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ENCONTRO CIENTÍFICO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

4ª Edição 

03 e 04 de junho de 2019 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS 

 

 

1. Informações Gerais 

1.1. Datas importantes: 

25/03 a 17/04/2019 Período para envio de resumos ao Encontro Científico da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás, EVZ/UFG. 

13/05/2019 Publicação da lista de resumos aceitos no site do 

Encontro Científico da EVZ/UFG 

http://eventos.ufg.br/ECEEVZUFG  

 

1.2. O autor responsável por apresentar o trabalho sob as formas oral ou pôster 

deverá se inscrever no Encontro Científico da EVZ/UFG. Para a realização da 

inscrição, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição no site do evento 

e enviar, juntamente com o resumo, o comprovante de depósito identificado com o 

nome do autor. 

1.3. Serão aceitos resumos das seguintes áreas do conhecimento: 

a) Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos; 

b) Patologia, Clínica e Cirurgia Animal; 

ATENTE-SE AOS PRAZOS E REALIZE UMA BOA REVISÃO 

GRAMATICAL EM SEU RESUMO! 

http://eventos.ufg.br/ECEEVZUFG
http://eventos.ufg.br/ECEEVZUFG
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c) Produção Animal; 

1.4. Os trabalhos serão submetidos na forma de resumo expandido (mínimo três 

e máximo quatro páginas) e deverão estar obrigatoriamente estruturados conforme 

orientações estabelecidas nestas normas. 

1.5. Os resumos podem ser inscritos nas seguintes modalidades: ensaios 

experimentais, relatos de casos, revisão bibliográfica (apenas para trabalhos 

de conclusão de curso de alunos da zootecnia). 

1.6. Os resumos deverão ser submetidos em formato pdf, conforme formatação 

descrita nestas normas, até o dia 17/04/2019. Os resumos deverão ser anexados no 

site do IV Encontro científico da EVZ (http://eventos.ufg.br/ECEVZUFG), 

juntamente com o formulário de inscrição. IMPORTANTE: Para estudantes do curso 

de zootecnia que desejem enviar resumos na modalidade revisão bibliográfica, é 

obrigatório o envio da declaração de ciência do professor orientador no ato da 

inscrição. O comprovante de pagamento identificado com o nome do autor principal 

e a declaração de ciência do orientador devem ser enviados para o e-mail do evento 

(encontrocientificoevzufg@gmail.com). O valor da inscrição para submissão de 

trabalhos é de R$ 50,00.  

1.7. A confirmação da inscrição será enviada ao autor somente mediante o envio 

de todos os documentos solicitados. Caso o autor não receba a confirmação da 

submissão, poderá entrar em contato com a Comissão Científica pelo e-mail do 

evento (encontrocientificoevzufg@gmail.com). 

1.8. Somente os resumos submetidos estritamente de acordo com o descrito 

nestas normas serão enviados à Comissão de Avaliação e poderão ser negados, 

aceitos ou aceitos com pequenas correções. 

1.9. Importante: Os resumos que não apresentarem a formatação de acordo 

com o exigido nestas normas serão sumariamente negados pela Comissão 

Científica do evento. 

1.10. Não caberá recurso quanto à decisão da Comissão Científica e/ou dos 

avaliadores no caso de recusa do resumo. 

http://eventos.ufg.br/ECEVZUFG
http://eventos.ufg.br/ECEVZUFG
mailto:encontrocientificoevzufg@gmail.com
mailto:encontrocientificoevzufg@gmail.com
mailto:encontrocientificoevzufg@gmail.com
mailto:encontrocientificoevzufg@gmail.com
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1.11. Cada inscrito poderá submeter até dois resumos como autor apresentador. 

1.12. Toda comunicação da Comissão Científica com os autores será via e-mail. 

1.13. Os resumos aprovados serão publicados nos Anais do Encontro Científico da 

EVZ/UFG, 4a edição, posteriormente disponibilizados no site da EVZ/UFG. 

