB, 9 (90%) foram classificados com conceito O 

(ótimo) e apenas 1 (10%) com EX (excessivo). Já o GC apresentou 8 (80%) animais com 

conceito O (ótimo), 1 (10%) com EX (excessivo) e 1 (10%) com classificação M (mediano). 

A tabela com a classificação das carcaças encontra-se no Apêndice 1. 

O peso de carcaça apresentou diferença estatística significativa a 10% (p<0,1) entre os 

grupos, sendo que o GB mostrou resultados superiores ao GC, como mostram os dados da 

tabela 6. Para rendimento de carcaça não houve diferença estatística significativa entre grupos 

(p>0,05), porém a média apresentada pelo GB foi superior ao GC (Tabela6). Quanto aos 

quesitos conformação, sexo e maturidade, as carcaças eram retilíneas, os animais eram todos 

machos e tinham a dentição decídua de acordo com a idade da categoria borregos. 

Tabela 6. Valores médios para Peso de carcaça (Kg) e Rendimento de carcaça (%) de 

borregos confinados, suplementados com B. subtilis. Guarapuava 2018. 

Grupo 
Parâmetro 

Peso Carc° (Kg) Rend. Carc. (%) 
Bacillus 18,5 a 44 a 
Controle  17,4 b 43,6 a 
Média 18,04 43,79 

°=significativo a 10%; médias com letras diferentes diferem estatisticamente entre si.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

GMD0 GMD1 GMD2 GMD3 GMD4 GMD5 GMD6

Bacillus Média Controle  Média
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5.3. Análises hematológicas e bioquímicas séricas 

Não houve diferença significativa na análise de variância entre grupos para as variáveis: Hematócrito; Hemoglobina; Hemácias; 

Leucócitos Totais; Bastonetes; Segmentados; Linfócitos; Monócitos e Plaquetas, conforme mostra a tabela 7. Exceto para Eosinófilos que 

demonstrou diferença estatística significativa a 5% (p<0,05) entre os grupos (GB e GC), com o grupo Bacillus apresentando média superior ao 

grupo Controle, entretanto os valores séricos de eosinófilos estão dentro dos parâmetros de normalidade para a espécie (Tabela 8). 

 

Tabela 7. Análise de variância para parâmetros hematológicos médios, com intervalos de 21 dias entre colheitas, em borregos Corriedale x Ile de 

France confinados, suplementados com Bacillus subtilis. Guarapuava 2018.  

ns= não significativo; ° significativo a 10%; *significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

 

FV GL HT HB HE LEUCO BAST SEG EOS  LINF MON PLAQ  
Grupo 1 25,99 ns 0,007ns 0,856 ns 6629396,6 ns 0,23 ns 0,400 ns 5,71* 136,90 ns 5,714 ns 0,065 ns 

Colheita 3 227,78** 42,123** 78,544** 32622510,3** 1,15° 691,780 ** 3,50* 1934,53** 101,76** 133,478* 
Grupo x 
Colheita 3 7,84ns 4,186° 7,201 ns 1444882,3 ns 0,01 ns 132,325 ns 0,06 ns 54,79 ns 10,83 ns 29,878 ns 

Repetição 9 15,08 5,971 7,623 6166542,9 2,02 245,644 1,06 213,14 8,21 37,736 
Erro 53 7,89 1,678 4,063 3175417,9 0,51 172,718 1,23 373,73 16,34 45,014 
Total 69 

          CV% 
 

89,2% 10,68% 17,91% 27,97% 118,00% 44,17% 138,71% 33,15% 138% 34,44% 
Média   31,49 12,127 11,25 6370,85 0,6 29,75 0,8 58,32 2,91 19,48 
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Os parâmetros hematológicos apresentaram-se dentro dos valores de referência desde a primeira colheita, exceto contagem de 

hemácias, que somente a partir da segunda colheita entrou na normalidade para a espécie. Nas avaliações subsequentes houve um aumento 

na celularidade periférica, elevando os níveis séricos dos parâmetros avaliados. Conforme dados da tabela 8, ambos os grupos apresentaram 

valores séricos médios para os parâmetros hematológicos dentro da referência para a espécie (PUGH e BAIRD, 2012) [ANEXO 2]. 

 

Tabela 8. Valores hematológicos médios entre os grupos GB e GC, de borregos confinados, suplementados com Bacillus subtilis. 

Guarapuava 2018 

Valores 
Médios  

ht% hb g/dl he 10⁶/μL leuc 10³/μL bast/μL seg/μL eos/μL* linf/μL mono/μL plaq 10³ 

GB 32,0 a 12,43 a 11,4 a 6010,3 a 72,1 a 2007,3 a 108,2 a 6654,6 a 222,4 a 464,1 a 

GC 32,1 a 12,45 a 11,2 a 6654,5 a 76,5 a 2089,5 a 93,2 b 6010,3 a 294,1 a 417,6 a 

VR 27 - 45 9-15 9-15 4000-12000 0 700-6000 0-1000 2000-9000 0-750 205-705 
*significativo a 5% (p<0,05); valores de médias com letras diferentes na linha diferem entre si no Teste Tukey a 5%; VR=Valores de referência segundo Pugh e 

Baird (2012). 
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5.4. Perfil metabólico proteico 

O perfil metabólico proteico dos animais foi avaliado através dos exames albumina, 

proteína total, globulina, relação albumina/globulina, ureia e creatinina, cujos resultados 

encontram-se descritos na tabela 10.  Observa-se diferença significativa a 1% (p<0,01) para 

todos os parâmetros entre colheitas, já entre grupos não se observou diferença estatística 

(p>0,05) [Tabela 9].  

