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RESUMO 
Probiótico na ração de frangos de corte submetidos a antibioticoterapia: 

Desempenho e microbiota intestinal 
 

Este estudo teve o objetivo de avaliar a eficiência do probiótico em manter o 
equilíbrio da microbiota intestinal de aves submetidas à antibioticoterapia e as 
associações com o desempenho. Os tratamentos dietéticos consistiram de uma 
dieta basal única, à base de milho e farelo de soja, à qual foi acrescido ou não o 
probiótico Bacillus subtillis (100 g/ton de ração), na concentração de 1011 UFC/g. Por 
3 dias consecutivos a partir de 21 dias de idade, as aves foram submetidas à 
antibioticoterapia via água de bebida consistindo de 200 ppm de bacitracina metileno 
dissacilato (efeito em bactérias Gram-positivas ) e 1000 ppm de sulfato de neomicina 
(efeito em bactérias Gram-negativas). O experimento foi conduzido com frangos de 
corte no período de 1 a 42 dias, sendo que de 1 a 21 dias as aves receberam 
somente o tratamento dietético, e, a partir de 21 dias, as aves receberam os 
tratamentos dietético e terapêutico. Aos 2, 4 e 6 dias após a antibioticoterapia, 3 
aves de cada unidade experimental foram sacrificadas para coleta do conteúdo do 
intestino delgado e do ceco e  obtidos “pools” dos conteúdos intestinais em cada 
unidade experimental para constituir uma repetição. O experimento foi realizado com 
4 tratamentos, obedecendo a esquema fatorial 2×2 para as variáveis de 
desempenho (com e sem probiótico × com e sem antibioticoterapia) com 9 
repetições e 2×2×3 para as análises da microbiota intestinal (com e sem probiótico 
na dieta × com e sem antibioticoterapia × 2, 4 e 6 dias após a antibioticoterapia) com 
3 repetições. O DNA total foi extraído dos conteúdos do intestino delgado e ceco 
para o isolamento da região 16S  rRNA e análise das comunidades bacterianas. As 
técnicas moleculares utilizadas foram a de fingerprinting Terminal Restriction Length 
Polymorphism (T-RFLP), PCR em tempo real (qPCR) e o sequenciamento, sendo 
que, para todas as técnicas, a região alvo foi o gene 16S rRNA. Os fatores dietético 
e terapêutico modularam a microbiota intestinal de forma independente.  Houve 
efeito dos fatores probiótico e antibioticoterapia nos grupos predominantes do 
conteúdo do intestino, desde a classificação taxonômica filo até a classificação 
gênero. Alguns grupos filogenéticos foram igualmente afetados pelos 2 fatores em 
estudo, enquanto que outros grupos foram alterados de forma específica em função 
do probiótico ou antibioticoterapia. A antibioticoterapia, assim como o probiótico 
dietético, reduziu o número de unidades taxonômicas operacionais (OTUs) no 
conteúdo do ceco. O melhor desempenho observado nas aves alimentadas com 
dietas com probiótico provavelmente está relacionado às alterações observadas na 
estrutura das comunidades intestinais e grupos filogenéticos, como o acréscimo de 
Lactobacillus e redução de Clostridiales.  A antibioticoterapia modificou a estrutura 
da comunidade bacteriana, entretanto não provocou queda no desempenho das 
aves. A comunidade bacteriana do intestino das aves medicadas e suplementadas 
com probiótico apresentou alta similaridade com a comunidade das aves que 
receberam apenas probiótico dietético, indicando a possível recuperação da 
microbiota intestinal aos 6 dias após a antibioticoterapia. 

 
Palavras-chave: Microbiota intestinal; Probiótico; Terapia com antibiótico; 

Classificação Filogenética 
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ABSTRACT 

Dietary probiotic in broiler chickens submitted to antibiotic therapy: 
performance and intestinal microbiota  

 
The purpose of this study was to verify the ability of a probiotic in the feed to 

maintain the stability of gut microbiota in chickens after antibiotic therapy and 
associations with the performance. The dietary treatments consisted of a   corn-
soybean meal basal diet that was supplemented or not with a probiotic (Bacillus 
subtilis) in the concentration of 3×109 cfu/kg of feed. Starting on day 21, the birds 
were submitted to the antibiotic therapy consisting of 200 ppm of bacitracin 
methylene disalicylate (for Gram-positive bacteria) and 1,000 ppm of neomycin 
sulfate (for Gram-negative bacteria) in the drinking water, during 3 days. The trial was 
conducted with broiler chickens from 1 to 42 days of age, however, from 1 to 21 
days, the chickens received only the dietary treatment, and after of the 21 days, the 
birds received the dietary and therapeutic treatments. At 2, 4 and 6 days after the 
antibiotic therapy, three chickens from each experimental unit were euthanized and 
the contents of the small intestine and ceca were collected and pooled by pen. The 
trial was conducted in a completely randomized design with 4 treatments and 9 
replicates in a 2×2 factorial arrangement for performance characteristics (with and 
without probiotic × with and without antibiotic therapy), and in a 2×2×3 factorial 
arrangement for gut microbiota (with and without probiotic × with and without 
antibiotic therapy × 2, 4 and 6 days after of the antibiotic therapy) with 3 replicates 
per treatment. The DNA was extracted from the contents of the small intestine and 
ceca to isolate the 16S r RNA and study of the bacterial communities. The molecular 
techniques used were the terminal restriction fragment length polymorphism (T-
RFLP), quantitative PCR (qPCR) and sequencing, considering the 16S rRNA -gene- 
targeted. The dietary and therapeutic factors modulated the gut microbiota 
independently. The probiotic and antibiotic therapy affected the main groups within of 
the gut content from the phylogenetic classification at the phylum level until the 
phylogenetic classification at the genera level. Some phylogenetic groups were 
equally affected by the two factors while other groups were changed in a distinct form 
depending on of the probiotic or antibiotic therapy. The antibiotic therapy and dietary 
probiotic decreased the number of taxonomic operational unit (OTUs) in cecal 
content. The improved performance observed in birds supplemented with probiotic 
was probably related to changes in the structure of intestinal bacterial communities 
and phylogenetic groups such as higher Lactobacillus and decreased Clostridiales. 
Antibiotic therapy modified the bacterial community structure; however it did not 
cause loss of broiler performance. The gut bacterial community in birds medicated 
and supplemented with probiotic had high similarity with the gut community of birds 
that received dietary probiotic only, indicating the possible recovery of the gut 
bacterial community 6 days after the antibiotic therapy. 
 
Keywords: Gut microbiota; Probiotic; Antibiotic therapy; Phylogenetic classification  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A antibioticoterapia, administrada via água ou ração, é essencial para controle 

de diversas doenças, sejam elas intestinais ou sistêmicas, e esta intervenção pode 

alterar a estabilidade da microbiota intestinal das aves (disbiose). Na produção 

avícola industrial têm sido relatados os efeitos negativos no desempenho das aves 

após a medida terapêutica com antibóticos, entretanto, não existem estudos que 

demonstrem estes efeitos nos índices produtivos e fatores relacionados à saúde 

intestinal das aves. Por outro lado, existem muitos estudos que relatam a 

capacidade da antibioticoterapia em romper o equilíbrio da microbiota existente no 

intestino de humanos, permitindo o crescimento de micro-organismos que induzem a 

diarréia (KARKOW; FAINTUCH; KARKOW, 2007; WILLING et al., 2011).  

A restrição do uso de antibióticos em rações como promotores de crescimento 

tem resultado em maior susceptibilidade ao desenvolvimento de doenças entéricas e 

disbiose, bem como causado efeito negativo na produtividade de frangos de corte. 

Desta forma, é importante a utilização de aditivos alternativos aos antibióticos, e, nos 

últimos anos, as pesquisas têm mostrado vários efeitos benefícos da utilização de 

probióticos (HANAMANTA et al., 2011; ZHANG; KIM, 2014; ZHANG  et al., 2014) 

nas dietas das aves. Os probióticos são micro-organismos vivos que afetam 

beneficamente o hospedeiro através da melhoria das propriedades da microbiota 

intestinal existente (FULLER, 1992). A dominância de micro-organismos benéficos 

sobre os patogênicos na microbiota intestinal é essencial para saúde intestinal das 

aves e está diretamente relacionada à adequada absorção de nutrientes no intestino 

delgado e ao desempenho da ave. As alterações da microbiota intestinal podem 

acarretar diversos prejuízos à saúde intestinal, através do aumento da ocorrência de 

doenças e perdas na produtividade dos frangos de corte. A utilização de probiótico 

auxilia na recuperação da microbiota benéfica do trato gastrintestinal de humanos 

após a antibioticoterapia (PLUMMER et al., 2005). 