1.14. Os resumos aprovados pela Comissão Científica do evento serão 

selecionados para apresentação no evento sob a forma oral ou pôster, sendo 

que o autor responsável pela submissão e apresentação será informado quanto a 

forma de apresentação no dia 13/05, quando da divulgação do resultado da 

avaliação pela Comissão Científica. Os trabalhos selecionados para apresentação 

oral serão somente da categoria ensaio experimental e sua apresentação será 

acompanhada por uma banca avaliadora e, ao final do evento, será premiado aquele 

considerado o melhor trabalho. 

1.15. A Comissão Científica se reserva ao direito de, eventualmente, solicitar a 

correção de algum trabalho, com base na relevância científica. 

 

2. Normas para confecção do resumo expandido (vide modelo Anexo A) 

 

2.1. O resumo deverá conter de três a quatro páginas e ser digitado, devendo 

ser enviado em formato pdf, conforme as disposições subsequentes. IMPORTANTE: 

não serão aceitos resumos elaborados fora dos padrões de formatação 

exigidos pela Comissão Científica do evento, os quais descritos nestas 

normas. 

2.2. Será permitido o máximo de seis autores por resumo. O apresentador do 

resumo será obrigatoriamente o primeiro autor e seu nome deve ser sublinhado. 

2.3. O nome dos autores do trabalho deve ser completo e sem abreviações. O 

primeiro autor deve ser obrigatoriamente o apresentador do trabalho sob as formas 

oral ou pôster. 

2.4. O resumo referente à modalidade ensaios experimentais deve conter as 

seções conforme segue, nesta ordem: área do conhecimento em que o trabalho está 
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inserido (vide item 1.3), título em português e inglês, autores, filiação, palavras-

chave, keywords, introdução, material e métodos, resultados, discussão, 

conclusão(ões), agradecimentos (opcional) e referências. (Anexo A) 

2.5. O resumo referente à modalidade relatos de casos deve conter as seções 

conforme segue, nesta ordem: área do conhecimento em que o trabalho está 

inserido (vide item 1.3), título em português e inglês, autores, filiação, palavras-

chave, keywords, introdução, descrição do(s) caso(s), discussão, conclusão(ões), 

agradecimentos (opcional) e referências. (Anexo B) 

2.6. O resumo referente à modalidade revisão bibliográfica deverá conter as 

seções conforme segue, nesta ordem: área do conhecimento em que o trabalho está 

inserido (vide item 1.3), título em português e inglês, autores, filiação, palavras-

chave, key words, introdução, desenvolvimento, conclusão, agradecimentos 

(opcional) e referências. A revisão bibliográfica será obrigatoriamente referente 

ao Trabalho de Conclusão do Curso do aluno de Zootecnia e será necessário 

apresentar uma declaração de ciência do professor orientador quando da 

submissão. (Anexo C) 

As seções a que se referem os itens 2.4, 2.5 e 2.6 devem seguir os respectivos 

modelos anexados nestas normas, com a seguinte formatação e sequência:  

• Páginas: tamanho A4, margens superior, inferior, direita e esquerda de 2,5 

cm, fonte Arial; 

• Área de concentração: fonte Arial, tamanho 10, alinhamento à esquerda; 

• Título em português e inglês: fonte Arial, tamanho 12, caixa alta, negrito, 

alinhamento centralizado, espaço entre linhas 1,15; 

• Nome completo dos autores (máximo seis): fonte Arial, tamanho 12, 

alinhamento centralizado, espaço entre linhas 1,15. O nome do autor 

apresentador do trabalho deve ser o primeiro e sublinhado. 

• Filiação (Unidade Acadêmica e Instituição de cada autor; e-mail do autor 

apresentador): fonte Arial, tamanho 10, alinhamento justificado, espaço 

entre linhas 1,15. 
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• Palavras-chave e Keywords: máximo três, fonte Arial, tamanho 12, 

alinhamento justificado, espaço entre linhas 1,15. Não utilizar como 

palavras-chave/keywords quaisquer das palavras que constem no 

título. 