 

5.5. Perfil metabólico energético  

O perfil metabólico energético foi avaliado através dos exames glicose, colesterol total 

e betahidroxibutirato. Os parâmetros avaliados não apresentaram diferença estatística para o 

FV grupos (p>0,05), com exceção do BHB que apresentou diferença significativa a 5% 

(p<0,05) para Grupos e Colheitas (Tabela 9), e no Teste Tukey a 5% o Grupo Bacillus foi 

superior ao Grupo Controle (Tabela 10). 

 

5.6. Indicador hepático 

O indicador hepático analisado no experimento foi AST, o qual está demonstrado na 

tabela11. Na análise de variância (Tabela 9) AST não apresentou diferença entre grupos 

(p>0,05), e para colheitas houve diferença de 1% (p<0,01). Os valores séricos médios 

estavam dentro dos de referência para a espécie, em ambos os grupos (Tabela 10). 
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Tabela 9. Análise de variância para parâmetros bioquímicos séricos, de borregos Corriedale x Ile de France confinados, suplementados com 

Bacillus subtilis. Guarapuava 2018. 

FV GL Alb Pt Glob A/G Ureia Creat Colest  Glicose AST BHB 
Grupo 1 0,0006 ns 0,009ns 0,014ns 0,0002 ns 103,21 ns 0,02 ns 41,66ns 91,43 ns 48,06 ns 0,042* 

Colheita 3 0,178* 5,76** 4,328** 0,035** 3834,33** 1,04** 383,12* 1431,21** 3561,42** 0,01ns 
Grupo x 
colheita 3 0,0095 ns 0,05ns 0,109ns 0,012 ns 81,33ns 0,03 ns 39,38ns 44,56ns 500,47 ns 0,01 ns 

Repetição 9 0,116 0,248 0,367 0,019 221,83 0,11 171,79 44,04 1374,48 0,006 
Erro 53 0,048 0,278 0,267 0,007 49,05 0,07 122,98 61,19 514,59 0,008 
Total 69  

CV% 9,84% 7,86% 11,68% 16,72% 20,49% 21,40% 21,87% 14,01% 20,47% 26,85% 
Média   2,20 6,7 4,5 0,5 34,18 1,23 50,71 55,83 110,80 0,33 

ns= não significativo; ° significativo a 10%; *significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Tabela 10. Valores séricos médios das análises bioquímicas realizadas em borregos Corriedale x Ile de France confinados, suplementados com 

Bacillus subtilis. Guarapuava 2018. 

Valores 
Médios  

Alb 
mg/dL 

Pt 
mg/dL 

Glob 
mg/dL 

A/G 
mg/dL 

Ureia 
mg/dL 

 Creat 
mg/dL  

Colest  
mg/dL 

Glicose 
mg/dL 

AST      
U/L 

BHB 
mmol/L 

GB 2,23 a 6,72 a 4,49 a 0,50 a 38,8 a 1,2 a 52,2 a 57,8 a 112,2 a 0,353 a 

GC 2,22 a 6,70 a 4,48 a 0,49 a 37,2 a 1,3 a 50,4 a 55,8 a 121,4 a 0,305  b 

VR  2,4-3,0 6,0-7,9 3,5-5,7 0,42-0,76 8-20 1,2-1,9 52-76 50-80 60-280 0,55±0,04 
Médias com letras diferentes na linha diferem entre si no Teste Tukey a 5%; GB: Grupo Bacillus; GC: Grupo Controle; VR=valores de referência segundo Kaneko 

2008. 

 

 

 



44 

 

 

 

5.7. Colheita de líquido ruminal 

Na avaliação do líquido ruminal não houve diferença significativa entre os grupos. Os 

animais apresentaram líquido com coloração e odor característico. O valor médio do pH 

ruminal ficou em 7,3 para o GB e 7,4 para o GC, segundo Pugh e Baird (2012) se 

encontravam dentro dos valores normais para espécie (6,5- 7,5), porém segundo Radostits et 

al. (2002) estavam um pouco acima dos limites considerados fisiológicos (6,2-7,2). 

 

5.8. Histopatologia do rúmen e abomaso  

No exame histopatológico do rúmen e abomaso não houve diferenças entre GB e GC, 

ambos apresentaram alterações semelhantes que foram: papilas pouco ou moderadamente 

desenvolvidas (Figura 3-A), paraqueratose discreta a moderada (Figura 3 -B), presença de 

células balonosas no extrato granuloso e/ou córneo (Figura 3-C e Figura 3-D). A tabela com a 

descrição das lesões ruminais de cada indivíduo encontra-se no Apêndice 2. 

  

A B 

C D 
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Figura 3. Corte histológico do rúmen, com coloração HE, visto em microscopia óptica.  A. 

Papilas ruminais pouco desenvolvidas (objetiva 10x); B. Papilas ruminais com paraqueratose 

moderada (objetiva 10x); C. Células balonosas no extrato córneo (objetiva de 100x com óleo 

de imersão); D. Papila com paraqueratose discreta e células balonosas no extrato granuloso 

(objetiva de 100x com óleo de imersão). 

 

6. DISCUSSÃO 

 

Neste experimento, embora não tenhamos observado diferença estatística significativa, 

o grupo de animais que receberam o B. subtilis apresentou valores numéricos mais altos para 

peso e GMD (Tabela 5). O GMD do GB foi 11,2 % superior ao GC o que representa um valor 

econômico expressivo na produção animal.  