A maioria das determinações da diversidade microbiana do trato 

gastrintestinal realizadas até recentemente foram geradas através de meios de 

cultura de micro-organismos; no entanto, muitas das bactérias (até 90% de acordo 

com algumas estimativas) são incapazes de crescer nas condições de cultivo (LAN 

et al., 2002). Em contrapartida, o estudo da microbiota intestinal através de técnicas 
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moleculares é, sem dúvida, uma metodologia eficiente para conhecer e entender o 

ecossistema intestinal. As alterações na microbiota de diferentes segmentos do trato 

digestório em função de ingredientes, aditivos, tipos de cama, idades e infecções 

foram avaliadas em trabalhos mais recentes usando as técnicas de PCR quantitativo 

(ABILDGAARD et al., 2010; LUND; BJERRUM; PEDERSEN, 2010), DGGE 

(CRESSMAN et al., 2010; LA-ONGKHUM et al., 2011; LEE et al., 2010; PEDROSO; 

MENTEN; LAMBAIS, 2005; OVIEDO-RONDON et al., 2010; PEDROSO et al., 2006; 

ZHOU et al., 2007; T-RFLP (GEIER et al., 2010; GONG et al., 2002) e 

sequenciamento (SERGEANT et al., 2014; SINGH et al., 2014). As técnicas 

baseadas na similaridade do DNA ou RNA de genes selecionados na comunidade 

microbiana têm sido utilizadas com sucesso para caracterizar o ecossistema 

intestinal (PEDROSO, 2011).  

 

 
OBJETIVOS 

 
Avaliar a eficiência da adição de probiótico em dietas de frangos de corte na 

manutenção da estrutura da microbiota intestinal de aves submetidas a tratamento 

com antibiótico e a associação com o desempenho produtivo.  

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1  Microbiota intestinal 
 

O trato gastrintestinal das aves possui biodiversidade em micro-organismos, 

sendo composto principalmente por bactérias (>95%), arqueas metanogênicas 

(>0,2%), eucariotos (>2%), e vírus (>0,2%) (SINGH et al., 2014). Em condições 

normais, a flora intestinal é essencial para a saúde, nutrição, proteção da estrutura 

intestinal e homeostase (GAGGIA; MATTARELLI; BIAVATI, 2010). Os principais 

grupos bacterianos em animais não ruminantes são Bacteroides, Clostridium, 

Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Enterobacteriaceae, Streptococcus, 

Fusobacterium, Peptostreptococcus e Propionibacterium, em diferentes proporções 

no intestino delgado e ceco (GAGGIA; MATTARELLI; BIAVATI, 2010). A 

porcentagem de diferentes grupos microbianos varia entre indivíduos, dependendo 

da idade (MUELLER et al., 2006) e status patológico (ABT; ARTIS, 2009). Em aves, 

os principais sítios de atividade bacteriana são o papo e o ceco, e, em menor 
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extensão, o intestino delgado.  Existe uma grande proporção de bactérias Gram-

positivas e principalmente anaeróbicas facultativas no papo e na porção final do íleo, 

enquanto no ceco predominam os anaeróbicos estritos (LU et al., 2003). 

Os principais constituintes da microbiota de aves são bactérias Gram-

positivas com tolerância variável ao oxigênio. Devido à variação na disponibilidade 

de substrato ao longo do trato gastrintestinal, ocorrem modificações da população 

microbiana ao longo do tubo digestivo. Nas porções proximais do trato 

gastrintestinal, como papo e moela, se observam em média 102 a 103 bactérias por 

grama de contéudo, enquanto que nas porções finais este número alcança 1011 

bactérias por grama.  No íleo existem 109 bactérias por grama de conteúdo 

(APAJALAHTI et al., 2004). No ceco há menor taxa de renovação de células 

epitéliais (1 a 2 vezes/dia) que permitem o desenvolvimento bacteriano e diversidade 

(APAJALAHTI; KETTUNEN; GRAHAM, 2004). 

Os micro-organismos estão localizados no lúmen intestinal, dentro da camada 

de muco ou aderidos na mucosa digestiva (FULLER, 1984). A microbiota do trato 

gastrintestinal pode ser alterada pelos componentes da ração fornecida às aves. 

Estudos da comunidade intestinal baseado no 16S rDNA mostram que a dieta, 

hospedeiro e morfologia influenciam  ecologia microbiana do trato gastrintestinal 

(LEY et al., 2008). A integridade intestinal é importante, pois pode traduzir-se em 

maior eficácia nos processos de digestão e absorção de nutrientes, com redução na 

colonização por bactérias patogênicas capazes de danificar a mucosa (OLIVEIRA; 

MORAES, 2007). 

Embora a microbiota intestinal represente uma barreira contra a invasão de 

micro-organismos patogênicos, estes podem ter sua entrada facilitada quando a 

integridade da microbiota é afetada por estresse, terapia antibiótica, mudanças na 

dieta e alterações fisiológicas no intestino (BILLOO et al., 2006). 

 
2.2 Interações microbiota e hospedeiro 
 

A relação microbiota e hospedeiro é importante, pois de uma forma geral a  

microbiota atua na disponibilidade de nutrientes e regulação da função imune do 

hospedeiro. Os ácidos graxos voláteis (AGV), tais como ácido acético, ácido 

propiônico e ácido butírico, são produzidos pela fermentação microbiana dos 

polissacarídeos não amiláceos (PNAs) no ceco das aves (MEIMANDIPOUR et al., 
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2011). Estes ácidos propiciam vários efeitos benéficos às aves, como atuando na 

regulação da mucosa intestinal, inibindo o crescimento de patógenos através da 

redução do pH e melhorando a absorção de minerais. O ácido butírico é capaz de 

reduzir a infecção por Salmonella em aves (VAN IMMERSEEL et al., 2005) e 

também estimula o crescimento celular epitelial (KIEN et al., 2007). 

As atividades bacterianas do trato gastrintestinal afetam a utilização de 

nutrientes pelas aves. As bactérias do intestino precisam e consomem energia; 

desta forma, pode ocorrer competição pela energia entre microbiota e hospedeiro, 

limitando os valores de energia metabolizável das dietas para as aves (FURUSE; 

YOKOTA, 1984). A microbiota auxilia na melhoria da digestão, no metabolismo e 

utilização de nutrientes através da redução do pH intestinal e produção de ácido 

lático (DHAMA et al., 2011). As bactérias do intestino também auxiliam no 

metabolismo de minerais e síntese de vitaminas (biotina, vitamina B1, B2, B12 e K) 

que são responsáveis pelo crescimento e metabolismo das aves (DHAMA; SINGH, 

2010). 

O tecido linfoide associado ao intestino (GALT) é a primeira linha de defesa 

pelo qual os animais resistem à invasão de patógenos. O GALT é distribuído ao 

longo de todo o intestino dos frangos de corte. As comunidades microbianas que 

vivem no trato gastrintestinal podem estimular estas respostas imunes e agir nos 

mecanismos de defesa do hospedeiro. Além disso, as bactérias ácido láticas têm 

demonstrado propriedades imunoestimulatórias pelos componentes da parede 

celular tais como peptideoglicanos,  polissacarídeos e ácido teicóico (HALLER et al., 

1999). 

A administração de agentes antimicrobianos, na forma terapêutica ou 

profilática, modifica o equilíbrio entre o hospedeiro e a microbiota normal 

(SULLIVAN; EDLUND; NORD, 2001).  

2.3 Antibioticoterapia 
 
Os efeitos da antibioticoterapia em humanos têm sido bastante estudados e a 

literatura que aborda este tema é extensa; no entanto, o efeito negativo que este 

tratamento causa na produção avícola industrial é muito pouco entendido e 

estudado. 

Antibioticoterapia é importante para o tratamento de doenças provocadas por 

bactérias. Os antibióticos orais são prescritos não somente para infecções intestinais 
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como também infecções que ocorrem em outras partes do organismo, como o trato 

respiratório ou urinário. Alguns antibióticos são seletivamente administrados contra 

bactérias patogênicas específicas. Entretanto, a maioria dos antibióticos produzidos 

tem amplo espectro de ação, e, desta forma, podem ser utilizados para o tratamento 

de diversas doenças (NATHAN, 2004).  