• Introdução (máximo de 1.600 caracteres com espaços para ensaios 

experimentais e relatos de casos; e máximo de 1000 caracteres com 

espaços para revisão de literatura); desenvolvimento na modalidade 

revisão de literatura (mínimo de 2800 caracteres com espaços); material e 

métodos ou descrição do(s) caso(s); resultados; discussão (mínimo de 

1.500 caracteres com espaços); conclusão (ões); e agradecimentos 

(opcional): fonte Arial, tamanho 12, com recuo de parágrafo de 1,5 cm, 

alinhamento justificado, com espaço entre linhas de 1,5. 

• Referências: fonte Arial, tamanho 12, numeradas e formatadas conforme 

normas Vancouver, alinhamento justificado, espaço simples entre linhas. 

2.7. As citações e referências no resumo devem obedecer às normas Vancouver, 

conforme Guia de Normalização Bibliográfica da EVZ/UFG (disponível em 

https://www.evz.ufg.br/up/66/o/Guia_Normalizacao_Bibliografica_Atualizado_2

4_8_2015.pdf). IMPORTANTE: Resumos com outras formas de citação e 

apresentação de referências serão sumariamente negados pela Comissão 

Científica do evento. 

2.8. Figuras, tabelas e quadros poderão constar do resumo e deverão ser 

formatados conforme o Guia de Normalização Bibliográfica da EVZ/UFG. 

3. Normas para a confecção de pôsteres (Anexo D) 

 

3.1. Dimensões do pôster: 0,90 m de largura; 1,20 m de altura. 

3.2. O texto deve ser escrito com tamanho de fonte que possibilite a sua leitura a 

uma distância de 1,5 m. Sugestão de tamanho de fonte: título 60, autores e 

subtítulos 40, texto 36, legendas 28, referências 14. 

https://www.evz.ufg.br/up/66/o/Guia_Normalizacao_Bibliografica_Atualizado_24_8_2015.pdf
https://www.evz.ufg.br/up/66/o/Guia_Normalizacao_Bibliografica_Atualizado_24_8_2015.pdf
https://www.evz.ufg.br/up/66/o/Guia_Normalizacao_Bibliografica_Atualizado_24_8_2015.pdf
https://www.evz.ufg.br/up/66/o/Guia_Normalizacao_Bibliografica_Atualizado_24_8_2015.pdf
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3.3. A apresentação dos pôsteres ocorrerá no dia 03 e 04 de junho de 2019, em 

horário e local a ser divulgado pela Comissão Científica. 

3.4. É responsabilidade do apresentador afixar e retirar o pôster no espaço a este 

destinado. 

3.5. O autor apresentador deve permanecer junto ao pôster durante todo o tempo 

de apresentação. 

3.6. A Comissão Organizadora do evento não se responsabilizará por extravio de 

pôsteres que não forem retirados no prazo determinado.  

 

 

Goiânia, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

Nadja Susana Mogyca Leandro 

Presidente do Encontro Científico da EVZ/UFG - 4ª edição 

 

 

Veridiana Maria Brianezi Dignani de Moura 

Presidente da Comissão Científica do Encontro Científico da EVZ/UFG - 4ª edição 

 

 

Maria Clorinda Soares Fioravanti 

Diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG 



 

7 
 

ANEXO A 

 

Área de Concentração: Produção Animal 

 

QUALIDADE DE OVOS DE POEDEIRAS COMERCIAIS, EM GRANJAS 

INDUSTRIAIS, ALIMENTADAS COM RAÇÕES CONTENDO DIFERENTES NÍVEIS 

DE BUTIRATO DE SÓDIO PROTEGIDO 

 

QUALITY OF COMMERIC POUNDER EGGS, IN INDUSTRIAL FARMS, FEEDING 

WITH FEEDS CONTAINING DIFFERENT LEVELS OF PROTECTED SODIUM 

BUTIRATE 

 

Fulano da Silva1, Beltrano dos Santos, Ciclano dos Anjos 

 
1 Doutorando em Zootecnia, PPGZ, EVZ, UFG, Goiânia, GO; gdbetsrda@gmail.com  
2 Gerente Técnico, Nutriad, Goiânia, GO. 
3 Docente, EVZ, UFG, Goiânia, GO. 