Observou-se que os animais do GB que foram tratados com Moxidectina® tiveram 

rápida recuperação do problema sanitário e conseguiram demonstrar melhor desempenho, 

aumentando a diferença dos parâmetros peso e GMD entre o GB e GC. Acredita-se que os 

borregos suplementados com B. subtilis apresentaram um aumento de peso compensatório ao 

que eles perderam durante a doença, e com a melhora do status sanitário puderam expressar o 

efeito benéfico da suplementação sobre o desempenho. 

Segundo Gallo et al. (2014) animais com alto potencial genético para ganho de peso 

chegam a atingir um GMD de 400g/dia, entretanto borregos mestiços Corriedale x Ile de 

France não possuem potencial tão alto para GMD, pois são animais de dupla aptidão 50% 

para produção de carne e  50% produção de lã. Apesar disso os animais suplementados com o 

probiótico apresentaram o GMD maior que o grupo controle. 

Saleem et al. (2017) avaliaram o desempenho de cordeiros pós desmame, utilizando 

um probiótico comercial contendo Pediococcus acidilactici (1×106 ufc/g) e Pediococcus 

pento-saceus (1.3×106 ufc/g), verificaram melhor digestibilidade dos nutrientes, e embora 

também não tenham observado diferença estatística significativa entre os grupos, 

numericamente o GMD e a eficiência alimentar foi maior no grupo que recebeu probiótico.  

Withley et al. (2009) avaliaram o desempenho de cabritos, com idade entre 191 a 195 

dias, suplementando com um mix de probiótico comercial, o qual continha E. faecium (2.5 x 

109 ufc), L. acidophilus (2.5 x 109 ufc), protease-Bacillus subtilis (22,125 unidade catalíticas 

de proteína), amilase-B. subtilis, e Aspergillus oryzae (13,289 unidades de amilase 
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bacteriana), e também não verificaram diferença estatística significativa no GMD entre os 

grupos. 

Soren et al. (2013) não observaram nenhum efeito sobre o ganho de peso e o ganho 

médio diário em cordeiros alimentados com S. cerevisiae ou com S. cerevisiae e L. 

sporogenes.  

Por outro lado, estudos realizados com B. subtilis natto observaram melhora do ganho 

médio diário e eficiência alimentar em bezerros pré desmama (SUN et al., 2010), melhor 

desenvolvimento das papilas ruminais em bezerros lactentes (SUN et al., 2011), porém 

utilizaram animais mais jovens ao utilizado neste trabalho e nas pesquisas citadas acima, o 

que sugere que a idade de suplementação com probióticos possam ter maior atuação se forem 

administrados logo após a desmama.  

Segundo AbdEl-Tawab et al. (2016), pesquisas realizadas com pequenos ruminantes 

têm demostrado resultados controversos, pois o mecanismo de ação dos probióticos no 

desempenho e na saúde animal ainda não foram totalmente esclarecidos, além de haver 

poucas pesquisas realizadas com esta espécie animal. Soma-se a isso, aos vários tipos de 

cepas estudadas, em modelos animais e idades diferentes, doses e períodos diferentes que 

dificultam na análise comparativa dos resultados. 

Quanto aos parâmetros hematológicos não observamos diferença estatística 

significativa entre os grupos, exceto na contagem de eosinófilos (p < 0,05), o que reforça o 

fato de que os probióticos se ligam a mucosa intestinal impedindo que patógenos se adiram a 

ela melhorando a digestão de nutrientes (SEO et al., 2010).  

 A adesão do probiótico promove a liberação de substâncias químicas pelos mastócitos 

levando a um aumento do número de eosinófilos na circulação. Informação importante, uma 

vez que o probiótico possa ser utilizado inclusive para o controle preventivo das helmintoses 

em pequenos ruminantes, visto que há uma correlação negativa entre o número de eosinófilos 

e número de ovos de helmintos por grama de fezes (SANTOS et al., 2016). Este achado nos 

permite afirmar que o B. subtilis apresentou um efeito benéfico sobre a saúde animal, pois 

segundo Patterson e Burkholder (2003) o uso de probióticos está associado com o aumento da 

liberação de diferentes substâncias que agem na estimulação da motilidade e imunomodulação 

do intestino na defesa inata e adaptativa. 

Pode-se observar diferença estatística significativa entre colheitas, com um aumento 

da celularidade periférica dos valores hematológicos no decorrer das avaliações. Isto se deve 
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ao conjunto de medidas de manejo nutricional e sanitário adotado com os animais durante o 

experimento. Tais medidas permitiram que ocorresse uma melhora nos parâmetros avaliados. 

 Quanto aos perfis metabólicos séricos somente o BHB apresentou diferença estatística 

significativa (p<0,05) com valor médio para o GB de 0,353 mmol/L e para o GC de 0,305 

mmol/L. Segundo Whitaker (2004), valores de BHB abaixo de 0,6 mmol/L indica que o 

animal não está perdendo peso, enquanto valores séricos acima de 1,0 mmol/L afeta a saúde e 

a produção do animal. Porém resultados diferentes foram encontrados por Ding et al. (2008) 

que não observaram diferença significativa nos valores de BHB em cordeiros suplementados 

com monensina e leveduras. 

Nas dosagens séricas de colesterol, albumina, ureia, proteina total, relação 

albumina/globulina, AST, glicose e creatinina, não foram encontrados diferenças estatística 

significativa entre grupos, já Abd-El-Salam et al. (2014) verificaram aumento sérico da 

proteína total, globulina e albumina em cordeiros suplementados com alta dose de probiótico, 

porém estudando uma dose intemediária não verificaram alterações, diferentemente do 

observado por Arab et al. (2014) que encontraram valores de proteina total, albumina, 

colesterol, triglicierideos e glicose com tendência a valores mais baixos nos grupos que 

receberam probioticos (B. subtilis e B. licheniformis). Alguns trabalhos tem demonstrado 

diminuição sérica da ureia (ANTUNOVIC et al., 2006 ), relacionando-o com o aumento da 

utilizaçao de N. Neste trabalho não encontramos diferença estatística significativa entre os 

grupos para uréia.  