O tratamento com antibiótico normalmente causa redução na diversidade da 

microbiota em humanos (JERNBERG et al., 2007), entretanto,  a comunidade 

bacteriana   tem a capacidade de recuperar-se e restaurar a microbiota do período 

anterior ao tratamento em alguns  dias ou semanas (DETHLEFSEN  et al., 2008). 

Após a antibioticoterapia, alguns grupos bacterianos são recuperados e tornam-se 

similares aos grupos de bactérias do período anterior ao tratamento terapêutico, 

embora, outros grupos não sejam afetados pela terapia e mantidos constantes 

(JAKOBSSON et al., 2010).  

Os micro-organismos que são afetados pela antibioticoterapia não são 

limitados a aqueles alvos do antibiótico. Ocorre uma complexa dependência entre os 

membros da microbiota através dos produtos metabólitos produzidos e das rotas 

metabólicas de utilização. Existe uma cooperação entre os micro-organismos para 

disponibilizar nutrientes ou metabólitos secundários ou para remoção de produtos 

não utilizados que se tornam tóxicos (BELENGUER et al., 2006). Este efeito foi 

observado em humanos, quando um grupo de pessoas foi tratado com vancomicina 

(efeito em bactérias Gram-positivas) e observou-se redução na população de 

bactérias Gram-negativas (ROBINSON; YOUNG, 2010).  

De uma forma geral, os antibióticos têm diferentes efeitos na diversidade, 

biomassa bacteriana e capacidade da microbiota em recuperar-se após o tratamento 

(ANTONOPOULOS et al., 2009). Embora o espectro de atuação do antibiótico seja 

importante, a dose administrada também é essencial pra determinação do impacto 

do medicamento na microbiota. A forma com que a microbiota responde à 

antibioticoterapia é dependente da quantidade do medicamento que é utilizado e do 

tempo de tratamento (DETHLEFSEN; RELMAN, 2011).  

As mudanças induzidas pelo tratamento com antibiótico e que são 

importantes para regulação da microbiota e da imunidade do hospedeiro incluem a 

perda de “Toll Like Receptors” (TLR), que são ligantes reconhecidos pelo 

hospedeiro, as alterações nos metabólitos produzidos pela microbiota e a perda de 

sinais bacterianos específicos (WILLING; RUSSELL; FINLAY, 2011). 
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Os distúrbios na microbiota são frequentemente associados com diarreia, 

gastrite e prurido em humanos (NASTRO; FINEGOLD, 1972), assim como infecções 

fúngicas. Outra importante área de preocupação da utilização de antibióticos são as 

propriedades de resistência bacteriana, causada pelo uso contínuo dos antibióticos. 

Estudos demonstram que a redução da microbiota, como consequência 

do tratamento com antibiótico, resulta em redução de TLR e regulação de defesa do 

sistema inato (WILLING; RUSSELL; FINLAY, 2011). 

 

2.4  Probióticos 

Os aditivos são substâncias utilizadas nas rações com finalidades de 

modificar beneficamente as características químicas, físicas, microbiológicas e 

sensoriais das rações com o objetivo de melhoria do desempenho dos animais 

(BERTECHINI, 2006). Os probióticos são micro-organismos vivos que quando 

administrados em quantidades adequadas, proporcionam benefícios para a saúde 

do hospedeiro. Os probióticos podem promover o equilíbrio da microbiota intestinal e 

melhorar o ganho de peso e a eficiência alimentar das aves, possivelmente, por 

competirem com os patógenos no intestino e evitarem lesões no vilo, permitindo a 

regeneração da mucosa intestinal (SATO; LODD; NAKAGHI, 2002). Esta competição 

em que os micro-organismos benéficos são favorecidos é importante, pois o 

desequilíbrio em favor de bactérias patogênicas pode resultar em infecção intestinal, 

o que compromete a digestibilidade de nutrientes da ração (ARAÚJO et al., 2007). 

O uso de substâncias profiláticas e terapêuticas como probiótico, prebiótico e 

simbiótico é uma medida que pode atuar na manutenção da microbiota intestinal 

durante o tratamento com antibiótico e na recuperação de populações comensais 

benéficas. Em humanos, os probióticos têm sido utilizados na proteção contra 

diarreia induzida pelo antibiótico, em distúrbios na comunidade intestinal e na 

redução do desenvolvimento de linhagens resistentes aos antibióticos (PLUMMER et 

al., 2005). O aumento da microbiota benéfica através dos probióticos é importante 

para produção de produtos metabólicos promotores de saúde como os ácidos 

graxos de cadeia curta, que podem prevenir o excessivo crescimento de bactérias 

patogênicas endógenas ou externas (MACFARLANE, 2014). 

Alguns dos mecanismos de ação dos probióticos em aves são o aumento da 

produção de ácido lático, com diminuição do pH intestinal, que é prejudicial aos 

agentes patogênicos; produção de peróxido de hidrogênio, que tem ação bactericida 
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conhecida; produção de substâncias antibióticas como acidofilina, acidolina, 

lactobacilina e niasina; alteração do potencial de redução/oxidação do intestino e 

prevenção do acúmulo de aminas tóxicas e de amônia (NUNES, 1998).  

Dois mecanismos básicos pelos quais os probióticos atuam para manter a 

população microbiana benéfica constituem exclusão competitiva e modulação 

imunológica. A exclusão competitiva envolve a competição por substratos, produção 

de metabólitos antimicrobianos que inibem patógenos, e competição por sítios de 

fixação (YANG; IJI; CHOCT, 2009). A modulação imunológica é o estímulo 

imunológico da mucosa intestinal, com produção de anticorpos tipo IgA que 

bloqueiam os receptores e reduzem o número de bactérias patogênicas na luz 

intestinal (JIN et al., 1997). Com base nestes mecanismos, os probióticos têm sido 

testados quanto a sua eficácia no controle de Salmonella em frangos de corte e 

vários estudos (HIGGINS et al., 2007; STERN et al., 2001) mostraram resultados 

positivos.  

Para Jin et al. (1997) e Tournut (1998), um bom probiótico deve possuir as 

seguintes características: sobreviver às condições adversas do trato gastrintestinal, 

como à ação da bile e dos outros sucos (gástrico, pancreático e entérico), e assim ter 

condições de permanecer no ecossistema intestinal; não ser tóxico nem patogênico 

para homens e animais; ser estável durante a estocagem e permanecer viável por 

longos períodos em condições normais de armazenamento; e finalmente, ter 

capacidade antagônica às bactérias intestinais indesejáveis e promover efeitos 

benéficos ao hospedeiro. Os esporos de Bacillus subtilis têm sido um probiótico 

bastante utilizado devido à resistência dos mesmos no meio ambiente e resistência à 

estocagem em temperatura ambiente (HONG; DUC; CUTTING, 2005).  

Os efeitos no desempenho e mortalidade com o uso de probióticos são 

inconsistentes. Existem trabalhos com resultados positivos no desempenho das aves 

e digestibilidade dos nutrientes (FRITTS et al., 2000; SEN et al., 2012; VILA et al., 

2009; ZANG; KIN, 2014) e resultados sem efeito em relação a dieta controle (sem 

utilização de probiótico) (APPELT et al., 2010; PAZ et al., 2010; WAITITU et al., 2014). 

Esta variabilidade de resultados pode ser justificada pelas diferentes fontes de 

probióticos, pelos níveis de inclusão, pela idade das aves e pela forma de 

fornecimento (adição em água ou ração). Além disso, há muitos fatores nutricionais, 

de meio ambiente (condições sanitárias) e de manejo que podem comprometer a 

efetividade dos probióticos (EDENS, 2003). 
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2.5  Estudo da microbiota intestinal 
 

Há alguns anos, as principais avaliações e identificações de bactérias foram 

baseadas em técnicas tradicionais de cultivo. A técnica de meio de cultura utilizada 

para verificar a comunidade bacteriana possui a desvantagem de selecionar alguns 

micro-organismos enquanto exclui outros (LAN, 2005). Para solucionar este 

problema, metodologias de biologia molecular foram desenvolvidas para o estudo da 

microbiota intestinal e este avanço tem contribuído para o conhecimento sobre a 

diversidade microbiana. Resultados de estudos baseados em amplificação e 

sequenciamento de fragmentos dos genes de 16S rRNA, demonstraram que a 

diversidade de micro-organismos em amostras da microbiota intestinal das aves  é 

vasta. Utilizando-se de técnicas moleculares, foi verificado que 90% das bactérias do 

trato gastrintestinal de frangos de corte eram desconhecidas pela técnica de meio de 

cultura (LAN et al., 2002). Muitas das técnicas caracterizam o RNA ribossômico o 

que possibilita a detecção do perfil composicional da comunidade bacteriana. Essas 

técnicas moleculares incluem livrarias de clones de 16S rDNA, sequenciamento de 

nova geração, pirosequenciamento em larga escala, eletroforese em gel com 

gradiente desnaturante, eletroforese em gel com gradiente de temperatura e 

hibridização de ácidos nucléicos usando sondas (PEDROSO, 2011).  