 

Palavras-chave: aditivo alimentar, antimicrobiano, aves de postura 

 

Keywords: food additive, antimicrobial, poultry 

 

INTRODUÇÃO 

O butirato de sódio, sal derivado do ácido butírico, quando utilizado como 

aditivo na nutrição animal, pode ser nas formas livre ou protegida. Segundo Van 

Immerseel et al.1, a forma livre pode atravessar a membrana e ser absorvida na 

porção inicial do trato gastrointestinal, enquanto a protegida influencia a porção 

posterior do sistema digestório, aumentando a ação em vários níveis do intestino. 

Quando suplementado na dieta, o butirato de sódio reduz a microbiota 

patogênica do intestino devido à capacidade de redução do pH intestinal2. Também 

apresenta efeito trófico sobre a estrutura e desenvolvimento da mucosa intestinal. 

Como atua como fonte prontamente disponível de energia para as aves, contribui 

com os enterócitos aumentando o tamanho dos vilos e, consequentemente, a área 

de absorção de nutrientes3. 

Como antimicrobiano, o butirato de sódio na ração influencia positivamente 

no desempenho e eficiência alimentar da ave, uma vez que elimina microrganismos 

que competem por nutrientes4. De acordo com Pires5, o butirato de sódio protegido 

melhora a qualidade da casca dos ovos (espessura, porcentagem e resistência da 

casca à quebra)1,3. Poucos experimentos são conduzidos com aditivos em condições 

mailto:gdbetsrda@gmail.com
mailto:gdbetsrda@gmail.com
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de granja industrial, na qual o desafio microbiano é superior ao observado em 

aviários experimentais. Assim, objetivou-se verificar o efeito do butirato de sódio 

protegido na ração sobre a qualidade externa de ovos de poedeiras leves com idade 

avançada, em granja comercial, em condições normais de criação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em granja comercial, localizada no município 

de Pindoretama, Ceará, Brasil. Foram utilizadas 58 mil poedeiras da linhagem 

Dekalb Whyte, alojadas em quatro galpões abertos, possuindo gaiolas de aço 

galvanizado, comedouros automáticos e bebedouros tipo “nipple”. O experimento 

teve início quando as poedeiras estavam com 70 semanas de idade. As aves 

passaram por um período de adaptação de 14 dias, e o experimento teve duração 

de quatro semanas. O manejo das aves seguiu a rotina de trabalho da granja 

comercial e as rações fornecidas foram formuladas de acordo com as 

recomendações da linhagem. Durante todo o período experimental as aves foram 

expostas a 17 horas de luz/dia (natural + artificial). 

As aves foram distribuídas em dois tratamentos, sendo: ração controle (sem 

adição do butirato de sódio protegido) e ração com a adição 350 g/t de Adimix 

Precision (105 g de butirato de sódio com liberação precisa). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, sendo o galpão 

considerado o bloco, dois tratamentos (com e sem butirato de sódio protegido na 

ração) e oito repetições. Os ovos foram coletados duas vezes ao dia, contabilizados 

e classificados, em sujos e ou quebrados, de acordo com os procedimentos padrões 

da granja, na sala de ovos. As variáveis estudadas foram percentagem de produção 

de ovos, de ovos quebrados e de ovos com cascas sujas, considerando a semana 

para o calculo da média, totalizando quatro semanas experimentais. Os dados do 

experimento foram submetidos à análise de variância com auxílio do programa 

estatístico R, versão 3.2.0 (2015) e utilizado o teste t com α=0,05. 