Segundo Abd-El-Tawab et al. (2016), pesquisas realizadas sobre o efeito dos 

probióticos nos parâmetros hematológicos e bioquímicos em pequenos ruminantes ainda são 

controversos. São necessárias mais pesquisas sobre o mecanismo de atuação dos probióticos. 

De acordo com Chaucheyras –Durand et al. (2008) o uso de probióticos na dieta de 

poligástricos traz efeitos benéficos sobre o sistema digestório, devido a um maior 

desenvolvimento e estabilidade  microflora ruminal. Entretanto à avaliação histopatológica do 

rumem e abomaso, verificou-se que tanto o GB quanto o GC apresentaram padrão de lesões 

ruminais semelhantes. Sabe-se que o tipo de AGV no conteúdo ruminal pode afetar o 

desenvolvimento das células do epitélio ruminal. O propionato e o butirato parecem ser mais 

estimuladores do crescimento papilar que o acetato (VAIR et al., 1960), já a alta produção 

ruminal de butirato, parece ser indesejável do ponto de vista de integridade e atividade 

metabólica da parede ruminal em razão dos efeitos diretos indesejáveis desse ácido sobre a 
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proliferação e a queratinização das células epiteliais (GÁLFI et al., 1993). Porém, neste 

trabalho os valores de BHB permaneceram dentro dos valores de referência para espécie 

(PUGH e BAIRD, 2012) durante todo o período experimental e associado ao valor do pH 

ruminal aferido no momento do abate que ficou em 7,4 para o GC e 7,3 para o GB, somado ao  

teor de FDN e lignina na dieta utilizada, indicam que dificilmente os animais apresentaram 

acidose ruminal, mesmo que subclínica. Sabe-se que quadros de acidose ruminal (pH ruminal 

baixo) estão associados a lesões da mucosa do rúmen (STEELE et al., 2009), e que dietas com 

partículas finas e com pouca fibra causam menor abrasão, e estão associadas aos quadros de 

paraqueratose (GREENWOOD et al., 1997). 

Desta forma, estas lesões podem ter ocorrido em um período anterior ao experimento, 

pois os animais foram adquiridos com 7 meses de idade, desmamados, portanto já 

apresentavam o rúmen funcional, com papilas já desenvolvidas. Ou, ainda que o teor de 

lignina de 5,19g/100g MS presente na silagem de milho possa ter ocasionado estas lesões, de 

acordo com Galfi et al. (1993) epitélio ruminal normal sofre intensas mudanças proliferativas 

e regressivas ao longo de toda a vida celular. Esses processos são causados principalmente 

pelo tipo de alimentação e pela quantidade de concentrados dados ao animal. No entanto, 

ainda é controverso qual dos fatores dietéticos induz proliferação e diferenciação do epitélio.  

Quanto à classificação de carcaças, o GB apresentou melhores resultados reflexo do 

maior GMD. Alexopoulos et al. (2004) também observaram maior ganho de peso e melhor 

qualidade de carcaças em leitões na fase de crescimento e terminação. Souza et al. (2017) e 

Sun et al. (2010), também observaram que a suplementação com B. subtilis promoveu 

melhora no desempenho e digestibilidade dos animais.  

  

7. CONCLUSÃO 

 

A suplementação com B. subtilis promoveu GMD 11,2 % superior e carcaças mais 

pesadas e uniformes. 

Na hematologia houve aumento significativo no número de eosinófilos refletindo de 

modo benéfico na saúde animal. 

A suplementação com B. subtilis não alterou o nível sérico de proteína total, albumina, 

ureia, globulina, relação A/G, BHB, colesterol, creatinina, AST e glicose. Assim como não 

apresentou diferenças nas avaliações histopatológicas.  



49 
 

 

8. Referências 

  

ABD-EL-SALAM, A. M.; ZEITOUM, M.M.; ABDELSALAM, M. M.. Effect of synbiotic 

supplementation on growth performance, blood metabolites, insulin and testosterone and wool 

traits of growing lambs. Journal of Biological Science, 14 (4), 292-298, 2014. 

 

ABD EL-TAWAB, M.M.; et al. Role of probiotics in nutrition and health of small ruminants. 

Polish Journal of Veterinary Sciences, v.19, n.4 (2016), 893-906. 

 

ALEXOPOULOS, C.; et al. Field evaluation of the effect of a probiotic containing Bacillus 

licheniformis and Bacillus subtilis spores on the health status, performance, and carcass 

quality of grower and finisher pigs. Journal of Veterinary Medicine. A 51, 306-312, 2004 

 

ALMEIDA, M.T.C.; et al. Rumen and liver measurements of lambs fed with high inclusions 

of crude glycerin in adaptation and finishing period of feedlot. Small Ruminant Research, v. 

167, p 1-5, (2018), https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2018. 

 

ANTUNOVIC, Z.; et al. Probiotic application in lambs nutrition. Krmiva 48, Zagreb, 4;175-

180, 2006. 

 

ARAB, H.; et al. Effect of B. subtilis and B. licheniformis based probiotic on performance, 

hematological parameters and blood metabolites in lambs. International Journal of Food 

and Nutritional Sciences, v.3, I.4, jul-sep, 2014. 

 

BALDWIN VI, R.L.; CONNOR, E.E.; Rumen Function and development. Veterinary 

Clinics of North America: Food Animal Practice, Nov; 33(3): p.427-439, 2017. 

http://dx.doi.org/10.1016/jcvfa.2017.06.001. 