 



 23 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Aves, Manejo e Tratamentos 

 
O estudo foi conduzido na ESALQ/USP em Piracicaba – SP, sendo que, a 

primeira etapa, foi realizada nas instalações do aviário do Departamento de Zootecnia, e a 

segunda etapa, (análises moleculares) foi realizada no Departamento de Ciência dos 

Solos.  Para o período experimental de 1 a 42 dias, foram alojados 45 pintinhos machos da 

linhagem Cobb 500 por boxe experimental, em um total de 1620 aves. As aves foram 

inicialmente separadas por faixas de peso, em seguida distribuídas entre os boxes, de 

forma que o peso das unidades experimentais fosse o mais homogêneo possível. O 

programa nutricional foi composto por quatro rações experimentais, destinadas às 

diferentes fases de criação das aves: pré-inicial (1 a 7 dias de idade), inicial (7 a 21 dias de 

idade), crescimento (21 a 35 dias de idade) e final (35 a 42 dias de idade) (Tabela 1). Para 

cada fase foi formulada uma dieta basal, à base de milho e farelo de soja, de acordo com 

os níveis recomendados pelas Tabelas Brasileiras, para frangos machos de potencial 

elevado (Tabela 1) (ROSTAGNO et al., 2011). As rações foram fornecidas ad libitum 

durante todo o período experimental, na forma farelada. As rações experimentais foram 

produzidas utilizando o conceito over the top, que consistiu em utilizar uma ração basal 

única, garantindo-se não haver qualquer diferença entre as rações experimentais, à qual foi 

suplementado o aditivo utilizado para constituir a ração experimental.   
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Tabela 1: Composição das dietas basais 
 

1Metionina hidroxi-análoga 
2Composição por kg de produto: Vit. A – 10.000 UI; Vit. D3 – 3.000 UI; Vit. E - 40 UI; Vit. K3 - 3 mg; Vit. 
B1 – 2 mg; Vit. B2 - 6  mg; Vit. B6 - 4  mg; Vit. B12 - 20 g; Ácido Nicotínico -  40 mg; Ácido 
Pantotênico - 12 mg; Biotina - 0,15 mg; Ácido Fólico - 1 mg; Selênio - 0,25 mg. 
3Composição por kg de produto: Manganês - 80 mg; Ferro - 50 mg; Zinco - 50 mg; Cobre - 10 mg; 
Cobalto - 1 mg; Iodo - 1 mg 

Ingredientes Fases  
Pré-Inicial Inicial Crescimento Final 

Milho  48,59 53,32 56,48 60,31 
Farelo de soja 43,30 40,00 35,31 31,88 
Óleo de soja 3,46 3,92 4,81 4,80 
Fosfato bicálcico 1,86 1,53 1,31 1,10 
Calcário calcítico 0,91 0,95 0,89 0,80 
Sal comum 0,51 0,48 0,46 0,44 
MHA1 0,45 0,40 0,38 0,34 
L-Lisina  HCl 0,14 0,15 0,15 0,16 
L-Treonina 0,04 0,04 0,03 0,03 
Suplemento vitamínico2 0,10 0,10 0,08 0,06 
Suplemento mineral3 0,05 0,05 0,05 0,05 
Cloreto de colina (60%)  0,08 0,08 0,06 0,04 
Total  100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição calculada 
Energia Metabolizável (kcal/kg) 2.960 3.050 3.150 3.200 
Proteína Bruta (%) 23,80 22,00 20,58 19,34 
Ca (%) 0,92 0,84 0,76 0,66 
P disponível (%) 0,47 0,40 0,35 0,31 
Na (%) 0,22 0,21 0,20 0,19 
Met digestível (%) 0,63 0,58 0,54 0,51 
Met + cis digestível (%) 0,95 0,88 0,83 0,77 
Lisina digestível (%) 1,32 1,22 1,13 1,06 
Treonina digestível (%) 0,86 0,79 0,74 0,69 
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Desta forma, foram utilizadas somente duas rações, dieta controle e dieta 

com probiótico como aditivo.  Durante todo o período experimental, não foram 

utilizados anticoccidianos e promotores de crescimento nas dietas (apenas os 

tratamentos com probióticos). O probiótico utilizado foi composto por esporos vivos 

de bactérias (Bacillus subtilis C-3102, DSM15554 e FERM BP- 1096), na 

concentração de 1011 UFC/g. A dosagem do produto comercial foi de 30 gramas por 

tonelada de ração durante todo o período de criação. Até os 21 dias de idade as 

aves foram submetidas a apenas dois tratamentos (dietas experimentais), sendo que 

os quatro tratamentos foram estabelecidos após a aplicação da antibioticoterapia.  

A antibioticoterapia foi realizada com BMD (bacitracina metileno dissacilato) 

na dosagem de 200 ppm (efeito em bactérias Gram-positivas) e sulfato de neomicina 

na dosagem de 1000 ppm (efeito em bactérias gram-negativas) na água de bebida, 

de 21 aos 24 dias de idade. Os dois antibióticos foram diluídos em um mesmo 

recipiente e administrados por três dias consecutivos via água de bebida (Figura 1). 

Para o fornecimento dos antibióticos via água, foram instalados bebedouros do tipo 

calha em cada boxe experimental aos 20 dias de idade. Durante este período de 

tratamento, foram suspensos todos os bebedouros pendulares. Com o objetivo de 

obter condições homogêneas em todo o lote, também foram instalados bebedouros 

do tipo calha para o fornecimento de água nos demais boxes (que não foram 

medicados). O tratamento com a medicação antibiótica foi uma medida para 

provocar efeitos negativos sobre a microbiota intestinal. O delineamento 

experimental adotado foi o inteiramente aleatorizado com 2 tratamentos e 18 

repetições no período de  1 a 21 dias de idade, e 4 tratamentos e 9 repetições de 22 

a 42 dias, obedecendo a esquema fatorial 2×2 (com e sem probiótico na dieta × com 

e sem antibioticoterapia via água de bebida). Desta forma, as aves dos tratamentos 

que continham a dieta com probiótico receberam o aditivo desde o primeiro dia de 

vida.  Ao final da antibioticoterapia (aos 24 dias) os bebedouros pendulares foram 

novamente instalados nos boxes e os bebedouros tipo calha foram retirados.  

 Os tratamentos foram: 

T1 - DB sem probiótico / sem antibioticoterapia  

T2 - DB + probiótico / sem  antibioticoterapia  

T3 - DB sem probiótico / antibioticoterapia aos 21, 22 e 23 dias de idade 

T4 - DB + probiótico / antibioticoterapia aos 21, 22 e 23 dias de idade 
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Figura 1 - Aves recebendo antibioticoterapia em bebedouros tipo calha 
 

 

Os dados de desempenho foram estatisticamente analisados pelo 

procedimento ANOVA do SAS e as comparações de médias dos fatores principais e 

dos eventuais desdobramentos das interações foram realizadas pelo teste de Tukey 

a 5% de significância. 