 

RESULTADOS 

Os resultados encontrados estão apresentados na Tabela 1. De acordo com 

os dados, não houve diferença (P>0,05) para produção de ovos entre os tratamentos 

com ou sem butirato de sódio na ração. No entanto, observou-se diferença (P<0.05) 

para porcentagem de ovos sujos e ovos quebrados, sendo que houve uma redução 



 

9 
 

significativa de 1,79 % de ovos com casca sujas para aves que receberam ração 

com a inclusão de 105 g/t de butirato de sódio protegido. Do mesmo modo, houve 

uma redução de 0,39 % para ovos quebrados quando as aves foram alimentadas 

com a ração contendo esse aditivo.  

 

Tabela 1 - Produção de ovos de poedeiras criadas em galpão industrial alimentadas com 

ração contendo ou não butirato de sódio protegido, no período de 72 a 76 

semanas de idade 

Variáveis 
Níveis de butirato na ração (g/t) 

Valor de P CV (%) 
0 105 

Produção de ovos (%) 87,76 87,71 0,829 1,02 

Ovos Sujos (%) 3,11ª 1,32b <0,001 39,97 

Ovos Quebrados (%) 1,56ª 1,17b 0,004 30,43 
Médias na mesma linha seguidos por letras diferentes são diferentes pelo teste  t (P <0,05). 

 

DISCUSSÃO 

Com os resultados, podemos observar que não houve diferença significativa 

na produção de ovos, mas apresentou uma diminuição na porcentagem de ovos 

sujos e ovos quebrados quando se utilizou o tratamento com a inclusão de 105 g/t 

de butirato de sódio protegido na ração de poedeiras em granja comercial. Os dados 

encontrados corroboram aqueles de Soltan6 e Herrera et al.7, que encontraram 

menor porcentagem de ovos quebrados e trincados com a inclusão de butirato na 

ração de poedeiras em comparação ao tratamento controle (sem butirato). As 

variáveis de qualidade de casca avaliadas (porcentagem e espessura de casca) 

estão relacionadas com a deposição de cálcio na casca. Em poedeiras, com o 

avançar da idade, aumenta o tamanho do ovo, porém, o aumento no tamanho do 

ovo não é acompanhado pelo aumento da deposição de Ca na casca, o que resulta 

na redução da espessura e resistência da casca8. Neste experimento foi observado 

melhora na qualidade da casca quando se adicionou na ração, das poedeiras, o 

aditivo comercial a base de butirato de sódio protegido. Considerando que as 

linhagens atuais, de poedeiras leves, apresentam uma curva de produção de ovos 

mais longa, chegando ao descarte somente quando atingem 90 a 100 semanas de 

idade, surge à necessidade de melhorar o aproveitamento desses ovos. Números 

pequenos na avicultura industrial tornam-se expressivos economicamente, assim um 

lote de 58.000 poedeiras, com uma produção média de 87 % de ovos, com uma 

redução de 1,56 para 1,17% de ovos quebrados, resulta em um aumento 

considerado de ovos vendáveis no ano7,9. 
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CONCLUSÃO 

A adição do butirato de sódio protegido melhora a qualidade de casca de 

ovos de poedeiras com idade avançada, uma vez que diminuiu a porcentagem de 

ovos quebrados e sujos. 
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ANEXO B 

Área de Concentração: Patologia, clínica e cirurgia animal 

 

ENDOCARDITE EM CÃO DA RAÇA BOXER- RELATO DE CASO 

ENDOCARDITIS IN BOXER DOG- CASE REPORT 

 

Fulano da Silva1, Beltrano Figueiredo1, Ciclano Domingos2 

 
1 Discente em Medicina Veterinária, EVZ, UFG, Goiânia, GO; fulano@outlook.com. 

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, EVZ, UFG, Goiânia, GO. 

3 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, EVZ, UFG, Goiânia, GO. 

 

Palavras-chave: cardiopatia, valvopatia, piometra 

 

Keywords: cardiopathy, valvopathy, pyometra 

 

INTRODUÇÃO 

A endocardite infecciosa (EI) é caracterizada pela inflamação séptica do 

endocárdio valvular e/ou mural, de etiologia bacteriana e raramente fúngica devido a 

um foco séptico que se dissemina via corrente sanguínea e se instala na superfície 

endotelial1. 