 

BONACINA, M. S; OSORIO, M. T. M; OSORIO, J. C. S, et al. Avaliação sensorial da carne 

de cordeiros machos e fêmeas Texel × Corriedale terminados em diferentes sistemas. Revista 

Brasileira de Zootecnia, São Paulo, v.40, n.8, p.1758-1766, 2011. 

 



50 
 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 

Projeções do Agronegócio: Brasil 2017/18 a 2027/28 projeções de longo prazo / Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Política Agrícola. – Brasília: 

MAPA/ACE, 2018. 112 p. 

  

BRITO, M.A.; et al. Composição do sangue e do leite em ovinos leiteiros no Sul do BR, 

variações na gestação e lactação. Ciência Rural, Santa Maria, v.36, n.3, p.942-948, mai-jun, 

2006. 

 

BROWNLEE, A. The development of rumen papillae in cattle fedo n diferente diets. The 

British Veterinary Journal, p. 369-375, 1956. 

 

CALDEIRA, R.M.; et al. The effect of body condition score on blood metabolites and 

hormonal profiles in ewes. Small Ruminant Research, v.68, p. 233-241, 2007. 

 

CASTILLO, C.; ABUELO, A.; HERNÁNDEZ, J. Usefulness of metabolic profiling in the 

assessment of the flockés health status and productive performance. Small Ruminant 

Research. http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2016.02.019, 2016. 

 

CHAUCHEYRAS-DURAND, F.; WALKER, N. D.; BACH, A. Effects of active dry yeasts 
on the rumen microbial ecosystem: Past, presente and future. Anima Feed Science and 
Technology, v.145, p. 5-26 2008. http://dx.doi:10.1016/j.anifeedsci.2007.04.019. 

 

CHAUCHEYRAS-DURAND, F.; DURAND, H. Probiotics in animal nutrition and health. 

Beneficial microbes 1 (1): 3-9, 2010. 

 

CIRNE, L. G. A.; et al. Desempenho e cordeiros em confinamentos alimentados com dieta 

exclusiva de concentrado com diferentes percentagens de proteínas. Arquivo Brasileiro de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, v.65, n.1, p.262-266, 2013. 

 



51 
 

 

CUNNINGHAM, J.G Tratado de Fisiologia Veterinária. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008. 

 

DING, J.; et al. Effect of monensina and live yeast supplementation on growth performance, 

nutrient digestibility, carcass characteristics and ruminal fermentation parameters in lambs fed 

steam-flaked corn-based diets. Asian-Australian Journal of Animal Science, v.21, n.4: 547- 

554, ap, 2008. 
 

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro: Embrapa solo, 

2006, 306p. 

 

FERNANDES, S.R.; et al. Lipidograma como ferramenta na avaliação do metabolismo 

energético em ruminantes. Brasileira Agrociências, Pelotas, v.18, n.1-4, p.21-32, jan-mar, 

2012. 

 

FONTY, G.; CHAUCHEYRAS-DURAND, F. Effects and modes of action of live yeasts in 

the rumen. Biologia, Bratislava, 61/6: 741-750, 2006. Section Cellular and Molecular 

Biology. http://dx.doi:10.2478/s11756-006-0151-4.   

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION. Health and nutritional properties of probiotics in food 

including powder milk with live lactic acid bacteria. 2001. 2p. Disponível em: 

http://www.fao.org/3/a-a0512e.pdf. Acesso em: 7 set. 2018. [Report of a Joint FAO/WHO 

Expert Consultation]. 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO), 

2011. World Livestock 2011: Livestock in food security. FAO: Rome. 

 

FRESCURA, R.B.M.; et al. Sistema de alimentação na produção de cordeiros para abate aos 

28 kgs. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.4, p.1267-1277, 2005. 

 



52 
 

 

GÁLFI, P.; GABEL, G.; MARTENS, H. Influence of intracellular matriz components on the 

growth and differentiation of ruminal epithelial cells in primary culture. Research in 

Veterinary Science,v.54, p.102-109, 1993. 

 

GALLO S.B.; et al. Whole grain diet for Feedlot Lambs. Small Ruminants Research, v.120, 

p. 185-188, 2014. 

 

GERON, L.J.V.; et al. Desempenho de cordeiros em terminação suplementados com caroço 

de algodão (Gossypium hirsutum l.) e grão de milho moído (Zea mays l.). Archives of 

Veterinary Science, Curitiba, v.17, n.4, p.34-42, 2012. 

 

GILL, H.S. Probiotics to enhance anti-infective defenses in the gastrointestinal tract. Best 

Practice & Research Clinical Gastroenterology.v.17, n.5, p.755–773, 2003. 

 

GOMIDE, L.A.M.; RAMOS, E.M.; FONTES, P.R. Tecnologia de abate e tipificação de 

carcaças. Ed: UFV, Viçosa, 2006. 

 

GONZÁLEZ, F.H.D.; et al. Perfil metabólico em ruminantes: seu uso em nutrição e doenças 

nutricionais. Arquivos da Faculdade de Veterinária da UFRGS, Porto Alegre, 2000a. 

 

GONZÁLEZ, F.H.D.; et al. Variações sanguíneas de ureia, creatinina, albumina e fósforo em 

bovinos de corte no Rio Grande do Sul. A Hora Veterinária, v.20, p.59-62, 2000. 

 

GONZÁLEZ, F.H.D.; Ferramentas de diagnóstico e monitoramento das doenças metabólicas. 

Ciência Animal Brasileira, v.1, p.1-22, 2009. 