 

3.2 Análise da microbiota intestinal 
 
3.2.1 Preparo das amostras 

 

Aos 2, 4 e 6 dias após o término da antibioticoterapia, isto é, aos 26, 28 e 30 

dias de idade, três aves por parcela (sendo três repetições por tratamento a cada 

coleta) foram selecionadas sem jejum prévio, sacrificadas por deslocamento cervical 

e o trato gastrintestinal foi exposto. O intestino delgado e os cecos das aves foram 

retirados e imediatamente congelados. Posteriormente, as amostras foram 

descongeladas em laboratório e os conteúdos do intestino delgado e dos cecos das 

aves foram coletados integralmente. Em seguida foram feitos “pools” dos conteúdos 

do intestino delgado e do ceco das três aves de cada unidade experimental, 

representando uma repetição de cada tratamento. As amostras foram armazenadas 

em sacos plásticos estéreis e novamente congeladas a -20 ºC para posterior análise 

da microbiota intestinal. O material para estudo da microbiota intestinal obedeceu ao 

esquema fatorial 2×2×3 (com e sem probiótico × com e sem antibioticoterapia × 

tempo de coleta após antibioticoterapia). 
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3.2.2 Preparo do pélete bacteriano  
 

Para análise da microbiota do conteúdo do intestino delgado, inicialmente 

realizou-se a concentração da fração bacteriana das amostras, de acordo com 

metodologia (adaptada) proposta por Apajalahti et al. (1998). O protocolo utilizado foi 

o seguinte: em uma seringa estéril de 60 mL, cujo êmbolo foi removido, foi 

construída uma coluna para filtragem, composta de papel filtro qualitativo número 1 

na parte inferior, algodão estéril na porção intermediária e duas camadas de gaze na 

porção superior.  Essa coluna foi inserida em uma garrafa autoclavada de 100 mL 

apropriada para uma centrífuga refrigerada (Figura 2). Posteriormente, 15 g de 

conteúdo do intestino delgado, previamente homogeneizado, foram diluídos em 50 

mL de SPB 50 mM (buffer de fosfato de sódio pH 8), contendo 0,1% de Tween 80. A 

mistura foi vagarosamente homogeneizada e adicionada na coluna para filtragem. A 

garrafa contendo a coluna com a amostra foi centrifugada a 4500 rpm por 20 

minutos, a 4 ºC. Esta coluna funcionou como um filtro, onde ficaram retidas as 

impurezas da amostra, como ração não digerida (Figura 2). O conteúdo foi filtrado e 

as bactérias concentraram-se no fundo da garrafa, na forma de pélete. O líquido 

remanescente foi então cuidadosamente descartado e o pélete ressuspendido em 1 

mL de solução salina estéril (solução NaCl 0,9%). Esta solução foi distribuída em 

eppendorfs de 1,5 mL, no volume máximo de 200 µL por tubo. Em seguida, os tubos 

foram centrifugados a 7500 rpm por 10 minutos. Novamente o pélete bacteriano 

precipitou no fundo do tubo e o sobrenadante foi cuidadosamente removido. O 

pélete bacteriano restante foi pesado e ressuspendido em Solução Peptone (1% 

peptone, 15% de glicerol em água) em proporção 1:10. Essa suspensão foi 

homogeneizada até não restar mais pélete visível e o líquido ficar turvo e então foi 

congelada a -20 ºC para posterior extração do DNA. O conteúdo cecal, com maior 

concentração de micro-organismos, foi apenas diluído em Solução Peptone na 

proporção de 1:10. Este processo foi realizado no laboratório de Genética da 

ESALQ. 
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Figura 2 A) Coluna de filtragem na centrífuga; B) Coluna após o processo de 

filtragem 
 

3.2.3 Extração do DNA das amostras do conteúdo intestinal  
 

A metodologia utilizada para a extração do DNA bacteriano foi baseada em Lu 

et al. (2003). As análises moleculares foram realizadas no Departamento de Ciência 

dos Solos, no Laboratório de Microbiologia Molecular. As amostras previamente 

processadas foram descongeladas e homogeneizadas em vortex. Foram pipetados 

500 µL da suspensão e colocou-se em um novo eppendorf, o qual foi centrifugado a 

10.000 rpm por 5 minutos e o sobrenadante descartado, ficando o pélete bacteriano  

aderido no fundo do eppendorf. Para a lise mecânica das células bacterianas, o 

pélete foi diluído em 250 µL da solução do “bead” (Kit Mo Bio Ultra Clean Soil DNA 

isolation). Em seguida, foram adicionados nos tubos 60 µL da solução S1 e 200 µL 

da solução IRS (kit Mo Bio Ultra Clean Soil DNA isolation). A mistura foi agitada em 

vortex por 40 minutos. Posteriormente, o tubo foi centrifugado a 100 rpm por 30 

segundos. O líquido foi então transferido para outro eppendorf, no qual foram 

adicionados 25 µL da solução SDS (10%) e 2,5 µL de proteinase K (segunda lise 

através da quebra enzimática). A solução foi incubada a 37 ºC por 30 minutos e em 

seguida novamente centrifugada, sendo que o precipitado foi descartado. As 

amostras foram tratadas duas vezes com volume idêntico de fenol-clorofórmio-

isoamil álcool (25:24:1) e uma vez com clorofórmio-isoamil-álcool (24:1). Após cada 

tratamento, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante coletado. Ao final do 

último tratamento, adicionaram-se 8 µL de RNAse (Roche-RNAse –DNA free) e a 

A
) 

B
) 
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solução foi incubada a 37 ºC por 15 minutos. Ao final da incubação, a solução 

contendo o DNA foi lavada com 250 µL de isopropanol, centrifugada e o 

sobrenadante descartado. O DNA total que concentrou-se no fundo do eppendorf foi 

lavado duas vezes com álcool etílico 70 e 100%, respectivamente. Ao final do 

processo, o DNA do pool do intestino delgado foi ressuspendido em 20 µL de água 

molecular e o DNA do conteúdo cecal foi ressuspendido em 50 µL de água 

molecular (Nuclease Free Water). O DNA foi armazenado por uma noite a 4 ºC para 

hidratar e posteriormente congelado a -20 ºC. O resultado das extrações foi avaliado 

por meio de eletroforese em gel de agarose a 1,5% em tampão TAE (400 mM Tris, 

20 mM ácido glacial, 1 mM EDTA), sendo aplicados 5 µL do produto de DNA 

extraído e posteriormente corado em solução de brometo de etídeo. 

 

 
3.2.4 Estrutura da comunidade bacteriana por T-RFLP 
 
3.2.4.1 Amplificação do gene 16S rRNA de Bacteria 

 
Para as reações de amplificação do gene 16S rRNA de Bacteria, foram 

utilizados os primers universais 8fm (AGAGTTTGATCMTGGCTCAG)  e 926 R 

(CCGTCAATTCCTTTRAGTTT) (SCHÜTTE et al., 2009). Para a detecção de 

fluorescência na análise de T-RFLP, a extremidade 5’ do primer 8fm foi marcada  

com 6-carboxyfluorescein (FAM). No estudo da comunidade bacteriana, a 

metodologia de fingerprinting utilizada foi a Terminal Restriction Fragment Length 

Polymorphism (T-RFLP) da região 16S rRNA. A reação de amplificação foi uma 

mistura de 3 µL da suspensão de DNA, 3,0 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP 

(adenina, citosina, timina e guanina), 0,05 µL de cada primer a  0,2 pmol, PCR buffer 

1X , 0,01 µL de Taq DNA polimerase 0,02 U e água pura (Mili-Q) esterilizada para 

volume final de 25 µL. As reações de amplificação foram realizadas em 

termociclador nas seguintes condições: 95 ºC por 4 minutos, 30 ciclos de 95 ºC por 

30 segundos, 57 ºC por 30 segundos, 72 ºC por 45 segundos, e uma extensão final 

de 72 ºC por 10 minutos. Uma alíquota de 5 µL do produto de amplificação foi 

analisada em gel de agarose 1% (p/v) em tampão TSB, utilizando como padrão 

molecular 6 µL de Low mass DNA Ladder (Invitrogen Technology). O gel foi 

submetido a um campo elétrico de 100 V por aproximadamente 45 minutos e 

posteriormente a fotografia foi documentada.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sch%C3%BCtte%20UM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19587774
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3.2.4.2 Purificação dos Produtos da PCR 

 
Após a amplificação, as amostras foram purificadas em placa de 96 poços 

(Micro Amp, Applied Biosystems) adicionando-se as reações 200 µL de isopropanol 

e incubadas por 2 horas a -20 ºC. O produto foi centrifugado a 4000 rpm por 90 

minutos seguido de descarte do sobrenadante e spin com a placa invertida para 

completa eliminação de   reagentes aderidos na placa.  Logo após, 250 µL de etanol 

absoluto foi adicionado nas amostras e centrifugado a 4000 rpm por 90  minutos. O 

sobrenadante foi descartado e seguido de um novo spin com a placa invertida. A 

secagem das placas foi realizada a 45ºC por 15 minutos. O produto purificado foi 

então ressuspendido em 25 µL de água esterilizada e quantificado em gel de 

agarose 1,5%.  

