
AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS PRODUTIVOS 
DE POEDEIRAS COMERCIAIS (Gallus gallus) 
EM POSTURA, TRATADAS COM SELÊNIO 

ORGÂNICO , ATRAVÉS DO ESTUDO 
MORFOLÓGICO DO OVIDUTO

João Felipe Candido de Aguiar1, Gerson Milton Guimarães Correia1, Maria Edna Gomes de Barros2, Levy 
Franco dos Santos3, Fátima Naomi Takata4, Juliana Pinto de Medeiros4, Felipe José Feitoza Bastos5, 

Joaquim Evêncio Neto6



________________
1. Primeiros Autores são Graduandos de Medicina Veterinária. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-
mail: joaofcaguiar@hotmail.com
2. Segunda Autora é Graduanda de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 
Recife, PE, CEP 52171-900.
3. Terceiro Autor é Médico Veterinárias, Mestrando em Ciência Veterinária e Doutorandas do PPGCV da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900.
4. Quartas Autoras são Médicas Veterinárias, Mestres em Ciência Veterinária e Doutorandas do PPGCV da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900.
4. Quinto Autor é Médico Veterinário, Mestre em Ciência Veterinária e Doutorando da Biociência Animal da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900.
5. Sexto Autor é Professor Adjunto do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom 
Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900.
Apoio financeiro: PIBIC/CNPq

Introdução

O sistema reprodutor feminino das aves está 
adaptado para permitir a fertilização interna, como nos 
mamíferos, no entanto, não abrigará o concepto. Sendo 
assim, o oviduto se modifica para garantir a 
sobrevivência e o desenvolvimento da cria fora do 
corpo, uma vez que, essa estrutura fornece os nutrientes 
necessários e encerra o embrião em uma casca 
protetora [1]. Os órgãos reprodutores das fêmeas são 
constituídos pelo ovário e pelo oviduto [2].

As gônadas bilateralmente simétricas e ovidutos são 
formados precocemente na vida embrionária. 
Entretanto, em geral, o ovário e o oviduto esquerdos 
logo superam no seu desenvolvimento os mesmos 
órgãos do lado direito, de modo que, na vida adulta, 
somente as estruturas referidas do lado esquerdo são 
funcionais, as do lado direito, permanecem como 
rudimentos [3, 4].

O oviduto é formado por seis regiões que da porção 
cranial para a caudal são designadas de: fímbrias, 
infundíbulo, magno, istmo, glândula da casca ou 
“útero” e vagina. A maioria dos autores descreve o 
oviduto como sendo formado por apenas cinco regiões, 
pois consideram as fímbrias como uma porção do 
infundíbulo [5].

A superfície interna do oviduto da galinha é 
revestida por epitélio simples colunar, o qual contém 
morfologicamente dois tipos de células: ciliadas e não 
ciliadas [6].

O selênio é encontrado sob a forma inorgânica 
(selenito ou selenato) e orgânica (seleno-aminoácidos). 

A forma orgânica é mais facilmente assimilada pelo 
organismo em comparação à inorgânica, o que pode ser 
confirmado pelo elevado nível de selênio observado em 
órgãos de camundongos após suplementação com selênio 
orgânico em comparação ao inorgânico [7].

O selênio está envolvido em várias funções fisiológicas. 
Possui efeito antioxidante e atua como modulador do 
sistema imune. É o maior constituinte da enzima glutationa 
peroxidase [8]. Esta enzima pode reduzir oxidantes, como o 
peróxido de hidrogênio (H2O2) diminuindo a propagação 
de radicais livres e espécies de oxigênio reativo. Além 
disso, reduz hidroperóxidos intermediários da ciclo-
oxigenase e lipooxigenase diminuindo a produção de 
leucotrienos e prostaglandinas inflamatórias. As defesas 
antioxidantes protegem os tecidos e líquidos corpóreos das 
lesões causadas pelos oxidantes produzidos pelo 
metabolismo normal ou pela resposta à inflamação e às 
doenças . Dentre os vários tipos de antioxidantes podemos
citar o selênio e a vitamina E [9].

O selênio e a vitamina E atuam em sinergismo, pois 
protegem as membranas celulares contra a degeneração 
oxidativa. Enquanto a vitamina E atua como um 
antioxidante lipossolúvel nas membranas, a glutationa 
peroxidase destrói os peróxidos antes que eles possam 
causar danos oxidativos [8].