Os agentes identificados com maior frequência são Streptococcus sp., 

Staphylococcus sp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium 

spp., Erysipelothrix rhusiopathiae2,3 e Enterococcus sp4. Ainda, observou-se 

infecções com Bartonella sp., que não cresce em culturas sanguíneas, sendo 

identificada apenas por testes sorológicos e PCR2,3,5. 

Por ser uma enfermidade potencialmente fatal, e possuir apresentação 

clínica inespecífica, torna-se imprescindível o diagnóstico precoce, quando ainda 

não há importantes lesões nas válvulas, e instituição de terapêutica adequada6. 

Os sinais mais frequentes são letargia, febre, anorexia, perda de peso, 

fraqueza e outros associados ao quadro infeccioso. Após instalação do dano valvar, 

inicia-se os sinais de insuficiência cardíaca, como sopro e edema pulmonar7. 

O diagnóstico é determinado a partir do histórico, exame físico, achados 

ecocardiográficos, eletrocardiográficos e hemocultura. A antibioticoterapia associada 

a terapia suporte, dependendo das manifestações clínica de cada paciente, é 

recomendada7. Obtendo sucesso terapêutico, trata-se a infecção endocárdica, 
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porém, a lesão valvar adquirida é irreversível. O prognóstico, portanto, é de 

reservado a desfavorável. 

O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de endocardite infecciosa em 

válvula aórtica, em cadela da raça boxer. 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Foi encaminhado para o Serviço de Cardiologia do HV/EVZ/UFG uma 

fêmea, boxer, de cinco anos de idade. O histórico da paciente informava que ela 

havia sido diagnosticada com piometra, tratada cirurgicamente por 

ovariossalpingohisterectomia (OSH) e clinicamente com antibioticoterapia, sendo 

internada após seis dias em virtude da exibição de prostração, pirexia, anorexia, 

perda de peso, sopro sistólico em foco aórtico grau 2/6, audível em foco mitral, 

hemograma evidenciando leucocitose por neutrofilia, anemia normocítica 

normocrômica e trombocitopenia. O exame radiográfico evidenciou presença de 

edema pulmonar e a eletrocardiografia (ambulatorial e Holter), presença ritmo 

idioventricular acelerado e bloqueio atrioventricular de segundo grau. Após 

realização do ecodopplercardiograma, o diagnóstico definitivo foi de endocardite e 

miocardite bacteriana. 

Foi instituída antibioticoterapia intravenosa com amoxicilina e clavulanato de 

potássio por oito semanas associada ao enrofloxacino, por 20 dias, clopidogrel, 

benazepril e atenolol. A coleta de amostra para hemocultura apresentou resultado 

negativo. 

Após 12 dias de tratamento, a paciente desenvolveu anemia hemolítica 

imunomediada, adicionou-se prednisolona à terapia, por 15 dias. Ao fim deste 

período, foi identificada trombocitose intensa, assim, a dose do anticoagulante foi 

mantida, para prevenir tromboembolismo. As reavaliações cardíacas identificaram 

sopro sistólico em foco aórtico agora grau 4/6 e mitral 3/6. Três dias depois, a 

paciente apresentou edema pulmonar agudo.  

Em nova ecodopplercardiografia, embora as vegetações valvares tivessem 

regredido, a valva aórtica estava insuficiente. Havia aumento das câmaras cardíacas 

e disfunção sistólica ventricular esquerda. Adicionou-se ao tratamento pimobendan e 

furosemida. Apesar da melhora clínica, após 12 dias a paciente faleceu em virtude 

de quadro de edema pulmonar agudo, sobrevivendo 54 dias após o diagnóstico. 
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DISCUSSÃO 

As características da paciente (idade, raça) e as manifestações clínicas 

estavam de acordo com a descrição de endocardite bacteriana2. 