 

3.2.4.3 Reação de restrição dos Produtos de PCR para análise de T-RFLP 

 
A clivagem com a endonuclease Hhal foi realizada com 10 µL do produto de 

amplificação e com 5 unidades da enzima  nas condições descritas pelo fabricante 

(ANGEL et al., 2010). 

 

3.2.4.4 Precipitação dos Produtos de Digestão 

 
Após a reação de restrição, os produtos digeridos foram precipitados para 

análise de fragmentos no sequenciador automático. Para precipitação foram 

adicionados 2 µL de EDTA 125 mM, 3 µL de acetato de sódio 3M e 50 µL de etanol 

100%. A placa com as amostras foram incubadas à temperatura ambiente durante 

15 minutos. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 2000 × g por 45 

minutos, o sobrenadante descartado e seguido de um spin com a placa invertida a 

185 × g por 1 minuto. O volume de 70 µL de álcool 70% foi adicionado nas amostras 

seguido de centrifugação a 1650 × g por 15 minutos. Em seguida o sobrenadante foi 

descartado e a placa invertida para centrifugação a 185 × g durante 1 minuto. 

Finalmente o sobrenadante foi eliminado e o precipitado seco foi armazenado em 

freezer a -20 ºC até posterior utilização. Este material foi então analisado em 

sequenciador automático ABI Life 3500 (Applied Biosystems), utilizando matriz azul 

e o marcador padrão LIZ 600. 
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3.2.4.5 Análise dos dados de T-RFLP 

 
A leitura dos eletroferogramas foi realizada no programa GEneMapper®   4.1, 

onde foram considerados os parâmetros alelos, tamanho, altura e área dos picos, 

ajustados com o padrão GS600LIZ e diferenciados os grupos a uma distância de 0,5  

de base. A obtenção dos dados de T-RFLP originou uma matriz de 72 amostras e 

621 picos observados.    

Os resultados obtidos foram analisados no programa estatístico PAST  

(HAMMER  et al., 2001). Para caracterizar os perfis entre os grupos bacterianos de 

cada amostra dos segmentos do intestino das aves em função dos fatores em 

estudo, os dados da matriz de TRFs foram transformados Log (C+1) e submetidos a 

uma análise de coordenadas principais (PCoA) para detecção das dissimilaridades 

dos perfis bacterianos das amostras (RAMette et al., 2007) segundo o algoritmo de 

Bray-Curtis.  

 

3.2.5 Quantificação de Bacteria através da PCR em tempo real 
 

As análises da PCR em tempo real foram realizadas para quantificação do 

gene 16S rRNA de bactérias das amostras do conteúdo intestinal dos segmentos do 

ceco e intestino delgado. As reações foram realizadas em duplicata no equipamento 

Rotor Gene 6000 (Corbett Life Science, Austrália), disponível no Laboratório de 

Microbiologia Molecular do Departamento de Ciência dos Solos. O sistema de 

detecção utilizado foi por Syber Green I. Todas as reações de PCR em tempo real 

foram feitas em volume de 10 µL contendo 5 µL do kit Platinum® Quantitative PCR 

SuperMix-UDG kit (Invitrogen, Brasil), 1 µL de cada primer a 10 nm, 1 µL  de DNA e 

2 µL de água MiliQ. As amplificações do fragmento do gene 16S rRNA de bactérias 

foram feitas com os primers P1( 5’-CCT ACG GGA GGC AGCAG-3’) e P2 (5’-ATT 

ACC  GCG GCT GCT GG-3’) (MUYZER  et al., 1993) através de uma desnaturação 

inicial a 95 ºC por 15 segundos, seguida de 35 ciclos de 94 ºC por 1 minuto, 55 ºC 

por 1 minuto e 72 ºC por 1 minuto.   

A obtenção dos dados foi feita através do software Rotor Gene Real Time 

Analysis 1.7.65 (Corbett) que calcula os valores de cycle threshold (Ct), a correlação 

logarítmica (R2) entre o número de ciclos e a quantidade de DNA nas amostras, 

além da eficiência da reação (E).  
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Para a quantificação, a curva padrão para Bacteria foi determinada e foi o 

ponto inicial para cálculo da quantificação do gene nas amostras, sendo que os 

valores de Cts obtidos para cada amostra em cada uma das quantificações 

foram utilizados para determinar a quantidade absoluta do DNA alvo nas 

amostras. 

Na análise estatística desta técnica, foi considerado também o fator 

segmento do intestino para análise conjunta com os demais fatores. Os dados 

da qPCR foram submetidos à análise de variância para um delineamento 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 2×2×2×3 utilizando-se o pacote 

estatístico SAS (Statistical Analysis System, 2009). 

 
 
3.2.6 Sequenciamento 
 

As amostras foram submetidas ao sequenciamento através da plataforma de 

nova geração MiSeqTM System (Illumina) realizado no Laboratório de Biotecnologia 

Animal do Departamento de Zootecnia da ESALQ. A região V4 do gene 16S rRNA 

foi amplificada, utilizando um mix de 4 primers forward e um mix de 4 primers 

reverse (Tabela 2). Esta mistura contém pré-adaptadores que possibilitam amostrar 

o maior número de grupos bacterianos possíveis dentro da amostra analisada. As 

condições da reação foram: desnaturação inicial a 95 ºC por 3 minutos, 30 ciclos a 

95 ºC por 45 segundos; 57 ºC por 1 minuto e 45 segundos e 72 ºC por 1 minuto. A 

extensão final foi conduzida por 72 ºC por 4 minutos. Para a reação utilizaram-se 2,5 

µL de 10X PCR Buffer; 1,5 µL de MgCl2 50mM; 2 µL de dNTP’s  2,5 mM; 0,3 µL de 

Taq Polimerase 5U/µL; 0,1 µL de cada mix de primer (Tabela 2); 1 µL de DNA e 

água Mili-Q para completar 25 µL do volume da reação. O produto da reação foi 

purificado com o Kit Charge Switch, de acordo com instruções do fabricante. Após a 

purificação, realizou-se a segunda PCR para ligação dos adaptadores (index). Cada 

amostra sequenciada recebeu um par de index distinto para identificação da origem 

de cada uma das sequências obtidas. As condições da reação foram: 95 °C por 3 

minutos, seguindo 5 ciclos de 95 ºC por 30 segundos; 55 ºC por 30 segundos e 72 

°C por 5 minutos. Os reagentes desta PCR foram similares aos da reação anterior, 

com exceção da adição do mix de primers em que foi modificado pela adição de 5 

µL de cada adaptador (2 adaptadores para cada amostra), além da inclusão de 15 
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µL do produto da primeira PCR, completando um volume final de 50 µL. O produto 

foi mantido a -20 ºC até o momento do sequenciamento. 

As análises de bioinformática foram realizadas através do programa QIIME 

(Quantitative Insights Into Microbial Ecology) conforme procedimentos descritos por 

Carvalho (2014). 

 

Tabela 2 -Mix de primers utilizado na reação de PCR para sequenciamento da 
região V4 ribossomal 

Primers Sequência 5’→3’ 
16SV4FPCR1_1  F 
 

5’ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATA 

AGAGACAGAYTGGGYDTAAAGNG 

16SV4FPCR1_2 F 
 

5’ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATA 

AGAGACAGNAYTGGGYDTAAAGNG 

16SV4FPCR1_3 F 
 

5’ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATA 

AGAGACAGNNAYTGGGYDTAAAGNG 

16SV4FPCR1_4 F 
 

5’ TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATA 

AGAGACAGNNNAYTGGGYDTAAAGNG 

16SV4RPCR1_1 R 
 

5’ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATA 

AGAGACAGCCGTCAATTCMTTTRAGT 

16SV4RPCR1_2 R 
 

5’ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATA 

AGAGACAGNCCGTCAATTCMTTTRAGT 

16SV4RPCR1_3 R 
 

5’ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAA 

GAGACAGNNCCGTCAATTCMTTTRAGT 

16SV4RPCR1_4 R 
 

5’ GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAA 

GAGACAGNNNCCGTCAATTCMTTTRAGT 

 

 

Os índices de riqueza e diversidade (índice de Shannon Weaver) foram 

calculados com os resultados dosequenciamento através do programa QIIME 

(Quantitative Insights Into Microbial Ecology), utilizando o comando 

(alpha_diversity.py).  