 

GONZÁLEZ, F.H.D.; SCHEFFER, J.F.S. Perfil sanguíneo: Ferramenta de análise clínica, 

metabólica e nutricional. In: Anais do I Simpósio de Patologia de Patologia Clínica 

Veterinária da Região Sul do BR, p.73-89, Porto Alegre, 2003. 

 

GORDON, H.M.; WHITLOCK, H.V. A new technique for counting nematode eggs in sheep 

faeces. Journal of the Council of Scientific and Industrial Research, v.12, p.50-52, 1939. 



53 
 

 

 

GREENWOOD, R.H.; et al. A new method of measuring diet abrasion and its effects on the 

development of the forestomach. Journal of Dairy Science. 80: 2534-2541, 1997. 

 

HAMMOND, K.L.; et al. The variation in methane emissions from sheep and cattle is not 

explained by the chemical composition of ryegrass. Proceedings of the New Zealand 

Society of Animal Production, v. 69, p. 174-178, 2009. 

 

HERMUCHE, P.M.; et al. Dynamics of sheep production in Brazil using principal 

components and auto-organization features maps. Revista Brasileira de Cartografia, Rio de 

Janeiro, n.64, v.6, p.821- 832, 2012. 

 

HONG, H. A.; DUC, L. H.; CUTTING, S. M. The use of bacterial spore formers as 

probiotics. TEMS Microbiology Reviews 29, p 813-835, 2005. 

 

HOLZAPFEL, W. H.; et al. Taxonomy and importante features of probiotic microorganisms 

in food and nutrition. Animal Journal Clinic and Nutrition, 73 (suppl), p. 365s-373s, 2001. 

 

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ, 2017. Médias Históricas em Estações do 
IAPAR, Estação de Guarapuava. Disponível em: 
http://www.iapar.br/arquivos/Image/monitoramento/Medias_Historicas/Guarapuava.htm. 
Acesso em: 22 de out. 2018. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍTICA, 2016. Tabela 3939. Efetivo 

dos rebanhos, por tipo de rebanho. Disponível em: 

http://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939#resultado. Acesso em: 6 set. 2018. 

 

JORIS, J. L.; VILPOUX, O. F. Transações entre produtores e frigoríficos no setor de ovinos 

no estado de Mato Grosso do Sul: uma abordagem pela economia dos Custos de 

Transação. Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 15, n. 2, p. 220-234, 2013. 

 

KANEKO, J.J. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6 ed., Ed.: Academic Press, San 

Diego, 2008. 



54 
 

 

KOSLOSKI, G.V. Bioquímica dos ruminantes. Santa Maria: Ed. UFSM, 2002. 

 

KRAJNICAKOVA, M.; et al. Comparison of selected hematological parameters in 

September- and February- lambing of Slovak Merino sheep. Small Ruminant Research, 

v.26, p. 131-135, 1997. 

 

KRITAS, S.V.; et al. Effect of Bacillus licheniformis and Bacillus Subtilis Supplementation of 

Ewe´s Feed on Sheep Milk Production and Young Lamb Mortality. Journal of Veterinary 

Medicine A, v.53, p. 170-173, 2006. 

 

LEMA, M.; WILLIAMS, L.; RAO, D. R. Reduction of fecal shedding of enterohemorragic 

Escherichia coli 0157:47 in lambs by feeding microbial feed supplement. Small Ruminant 

Research, 39, p. 31-39, 2001. 

 

LEME, P.R.; et al. Utilização do Bagaço de Cana de açúcar em dietas com elevada proporção 

de concentrado para novilhos Nelore em Confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, 

v.32, n.6, p. 1786-1791, 2003. 

 

LESER, T. D.; MOLBAK, L. Better living through microbial action: the benefits of the 

mammalian gastrointestinal microbiota on the host. Environmental Microbiology v.11(9), 

Copenhagen, p. 2194-2206, 2009. 

 

MACHADO, F., S.; et al. Emissão de metano na pecuária: conceito, métodos de avaliação e 

estratégias de mitigação. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite. 92p, 2011.  

 

MADUREIRA, K.M.; et al. Parâmetros hematológicos e bioquímicos de ovinos da raça 

Dorper. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.34, n.2, p. 811-816, 2013. 

 

MONTE, A. L. S.; et al. Qualidade da carne de caprinos e ovinos: uma revisão. 

Agropecuária Científica no Semiárido. v.8, n.3, p.11-17, 2012. 

 



55 
 

 

MURPHY, T.A.; et al. Effect of grain pasture finishing systems on carcass composition and 

tissue accretion rates of lambs. Journal of Animal Science, 72, p.3138-3144, 1994. 

 

OLIVEIRA, M.V.M.; PEREZ, J.R.O.; ALVES, E.L. Rendimento de carcaça, mensurações e 

peso de cortes comerciais de cordeiros Santa Inês e Bergamácia alimentados com dejetos de 

suínos em confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, n.3, p.1451-1458, 2002. 

 

OLIVEIRA. S.G.; et al. Effect of tannin levels in sorghum silage and concentrate 

supplementation on apparent digestibility and methane emission in beef cattle. Animal Feed 

Science and Technology, v.135, n.3, p. 236-248, 2007. 

 

OLIVEIRA-SEQUEIRA T.C.G.O; RIBEIRO C.M.; GOMES, M.I.F.V. Potencial 

bioterapêutico dos probióticos nas parasitoses intestinais. Ciência Rural, Santa Maria, v.8, 

n.9, p. 2670-2679, 2008. 

 

PATTERSON, J.A.; BURKHOLDER, K. M. Application of prebiotics and probiotics in 

poultry production. 2003 Poultry Science, 82: 627-631. 