O quadro de infecção sistêmica decorrente à piometra e a imunossupressão, 

em virtude do procedimento cirúrgico, são situações que beneficiaram o 

desenvolvimento da infecção valvar1,8. 

Os sinais clínicos inespecíficos, apresentados pela paciente, associados a 

sopro audível e arritmia, após evento infeccioso, são fortemente sugestivos de EI1,3,9. 

Na ecocardiografia, a presença de lesão vegetativa, hiperecoica e irregular, 

visualizada na valva aórtica, é patognomônico de EI6,10, evidenciando a insuficiência 

dessa estrutura. A hemocultura embora de resultado negativo, provavelmente 

decorrente da antibioticoterapia, não é suficiente para eliminar a possibilidade de EI2. 

A insuficiência valvar, associada à disfunção sistólica favoreceram a instalação de 

edema pulmonar cardiogênico, o que aumenta o risco de óbito, assim como no caso 

relatado. 

Durante a investigação eletrocardiográfica o paciente apresentou arritmias 

ventriculares e supraventriculares, comuns em cães com endocardite infecciosa, 

sendo observada com maior frequência em valva aórtica, como no caso 

descrito1,6,11. 

As medidas diagnósticas e terapêuticas instituídas estavam de acordo com 

as recomendações da literatura10. 

Seguindo os critérios do modelo de Duke para diagnóstico da endocardite12, 

neste relato houve dois critérios maiores (lesão vegetativa insuficiência valvular), 

três menores (febre, cão de médio porte, doença imunomediada) e um critério 

definitivo (lesão valvar)13. 

Embora a literatura indique prognóstico desfavorável e média de sobrevida 

de três dias, inferior ao caso aqui relatado (54 dias), outros estudos apontam casos 

de EI em valva mitral, com prognóstico reservado e sobrevida de 476 dias pós 

diagnóstico10. 

 

CONCLUSÃO 

Diante da descrição apresentada, conclui-se que é importante uma avaliação 

diagnóstica mais completa em pacientes com quadros infecciosos com o intuito de 

prevenir o desenvolvimento de endocardite bacteriana. 
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Ainda, a avaliação cardiológica completa de pacientes com sopro e histórico 

de evento infeccioso permitem o diagnóstico precoce e instituição de tratamento 

para pacientes acometidos. Por fim, o prognóstico para pacientes com endocardite 

aórtica é desfavorável. 
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INTRODUÇÃO 

O butirato de sódio, sal derivado do ácido butírico, quando utilizado como 

aditivo na nutrição animal, pode ser nas formas livre ou protegida. Segundo Van 

Immerseel et al.1, a forma livre pode atravessar a membrana e ser absorvida na 

porção inicial do trato gastrointestinal, enquanto a protegida influencia a porção 

posterior do sistema digestório, aumentando a ação em vários níveis do intestino. 

Quando suplementado na dieta, o butirato de sódio reduz a microbiota 

patogênica do intestino devido à capacidade de redução do pH intestinal2. Também 

apresenta efeito trófico sobre a estrutura e desenvolvimento da mucosa intestinal. 

Como atua como fonte prontamente disponível de energia para as aves, contribui 

com os enterócitos aumentando o tamanho dos vilos e, consequentemente, a área 

de absorção de nutrientes3. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O ácido butírico (C4H8O2), também conhecido como ácido etilacético ou 

butanoico, é um ácido orgânico na forma líquida, oleosa e apresenta odor de 

rancidez4. O ácido butírico é classificado como ácido fraco, apresentando pKa em 

torno de 4,825. O ácido butírico apresenta maior lipossolubilidade em relação a 

outros ácidos orgânicos, importante para ação antimicrobiana. Além de lipossolúvel, 

mailto:gdbetsrda@gmail.com
mailto:gdbetsrda@gmail.com
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o ácido butírico tem a capacidade de permanecer na forma não dissociada em pH 

fisiológico mais alto, garantindo assim maior ação intestinal.  