Em todas as classificações taxonômicas e para todos os grupos analisados foi 

verificada a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias. Os 

grupos que não atenderam as premissas da normalidade e da homogeneidade da 

variância foram transformados em raiz quadrada (variável +1).  
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Os grupos transformados e não transformados foram submetidos à 

análise de variância e a comparação das médias dos efeitos principais e dos 

eventuais desdobramentos das interações foi realizado pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade através do PROC MIXED do SAS. 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 Desempenho 

 

Os resultados de desempenho das aves apresentados de 1 a 21 dias de 

idade são referentes somente aos tratamentos dietéticos (DB e DB + probiótico). Os 

resultados dos efeitos de todos os tratamentos experimentais foram obtidos somente 

após os 21 dias de idade, isto é, após a antibioticoterapia.  

Na fase pré-inicial, não foi verificada diferença estatística no desempenho das 

aves alimentadas com ração sem e com adição do probiótico, sendo que o peso dos 

pintos aos 7 dias foi de 183 g, o ganho de peso, 141 g, o consumo de ração, 153 g e 

a conversão alimentar, 1,090, em média. Entretanto, no período de 1 a 21 dias 

(Tabela 3), foi observado maior ganho de peso (GP) e peso vivo (PV) (P<0,05) das 

aves suplementadas com probiótico em relação àquelas sem suplementação. Não 

houve diferença no consumo de ração (CR), na conversão alimentar (CA) ou na 

viabilidade (VB) nesse período. 

 

Tabela 3 - Desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias de acordo com os 
tratamentos 

1Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo teste de Médias (p< 
0,05) 
 

 

No período de 1 a 28 dias, o qual inclui a semana que se sucede ao início da 

antibioticoterapia, não houve interação entre os fatores probiótico e antibioticoterapia 

para as variáveis de desempenho (Tabela 4). Entretanto, o fator principal probiótico 

influenciou o GP e PV (P<0,05), e melhores resultados foram obtidos pelas aves 

alimentadas com rações com inclusão de probiótico, independente de as aves serem 

ou não submetidas ao tratamento com antibiótico. Por outro lado, o fator principal 

antibioticoterapia (P<0,05) possibilitou a melhoria da CA das aves, independente da 

presença ou ausência de probiótico nas dietas.  

 PV GP CR CA VB 
Dieta Basal (DB) 1033b 990b 1315 1,328 99,35 
DB + Probiótico 1045a 1002a 1322 1,319 98,71 
Valor de P 0,04 0,04 0,23 0,14 0,19 
CV 1,66 1,73 1,40 1,31 1,45 
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No período de 1 a 35 dias de idade também não foi detectada interação entre 

os fatores probiótico e antibioticoterapia para as variáveis de desempenho 

estudadas. O fator principal probiótico afetou as variáveis GP, PV, CR e CA 

(P<0,05), sendo que ocorreu melhoria em todas as características de desempenho 

das aves suplementadas com probiótico na dieta, independentemente de as aves 

serem ou não submetidas à antibioticoterapia (Tabela 5). 

No período total de criação, 1 a 42 dias de idade, não foi observada interação 

entre os fatores bem como efeito dos fatores principais no desempenho das aves 

(P>0,05) (Tabela 6). 

 

Tabela 4 - Desempenho de frangos de corte de 1 a 28 dias submetidos aos 
tratamentos sem (-P) ou com (+P) probiótico na dieta e sem (-A) ou 
com (+A) antibioticoterapia 

1Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo teste de médias (P< 0,05) 
 

 

 

Tratamentos  GP (g) PV (g) CR(g) CA(g) VB (%) 
-P-A  1674 1631 2309 1,416 99,01 
+P-A  1697 1653 2340 1,416 97,78 
-P+A  1678 1634 2306 1,413 97,53 
+P+A  1704 1661 2320 1,397 98,77 
CV  2,25 2,28 1,71 1,16 2,44 
Causas de Variação   GL Valor de P 
Probiótico(P)                    1 0,044                        0,050    0,079           0,146 1,0 
Antibioticoterapia (A)                        1 0,651         0,650       0,375          0,042              0,746 
Interação PB  x AN    1 0,819         0,886       0,509 0,152              0,111 
Fatores Principais       

Probiótico                  Sem 1632b                        1676b 2307 1,414            98,27 
 Com 1657a                    1700a 2330    1,407            98,27 

 
Antibioticoterapia Sem  1642                         1686 2325 1,416b           98,40 
                  Com 1647                          1691 2314 1,405a            98,15 
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Tabela 5 - Desempenho de frangos de corte de 1 a 35 dias submetidos aos 
tratamentos sem (-P) ou com (+P) probiótico na dieta e sem (-A) ou 
com (+A) antibioticoterapia  

1Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo teste  de médias (P< 0,05) 

 
 
Tabela 6 - Desempenho de frangos de corte de 1 a 42 dias submetidos aos 

tratamentos sem (-P) ou com (+P) probiótico na dieta e sem (-A) ou com 
(+A) antibioticoterapia  

 
 

 

 

 

Tratamentos  GP (g) PV (g) CR(g) CA(g) VB (%) 
-P-A  2235 2301 3482 1,559 98,52 
+P-A  2332 2378 3581 1,536 97,41 
-P+A  2246 2297 3474 1,546 96,67 
+P+A  2293 2341 3496 1,525 98,10 
CV  1,62 2,27 2,02 1,66 2,74 
Causas de Variação GL Valor de P 
Probiótico(P)                 1 0,001 0,0003      0,029            0,027            0,872 
Antibioticoterapia (A)                     1 0,495 0,148        0,091            0,226 0,561 
Interação PB  x NA 1 0,193        0,243 0,153            0,922            0,212 

Fatores Principais 
Probiótico                  Sem 2240b 2299b 3477b 1,553b         97,59 
 Com 2313a 2359a 3538a   1,530a          97,75 

 
Antibioticoterapia Sem   2283      2339   3531 1,547            97,96 
                  Com 2270 2319    3485      1,536 97,38 

Tratamentos  GP (g) PV (g) CR(g) CA(g) VB (%) 
-P-A  2957 3000 4829 1,634 97,29 
+P-A  3009 3054 4946 1,644 95,56 
-P+A  2963 3004 4836 1,632 95,80 
+P+A  2963 3010 4824 1,628 97,78 
CV  2,35 2,47 2,42 1,07 3,51 
Causas de Variação   GL Valor de P 
Probiótico(P)                    1 0,341 0,252 0,238 0,622 0,484 
Antibioticoterapia (A)                        1 0,468 0,447 0,198 0,202 0,888 
Interação PB  x NA    1 0,347 0,357 0,155 0,280 0,485 

Fatores Principais       
Probiótico                  Sem 2960 3002 4833 1,633 96,48 
 Com 2986 3032 4885 1,636 97,41 

 
Antibioticoterapia Sem  2983 3027 4888 1,639 97,03 
                  Com 2963 3007 4830 1,630 96,85 
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4.2 Terminal Restriction Length Polymorphism (T-RFLP) 
 

Através dos agrupamentos da PCoA (Figura 3) foi observado que as 

comunidades bacterianas do conteúdo do intestino delgado e do ceco separam-se, 

com algumas pequenas sobreposições de grupos. 
 

 
Figura 3 - Análise de Coordenadas Principais (PCoA) dos perfis relativos às 

comunidades bacterianas dos conteúdo do intestino delgado e 
ceco  

 

A estrutura bacteriana do intestino delgado e do ceco aos 26, 28 e 30 dias de 

idade (2, 4 e 6 dias após a antibioticoterapia) foi avaliada pela análise da PCoA 

(Figuras 4 e 5). Através desta análise, observou-se que, de modo geral, os fatores 

probiótico e antibioticoterapia isolados ou combinados, assim como a idade (tempo 

após a antibioticoterapia), modulam a microbiota intestinal de forma independente. 

Na análise de T-RFLP do intestino delgado aos 28 e 30 dias, houve falha em 

algumas amostras, portanto comprometendo  a apresentação de todas as repetições 

e a interpretação completa destes resultados.  