Este trabalho teve como objetivo a avaliação da 
morfologia e do desenvolvimento (através do estudo 
morfológico) do oviduto (magno, istmo e glândula da 
casca) de poedeiras comerciais nas faixas etárias de 27, 31, 
35 e 39 semanas. 



Material e métodos

A. Coleta das amostras

O experimento foi realizado em uma granja 
comercial na localizada na zona da mata setentrional do 
estado de Pernambuco.

Serão utilizadas 1.600 poedeiras comerciais da 
linhagem Lohmann Selected Leghorn (LSL), destas, 
800 aves receberão ração suplementada com selênio 
orgânico (250g / tonelada de ração) 800 aves receberão 
a mesma ração sem suplementação (grupo controle). 

A avaliação dos grupos foi realizada em quatro 
faixas etárias de produção (G1, G2, G3, G4) em ciclos 
de 28 dias a partir de 27 semanas. 
As faixas etárias de produção analisadas serão as 
seguintes:
G1- Aves com 27 semanas 
G2- Aves com 31 semanas 
G3- Aves com 35 semanas 
G4- Aves com 39 semanas 

B. Processamento das amostras
Para o estudo morfológico foram utilizadas 80 aves, 

sendo 10 aves para cada faixa etária de produção para 
cada grupo (tratadas e não tratadas). Para a coleta do 
material a ser estudado, as aves foram eutanasiadas por 
deslocamento cervical, procedendo-se à abertura da 
cavidade abdominal, localizando-se o oviduto, sendo 
fragmentos das diversas porções colhidos e 
imediatamente mergulhados em líquido de Boüin, onde 
permanecerão por 24 horas, para fixação. 
Posteriormente, as peças foram desidratadas em álcool 
etílico em concentrações crescentes, diafanizadas em 
xilol, impregnadas e incluídas em parafina, segundo a 
metodologia preconizada por Masson (1956). As peças 
foram incluídas de tal maneira que fosse possível
observá-las ao microscópio de luz, realizando-se cortes 
transversais das diversas porções do oviduto. Os blocos 
foram cortados em micrótomo tipo Minot (Leica RM 
2125 RT) ajustado para 5 µm, os cortes obtidos serão 
corados pela hematoxilina e eosina (H.E).

Para a documentação fotográfica será utilizado um 
microscópio OLYMPUS BX-49, do Laboratório de 
Pesquisa da Área de Histologia do Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da UFRPE.

Resultados

As três regiões analisadas (magno, istmo e glândula 
da casca) não apresentaram diferenças na estrutura do 
epitélio de revestimento da mucosa, que variou de 
simples cúbico a pseudoestratificado colunar ciliado.

A mucosa do oviduto das aves dos grupos avaliados 
apresentaram projeções visíveis macroscopicamente, que 
evaginam na luz do órgão variando de tamanho e forma de 
acordo com a região. A lâmina própria da mucosa do 
oviduto na região do magno, istmo e glândula da casca 
apresentam numerosas glândulas, variando de acordo com a 
idade e o estágio de produção da ave.

A camada mucosa do magno, istmo, e glândula da casca 
das aves de todos os grupos apresentam epitélio de 
revestimento pseudoestratificado colunar com células 
ciliadas e não ciliadas. Na lamina própria, observamos que 
com o avançar da idade e da produção ocorrem diferenças 
na presença de glândulas tubulares que são constituídas por 
células cúbicas. 

Discussão

A conformação da estrutura morfológica da camada 
mucosa do oviduto apresentou mudanças decorrentes do 
avanço da idade e produção, o que sugere uma maior 
atenção ao aporte nutricional, somado ao manejo e 
ambiente adequados de criação dessas aves.
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Figura 1. Fotomicrografia do oviduto de aves com 
22 semanas de idade, região do magno. Observar 
o epitélio pseudoestratificado colunar com 
presença de cílios (Ep.), glândulas na camada 
mucosa (Gls.). Coloração HE, Aumento de 560x.

Figura 2. Fotomicrografia do oviduto de aves com 
25 semanas de idade, região do istmo. Observar o 
epitélio pseudoestratificado colunar com presença 
de cílios (Ep.), e glândulas na camada mucosa
(Gls.). Coloração HE, Aumento de 560x.

Figura 3. Fotomicrografia do oviduto de aves com 
30 semanas de idade, região da glândula da casca. 
Observar o epitélio pseudoestratificado colunar com 
presença de cílios (Ep.), glândulas na camada
mucosa (Gls.). Coloração HE, Aumento de 560x 
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