O butirato de sódio (BS) é um sal solúvel derivado do ácido butírico que, 

portanto, atua como acidificante no trato digestório das aves. O butirato de sódio é 

frequentemente usado na nutrição animal substituindo o ácido butírico devido 

apresentar-se sólido, menos volátil, menos corrosivo, mais solúvel em água e com 

odor menos intenso. O butirato de sódio apresenta a fórmula molecular C4H7O2Na6.  

O butirato de sódio, quando usado como aditivo na nutrição animal, 

poderá ser utilizado na sua forma livre ou na forma protegida (micro encapsulada). A 

tecnologia de micro encapsulamento dos ácidos tem sido utilizada como forma de 

estabilizar os ingredientes ativos7. 

O processo de microencapsulação consiste no revestimento do butirato 

de sódio por camada de gordura vegetal, assim, o butirato de sódio fica protegido 

contra a degradação em meio ácido, apresentando liberação gradual. Segundo Van 

Immerseel1, o butirato na forma livre poderá atravessar a membrana e ser absorvido 

diretamente na parte inicial do trato gastrointestinal. Já o butirato protegido 

influenciará a parte posterior do trato digestório, aumentando assim o modo de ação 

em vários níveis do intestino. A razão disso está relacionada pelo fato do butirato 

chegar no intestino da ave sem sofrer dissociação, protegidos por uma matriz que 

tem a capacidade de ultrapassar a porção inicial do trato digestório sem sofrer 

desnaturação8. 

O butirato de sódio tem sido utilizado na nutrição animal por apresentar 

efeito antimicrobiano, efeito trófico sobre a mucosa intestinal e melhorar a 

metabolizabilidade de nutrientes da dieta. Com relação ao efeito antimicrobiano do 

butirato de sódio, existem dois mecanismos de ação, assim como outros ácidos 

orgânicos: reduzindo o pH do alimento e do trato digestório provocando ação 

bacteriostática, e efeito antimicrobiano específico devido a forma não dissociada, a 

qual age de forma bactericida. 

Herrera et al.9, ao avaliar o uso de butirato de sódio em dieta de 

poedeiras, demonstraram que o butirato de sódio suplementado na dieta aumentou 

a concentração de DNA, RNA e proteínas na mucosa duodenal, efeito o qual não foi 

observado no jejuno, sugerindo que o butirato tenha sido absorvido em sua maior 

parte no duodeno. A melhora na unidade Haugh de ovos provenientes de poedeiras 

alimentadas com ração contendo butirato de sódio protegido, pode ser explicada 
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pela melhora na qualidade de casca, uma vez que a integridade da casca reflete 

diretamente em maior ou menor capacidade de trocas gasosas, umidade e 

alterações no pH8. 

Com relação a resistência à quebra, Soltan et al.7, ao avaliarem qualidade 

de casca de ovos de matrizes velhas, encontraram melhor resultado com o uso de 

aditivo comercial contendo butirato de sódio quando comparado ao tratamento 

controle para matrizes de 75 a 81 semanas de idade. Menten et al.4, ao avaliarem a 

qualidade interna de ovos oriundos de poedeiras comerciais com 74 semanas de 

idades alimentadas com aditivo comercial composto de ácidos orgânicos livres, 

observaram melhora no índice de albúmen quando se usou os níveis mais altos (1,0 

e 1,5 kg/t do aditivo). Porém, esse efeito não foi observado por Soltan et al.7 ao 

trabalhar com mesmo aditivo comercial usado por Menten et al.4 em poedeiras com 

54 e 70 semanas de idade nas mesmas dosagens. 

De acordo com Pires6, a adição do butirato de sódio, melhorou a 

espessura, porcentagem e resistência da casca. Sendo que, níveis maiores 

pioraram a qualidade interna do ovo e recomendou, para melhorar a qualidade de 

casca de ovos em poedeiras acima de 61 semanas de idade, o nível de 350g/t do 

aditivo comercial a base de butirato de sódio protegido.  

 

CONCLUSÃO 

A adição do butirato de sódio protegido melhora a qualidade de casca de 

ovos de poedeiras. 
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