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Introdução
    Nas últimas décadas, grandes avanços ocorreram 

na avicultura, tornando-a um dos segmentos mais 
desenvolvidos da agropecuária. O êxito na produção 
avícola é resultado da integração de melhoramento 
genético, nutrição, sanidade, e manejo [1]. 

Na galinha (Gallus gallus) o oviduto é um tubo 
muscular tortuoso, medindo de 14 a 19 cm na fase de 
não postura e de 42 a 86 cm durante a fase de postura. 
Abre-se próximo ao ovário e termina na cloaca, sendo 
formado por seis regiões: fímbrias, infundíbulo, magno, 
istmo, glândula da casca e vagina [2,3]. 

O selênio é essencial para funções orgânicas como 
crescimento, reprodução, prevenção de várias doenças 
e manutenção da integridade dos tecidos a função 
metabólica do selênio está intimamente ligada a 
vitamina E, onde ambos atuam protegendo membranas 
biológicas contra a degeneração oxidativa [4].

Em aves, as principais conseqüências da ingesta 
insuficiente de selênio incluem miodistrofia nutricional, 
diátese exudativa e desordens hepáticas e pancreáticas, 
sendo também verificada diminuição da performance 
do animal, atraso no desenvolvimento do sistema 
imune dos frangos jovens e diminuição na produção de 
ovos [5].Assim o presente trabalho propõe maior 
conhecimento do uso de fatores antioxidantes, selênio 
na forma orgânica, e seus efeitos no desempenho de 
poedeiras comerciais em produção.

Material e métodos

Foram utilizadas dois lotes de poedeira comercial 
branca com 36 semanas de idade, em produção, 
suplementadas à 20 semanas com selênio orgânico. 
Foram obtidas 20 aves de cada um dos lotes, sendo um 
lote suplementado e um grupo controle, para avaliação 
da morfologia do oviduto. O delineamento 
experimental utilizado nos ensaios foi o inteiramente 
casualizado, sendo cada ave considerada como uma 

repetição. Os animais foram eutanasiados por 
deslocamento cervical, retirados fragmentos do oviduto 
(magno, istmo e glândula da casca) e processados para 
microscopia de luz.

Os fragmentos foram fixados em líquido de formol a 
10%, onde permaneceram por 48 horas. A posteriori, as 
peças foram desidratadas em álcool etílico em 
concentrações crescentes, diafanizadas em xilol, 
impregnadas e incluídas em parafina, segundo a 
metodologia preconizada por Junqueira & 
Junqueira[6]. .Os blocos foram cortados em micrótomo 
ajustado para 5 µm, as lâminas foram coradas pela 
Hematoxilina e Eosina (H.E). As lâminas foram 
analisadas em Microscópio de Luz e os cortes foram 
fotografados em Microscópio Biológico Trinocular 
Nikon Eclipse 50i com videomicroscopia VT 480.

Resultados e Discussão
A mucosa do oviduto dos grupos avaliados 

formaram projeções visíveis macroscopicamente, que 
evaginam na luz do órgão variando de tamanho e forma 
de acordo com a região. A lâmina própria na região do 
magno, istmo e glândula da casca apresentaram 
numerosas glândulas, variando de acordo com a idade e 
o estágio de produção da ave, o que está de acordo com 
o relatado por Banks [2] e Takata [7].

O magno apresentou em sua mucosa um epitélio 
pseudo-estratificado com células ciliadas e não ciliadas, 
a lâmina própria possui numerosas glândulas tubulares 
ramificadas, as quais conferem considerável espessura 
à parede do magno (Fig. 1 ). 

O istmo apresentou um epitélio pseudo-estratificado 
colunar ciliado e lâmina própria com glândulas 
tubulares ramificadas, estando em consonância com o 
relatado por Banks[2] e Takata [7] (Fig. 2).

A glândula da casca demonstrou um epitélio do tipo 
pseudoestratificado colunar com células ciliadas e não 
ciliadas, glândulas tubulares enoveladas que se 



projetam da lâmina própria submucosa, de acordo com 
o observado Banks[2] e Takata [7] (Fig. 3).

Conclusão

A morfologia do oviduto das aves suplementadas 
com o selênio orgânico, apresenta melhor preservação 
das estrutura responsáveis pela qualidade interna e 
externa do ovo, que reflete uma melhora do estado 
geral do organismo da ave, possibilitando desempenho 
superior quando comparada as aves do grupo controle.
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Figura 3. Fotomicrografia do oviduto, região da glândula da casca de 
poedeiras comerciais tratadas com selênio orgânico. Observar epitélio de 
revestimento (E), cílios (seta) e glândulas mucosas (G). H.E. 560 X

Figura 2. Fotomicrografia do oviduto, região do istmo de poedeiras 
comerciais tratadas com selênio orgânico. Observar epitélio de revestimento 
(E), cílios (seta) e glândulas mucosas (G). H.E. 560 X

Figura 1. Fotomicrografia do oviduto região do magno de poedeiras 
comerciais tratadas com selênio orgânico. Observar epitélio de revestimento 
(E), cílios (seta) e glândulas mucosas com muita secreção (G). H.E. 560 X