 

PEIXOTO, L.A.O.; OSÓRIO, M.T.M. Perfil metabólico proteico e energético na avaliação do 

desempenho reprodutivo de ruminantes. Revista Brasileira Agrociência, Pelotas, v.13, n.3, 

p.299-304, jul-set 2007. 

 

POLIZOPOULOU, Z.S. Haematological tests in sheep health management. Small Ruminant 

Research, v.92, p. 88-91, 2010. 

 

PONNAMPALAM, E.N.; et al. Production systems to deliver premium grade lambs to the 

growing international and Australian markets. Small Ruminants Research. 

http://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.10.010, 2017.  

 

POPOVA, T. Effect of probiotics in poultry for improving meat quality. Current Opinion in 

Food Science, v.14, p. 72-77, 2017. 

 



56 
 

 

PUGH, D.G.; BAIRD, A.N. Reference Intervals and Conversions. In: Sheep and Goat 

Medicine. Ed.: Elsevier (2 ed.). Missouri, p. 596-597, 2012. 

 

RADOSTITS, O. M.; et al. Clínica Veterinária: Um tratado de Doenças de Bovinos, Ovinos, 

Suínos Caprinos e Eqüinos. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 157- 262p. 

 

RICE, M.; et al. Relationships between, feeding behavior, social interactions, and stress in 

lamb adapting to a feedlot environment. Applied Animal Behavior Science, v.183, p. 42-50, 

2016. 

 

SALEEM, A.M.; ZANOUNY, A. I.; SINGER; A. M. Growth performance, nutrients 

digestibility, and blood metabolites of lambs fed diets supplemented with probiotics during 

pre and post-weaning period. Asian-Australian Journal of Animal Science, v.30, n.4:523-

530 April, 2017. 

 

SANTOS, S. K.; et al. Homeopathy as an alternative to control f verminosis ewes. Asian 

Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (4): 235-241, 2016. 

 

SANTOSO, U.; TANAKA, K.; OHTANI, S. Effect of dried Bacillus subtilis culture on 

growth, body composition and hepatic lipogenic enzyme activity in female broiler chicks. 

British Journal of Nutrition, v.74, p.523-529, 1995. 

 

SARGINSON, N.D. Keys to solving health problems in small ruminants: anthelmintic 

resistance as a threat to sustainable nematode control. Small Ruminants Research, v.142, 

Sep. 2016, p.11-15, http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2016.02.021. 

 

SEO, J.K.; et al. Direct-fed microbial for ruminants animals. Asian-Australian Journal 

Animal Science, v.23, n.12: 1657-1667, Dec, 2010. 

 

SIQUEIRA, E.R.; FERNANDES, S. Pesos, Rendimentos e Perdas da Carcaça de cordeiros 

Corriedale. Ciência Rural, Santa Maria, v.9, n.1, p.143-148, 1999. 

 



57 
 

 

SONG, D.J.; et al. Effect of Feeding Bacillus subtilis natto on Hindgut Fermentation and 

Microbiota of Holstein Dairy Cows. Asian Australasian Journal Animal Science, v27, n.4., 

p. 495-502, 2014. 

SORIO, A. Sistema agroindustrial de carne ovina em Mato Grosso do Sul: uma abordagem da 

Nova Economia Institucional. 2009. 121 p. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2009. 

 

SOREN, N. M.; et al. Effect of yeast supplementation on the growth performance of Malpura 

Lambs (2012). Tropical Animal Health and Production. 45. 10.1007/s11250-012-0257-3. 

 

SOUZA, E.B.; et al. Influência dos fatores sexuais e etários sobre a proteína total, fração 

albumina e atividade sérica de aspartato-aminotransferase e gama-glutamiltransferase de 

ovinos da raça Santa Inês. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science. 

São Paulo, v.46, n.6, p.448-454, 2009.  

 

SOUZA, V.L.; et al. Lactation performance and diet digestibility of dairy cows in response to 

the supplementation of Bacillus subtilis spore. Livestock Science, 200, p.35-39, 2017.  

 

STEELE, M. A.; et al. Ruminal acidosis and the rapid onset of ruminal parakeratosis in a 

mature dairy cow: a case report. Acta Veterinaria Scandinavia. 2009, 51:39. 

 

SUN, P.; WANG, J.Q.; ZHANG, H.T. Effects of Bacillus subtilis natto on performance and 

immune function of preweaning calves. Journal of Dairy Science, v.93, p 5851-5855, 2010. 

 

SUN, P.; WANG, J.Q.; ZHANG, H.T. Effects of supplementation of Bacillus subtilis natto 

Na and N1 strains on rumen development in dairy calves. Animal Feed Science and 

Technology, 164, p.154-160, 2011. 

 

UNDERWOOD, W.J.; et al. A. Biology and Diseases of Ruminants (Sheep, Goats, and 

Cattle). IN: FOX, J. Laboratory Animal Medicine, 3 ed., London: Elsevier Inc, 2015, p.623-

692. 

 



58 
 

 

VAIR, C.; et al. Influence of sodium salts of volatile fatty acids on rumen development in the 

young calf. Journal of. Dairy Science, v.43, p.890, 1960. 

 

WHITAKER, D. A. Metabolic profiles, In: Andrews A.H., Blowey R.W., Boyd H. eEddy 

R.G. (Eds), Bovine Medicine: Diseases and Husbandry of Cattle. 2. ed. Oxford: Wiley-

Blackwell, 2004. p. 804-817. 

 

WHITLEY, N. C.; et al. Use of a comercial probiotic supplement in meat goats. Journal of 

Animal Science. 2009. 87: 723-728. 

