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Com o objetivo de avaliar metodologias que indicam estresse em poedeiras comerciais, foi 

conduzido um experimento no Setor de Avicultura do CAV/UDESC, utilizando 48 poedeiras da 

linhagem Hy-Line Brown com 79 semanas de idade. As aves foram previamente adaptadas no 

ambiente experimental por sete dias, recebendo ração isonutritivas indicada para a fase de postura 

e água clorada (5 ppm) ad libitum. No primeiro dia de adaptação as aves foram anilhadas e 

distribuídas aleatoriamente em 12 gaiolas (0,5 x 0,5 m), dotadas de comedouro tipo calha e 

bebedouros tipo nipple. A temperatura ambiente foi aferida três vezes ao dia (8, 11 e 16 h) 

através de termômetro digital posicionado na altura das gaiolas, onde a temperatura média 

mínima e máxima observadas  foram, respectivamente, 20,2 °C e 26,3 °C. Para que ocorresse o 

estímulo estressor, os comedouros foram removidos das gaiolas, caracterizando o estresse pela 

muda induzida, que consiste em uma prática utilizada em poedeiras comerciais (ZULKIFLI, 

1999), onde ocorre a interrupção temporária da produção de ovos, permitindo descanso ao 

aparelho reprodutor e preparação das aves para um segundo ciclo (LEE, 1982). O método 

convencional de indução dá-se pelo jejum alimentar com duração variável, o qual é considerado 

fortemente estressante (HOSHINO et al., 1988; KOELKEBECK e ANDERSON, 2007). No 

presente experimento, as aves ficaram em jejum durante 10 dias consecutivos, sendo a água 

fornecida ad libitum. Para a avaliação do estresse foram utilizadas cinco metodologias: 

concentração de corticosterona plasmática – CORT; relação heterófilo/linfócito - H/L; catalase – 

CAT; glutationa reduzida – GSH; e níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico - 

TBARS, coletando amostras de sangue nos dias zero, dois, quatro, seis, oito e 10 do período de 

jejum alimentar. Foi adotado um delineamento inteiramente casualizado com oito repetições por 

dia de coleta, sendo cada ave considerada como uma unidade experimental. As coletas para as 

metodologias CORT e relação H/L iniciaram às 16 h e as demais às 8 h. Para determinar a 

concentração de CORT e a relação H/L foi coletado sangue da veia ulnar, através da contenção 

manual, não excedendo 45 segundos para evitar aumento na concentração de CORT em função 

da imobilização conforme indicado por BEUVING e VONDER (1978). O volume de sangue para 

análise de CORT foi de 3 a 4 ml/ave, colocado em frascos com anticoagulante heparina. Para 

relação H/L foram confeccionadas extensões sanguíneas em duplicata. Para análise de CAT, 

GSH e TBARS coletou-se pela veia jugular cerca de 3 ml de sangue/ave para cada metodologia, 
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adicionados em tubos EDTA. Em cada coleta, oito aves eram selecionadas aleatoriamente, e após 

o procedimento, retornavam às gaiolas. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a 

normalidade dos dados, os quais apresentaram distribuição normal. Realizou-se estudo de 

regressão polinomial para determinar o momento de máximo estresse em cada metodologia. 

Como todos os métodos fornecem resultados quantitativos foi possível utilizar a correlação de 

Pearson entre eles. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa 

estatístico SAS (2009). Os resultados obtidos pelas metodologias estão apresentados na Tabela 1, 

onde observa-se que as metodologias que avaliaram a concentração de CORT, GSH e TBARS 

apresentaram um comportamento quadrático indicado pela regressão polinomial com momentos 

de máximo estresse aos 4,3; 4,3 e 5,5 dias de jejum alimentar, respectivamente. No dia zero as 

aves apresentaram uma média de CORT plasmática de 1,76 ng/ml, com posterior aumento 

progressivo do hormônio até atingir o pico de estresse (4,3 dias). A relação H/L apresentou 

comportamento linear crescente, com momento de máximo estresse aos 10 dias de muda 

induzida. Os resultados da atividade da CAT apresentaram um comportamento linear 

decrescente. Para os coeficientes de correlação de Pearson, considerando todos os momentos de 

coleta, foi observado que não houve uma alta correlação entre as metodologias, não sendo 

possível substituir um método pelo outro. Conclui-se que com as metodologias da concentração 

de CORT plasmática, relação H/L, concentração de GSH e atividade da enzima CAT são 

indicadas para mensurar estresse em poedeiras comerciais submetidas à muda induzida por jejum 

alimentar, já a metodologia dos níveis de TBARS não demonstrou eficiência para mensurar o 

estresse de poedeiras estimuladas pela muda induzida, porém, cada uma das metodologias 

apresenta um momento diferente de máximo estresse, assim impossibilitando a utilização de 

apenas um método em substituição aos demais. 

Tabela 1. Concentração de corticosterona plasmática (CORT), relação heterófilo/linfócito (H:L), 

atividade catalase (CAT), concentração glutationa total (GSH), substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) a cada dois dias de jejum alimentar de poedeiras HyLine Brown 

submetidas à muda induzida por jejum alimentar durante 10 dias consecutivos.  

 

Metodologias 
 Jejum alimentar (dias) 

0 2 4 6 8 10 

CORT 

(EPM) 

1,76 

(0,23) 

2,30 

(0,40) 

3,69 

(0,35) 

2,06 

(0,19) 

1,71 

(0,26) 

1,59 

(0,25) 

H:L 

(EPM) 

1,15 

(0,09) 

1,64 

(0,23) 

1,38 

(0,17) 

1,74 

(0,19) 

1,98 

(0,20) 

2,00 

(0,14) 

CAT 

(EPM) 

2,70x10-6 

(4,33x10-7) 

2,15x10-6 

(4,94x10-7) 

2,61x10-6 

(3,41x10-7) 

1,28x10-6 

(2,00x10-7) 

1,27x10-6 

(1,08x10-7) 

2,12x10-6 

(3,07x10-7) 

GSH 

(EPM) 

0,59 

(0,09) 

0,45 

(0,05) 

0,51 

(0,05) 

0,50 

(0,06) 

0,52 

(0,05) 

0,68 

(0,09) 

TBARS 

(EPM) 

8,80 

(0,77) 

6,13 

(0,67) 

7,57 

(0,45) 

6,16 

(0,32) 

6,49 

(0,52) 

7,84 

(0,65) 

 