 

ZAPATA, J.F.F.; PEREIRA, A.L.F.; VIDAL, T.F. Influência do tipo de músculo e da 

maturação sobre as propriedades funcionais e de maciez da carne caprina. In: Congresso 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Carnes, v.3, 2005, São Pedro. Anais. .São Pedro, 

2005. 

 

ŽITŇAN, R.; et al. Influence of dietary concentrate to forage ratio on the development of 

rumen mucosa in calves, Archiv für Tierernaehrung, 51:4, 279-291, 1998. 

http://dx.doi.org/10.1080/17450399809381926 

 

ŽITŇAN, R.; et al. Morphological and functional development of the rumen in the calf: 

Influence of the time of weaning, Archiv für Tierernaehrung, 52:4, p.351-362, 1999. 

http://dx.doi.org/10.1080/17450399909386173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

ANEXO 1 

 

 

FONTE: http://totalcampo.dominiotemporario.com/doc/Golden_Sheep_Cresc_engord_2.pdf 
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ANEXO 2 

 

Tabela . Valores hematológicos de referência para ovinos 

Valores hematológicos de referência para ovinos 

Parâmetros Porcentagem  Variação Média 
HT: % 27 – 45 35 

HB: g/dL 9 – 15 11,5 
HE: 10⁶/μL 9 –15 12 
VCM: fL 28 – 40 34 
HCM: pg 8 – 12 10 

Plaq: 10³μL 205 – 705 500 
Leuc. totais: n/μL 4000 – 12000 

Seg.: % n/μL 10 – 50 700 – 6000 2400 
Bast.: % n/μL 0 
Linf.: % n/μL 40 – 75 2000 – 9000 5000 
Mono.:% n/μL 6 0 – 750 200 
Eos.: % n/ μL 0 – 10 0 – 1000 400 
Baso.: % n/μL 0 – 3 0 – 300 50 

Prot. Plas.: g/dL 6 --7,5 6,0 --7,5 
Fibrinog.: mg/dL   100 – 500   

Fonte: Adaptado de Pugh e Bair 2012. 
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APÊNCIDE 1 

 

Tabela. Classificação de carcaças de acordo com a cobertura de gordura. 

Grupo Animal Peso/kg Carcaça/kg Rendimento % Classificação*  
Bacillus 112 42,7 18,4 43% O 
Bacillus 105 38,0 16,9 44,5% O 
Bacillus 110 42,2 18,4 43,6% O 
Bacillus 123 42,0 18,5 44% O 
Bacillus 104 40,0 17,3 43,25% O 
Bacillus 115 42,8 19,5 45,5% EX 
Bacillus 117 40,0 17,4 43,5% O 
Bacillus 118 44,0 20 45,5% O 
Bacillus 120 43,0 19,2 44,65% O 
Bacillus 122 44,2 19,4 44% O 
Controle 119 34,2 15,9 46,5% O 
Controle 121 40,7 17,7 43,4% O 
Controle 103 40,0 18,4 46% M 
Controle 113 43,1 19,5 45,2% O 
Controle 114 44,0 18,7 42,5% EX 
Controle 102 40,0 18,6 46,5% O 
Controle 108 40,0 16,8 42% O 
Controle 109 40,0 17 42,5% O 
Controle 111 39,0 16,8 43,1% O 
Controle 124 43,0 18,1 42,1% O 

*EX= Excessiva (5); O=Ótima (4); M=Mediana (3); ES=Escassa (2); A=ausente (1) 
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APÊNDICE

Lâminas de Histopatológico 

Data Grupo Animal  Alterações do rúmen 
19/jun Bacillus 112 Paraqueratose moderada a discreta 
19/jun Bacillus 110 Papilas pouco desenvolvidas. Camadas E. espinhoso e granuloso desarrumadas. Presença de células apoptóticas. 
19/jun Bacillus 104 Papilas moderadamente desenvolvidas. Paraqueratose moderada. 
19/jun Bacillus 105 Papilas moderadamente desenvolvidas. Paraqueratose moderada. 
19/jun Bacillus 123 Paraqueratose. Balonização moderada E. granuloso e Córneo. 

19/jun Controle 102 Paraqueratose discreta. Discreta quantidade de células balonosas no extrato granuloso. 
19/jun Controle 124 Paraqueratose moderada. 
19/jun Controle 111 Papilas moderadamente desenvolvidas. Paraqueratose moderada. 

19/jun Controle 108 Papilas pouco desenvolvidas. Paraqueratose moderada. Balonização E. granuloso e Córneo. 
19/jun Controle 109 Papilas moderadamente desenvolvidas. Paraqueratose moderada. 
17/jul Bacillus 118 Paraqueratose moderada. Balonização intensa E. granuloso e córneo. 

17/jul Bacillus 122 Paraqueratose discreta. Balonização intensa E. córneo. Células basais desarranjadas. 

17/jul Bacillus 120 Papilas moderadamente desenvolvidas. Paraqueratose moderada. Balonização intensa E. granuloso. 

17/jul Bacillus 117 Papilas moderadamente desenvolvidas. Paraqueratose discreta. Balonização discreta E. granuloso e acentuada E. córneo. 
17/jul Bacillus 115 Paraqueratose discreta. Balonização intensa E. córneo. 

17/jul Controle 121 Papilas moderadamente desenvolvidas. Paraqueratose discreta. Balonização e displasia de extratos.  
17/jul Controle 113 Paraqueratose moderada. Balonização E. granuloso e córneo. 
17/jul Controle 103 Paraqueratose - Balonização intensa E. córneo. 
17/jul Controle 114 Paraqueratose moderada. Balonização intensa E. córneo. 
17/jul Controle 119 Paraqueratose discreta. Balonização E. córneo. 
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