Analisando os agrupamentos da PCoA do conteúdo do intestino delgado, 

observa-se que a microbiota das aves dos dois tratamentos com antibioticoterapia (sem 

ou com probiótico) apresenta maior proximidade comparativamente à dos demais 

tratamentos; este resultado ocorreu em todas as idades estudadas (Figura 4).  
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Os pontos da PCoA também são indicativos que ocorreu separação da 

estrutura bacteriana das aves do tratamento controle (aves não suplementadas com 

probiótico e não medicadas) em relação às aves suplementadas com probiótico 

(Figura 4). 

Em relação a PCoA construída com a estrutura bacteriana representativa do 

conteúdo do ceco, foi possível observar que aos 26 dias (2 dias após a 

antibioticoterapia) apenas um tratamento (+P-A) distanciou-se dos demais, sendo 

que os outros três apresentaram proximidade entre si. Desta forma, aos 26 dias, as 

comunidades bacterianas referentes às aves do tratamentos controle, do tratamento 

terapêutico e tratamento dietético e terapêutico apresentaram alta similaridade. 

(Figura 5). O maior agrupamento dos perfis bacterianos em função dos tratamentos 

ocorreu com o decorrer do tempo, sendo este agrupamento mais evidente aos 28 e 

30 dias de idade. Além disso, observou-se que com a progressão do tempo após a 

antibioticoterapia, houve aumento na similaridade da comunidade bacteriana do 

ceco das aves dos dois tratamentos que receberam probiótico (+P-A e +P+A), ao 

passo que as comunidades dos tratamentos que não receberam probiótico (-P-A e –

P+A) mantiveram-se distanciadas. (Figura 5). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Figura 4 - PCoA da comunidade bacteriana do conteúdo do intestino delgado das 

aves de acordo com os os tratamentos; A) 26 dias, B)28 dias e C) 30 
dias de idade 
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Figura 5 - PCoA da comunidade bacteriana do conteúdo do ceco das aves de 

acordo com os os tratamentos; A) 26 dias, B)28 dias e C) 30 dias de 
idade 

 
 

Para melhor visualização da estrutura das comunidades em função da idade, 

foi realizada a análise temporal individual dos tratamentos (Figura 6 e 7). A estrutura 

da microbiota do conteúdo do intestino delgado e do ceco foi modificada a cada 

amostragem; este efeito ocorreu em todos os tratamentos, inclusive no tratamento 

controle (sem probiótico e sem antibioticoterapia). No conteúdo do intestino delgado, 

observa-se que, de modo geral, os perfis bacterianos correspondentes às idades de 

28 e 30 dias apresentaram maior similaridade entre si, com maior separação em 

relação as comunidades bacterianas aos 26 dias (Figura 6). Em contrapartida, os 

pontos da PCoA das comunidades do conteúdo do ceco apontam que a microbiota 

das aves aos 26 e 28 dias possuem similaridade entre si e distanciam-se da 

estrutura bacteriana aos 30 dias de idade (Figura 7). 
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Figura 6 - Estrutura da microbiota do conteúdo do intestino delgado aos 2, 4 e 6 dias 

após a antibioticoterapia (26, 28 e 30 dias de idade) em função dos 
tratamentos: A) -P-A; B) +P-A; C) –P+A; D) +P+A 

 

A 

D 

B 

C 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Estrutura da microbiota do conteúdo do ceco aos 2, 4 e 6 dias após a 

antibioticoterapia (26, 28 e 30 dias de idade) em função dos 
tratamentos: A) -P-A; B) +P-A; C) –P+A; D) +P+A 
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4.3 Quantificação de bactérias através de qPCR 
 

A técnica de PCR em tempo real permitiu a quantificação do domínio Bacteria 

do conteúdo do intestino delgado e do ceco das aves independente de cultivo 

(Tabela 5). O valor médio de cópias do gene 16S rRNA por grama de conteúdo  foi 

de 7,10 x 109 para o intestino delgado e 1,30 x 1011 para o ceco. 

Não houve interação ou efeito dos fatores principais probiótico e 

antibioticoterapia no número de cópias do gene 16S rRNA (P>0,05) (Tabela 7). No 

entanto, foi detectada interação ente os fatores idade e segmento do intestino das 

aves (P<0,05) para esta mesma variável. Desdobrando-se a interação, verificou-se 

maior abundância do número de cópias do gene 16S rRNA no conteúdo do ceco em 

relação ao número de cópias do gene no conteúdo do intestino delgado aos 26 dias 

(P<0,05) (Tabela 8), enquanto que aos 28 e 30 dias o número de cópias do gene  foi 

semelhante entre as amostras do conteúdo do intestino delgado e do ceco (P>0,05).  

No conteúdo do intestino delgado o número de cópias do gene 16S rRNA não 

foi modificado nas 3 diferentes idades (p>0,05), entretanto, para o conteúdo do ceco, 

foi verificada uma redução progressiva na abundância de  bactérias  nos dias que 

sucederam o final da antibioticoterapia, de 26 a 30 dias de idade (P<0,05) (Tabela 

8). 
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Tabela 7 - Quantificação da região 16S rRNA de acordo com os fatores probiótico, 
antibioticoterapia e idade e suas possíveis interações 

  NS: não significativo 

 

 

 
Tabela 8 -  Desdobramento da interação entre idade da coleta e segmento do 

intestino das aves 

*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cópias de 16S rRNA por grama de conteúdo 
Fatores Principais 

Probiótico  Sem 6,27 x 1010 

 Com 6,71 x 1010 

Antibiótico Sem  5,98 x 1010 

 Com 7,00 x 1010 

Idade 26 dias 1,85 x 1011 

 28 dias  5,46 x 109 

 30 dias                    3,47 x 109 

Segmento do Intestino ID 7,10 x 109 

 Ceco  1,30 x 1011 

CV  89,05 
Valor de P 

Probiótico  (P)  NS 
Antibioticoterapia (A)  NS 
Idade  (I)  0,0002 
Segmento do Intestino (SI)  0,0001 
P × A  NS 
I × SI  0,0004 
I × P × A  NS 
SI × P × A  NS 

 Idade  
Segmento  26 dias 28 dias 30 dias 
Intestino Delgado     1,13 x 109 Ba 1,04 x 109 Aa 2,22 x 109 Aa 
Ceco 3,70 x 1011 Aa   1,19 x 1010 Ab 9,18 x 109 Ac 
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4.4 Sequenciamento 
 

A comparação taxonômica da microbiota intestinal referente aos diferentes 

tratamentos foi estudada considerando a classificação no nível de filo, ordem e 

gênero. Os grupos taxonômicos detectados em prevalência inferior a 0,1% não 

foram apresentados. Os principais filos encontrados no conteúdo do intestino 

delgado foram Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes e 

Tenericutes, com frequência de cerca de 99%, cujos valores estão apresentados na 

Tabela 9. As frequências de bactérias dos filos Actinobacteria, Proteobacteria e 

Bacteroidetes no conteúdo do intestino delgado não foram afetadas pelo probiótico, 

pela antibioticoterapia ou pela idade. No entanto, houve interação entre probiótico e 

antibioticoterapia para as frequências de Firmicutes e Tenericutes no conteúdo do 

intestino delgado.  

Desdobrando-se a interação (Tabela 10), observa-se que o probiótico 

promoveu um aumento na frequência de Firmicutes na ausência de 

antibioticoterapia, mas não houve aumento quando foi aplicada a antibioticoterapia. 

De maneira oposta, o probiótico causou redução de Tenericutes nas aves não 

medicadas, mas não nas submetidas à antibiocoterapia, uma vez que Tenericutes já 

havia sido reduzido pela antibioticoterapia isoladamente (Tabela 10).  
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Tabela 9 - Frequência (%) dos filos no conteúdo do intestino delgado das aves de 
acordo com os tratamentos 

  F  A  P  B  T 
Fatores Principais 

Probiótico Sem 88,17 5,31 2,11 1,44 1,94 
 Com 90,39 6,42 1,75 0,40 0,58 
Antibioticoterapia Sem 90,11 4,41 1,97 1,25 1,70 
 Com 88,44 7,31 1,89 0,61 0,83 
Idade        
 26 87,92 6,04 2,22 1,21 2,0 
 28 91,67 5,83 1,67 0,16 0,25 
 30 88,25 5,71 1,88 1,42 1,50 

Valor de P  
P  0,25 0,44 0,38 0,19 0,13 
A  0,39 0,06 0,84 0,29 0,34 
I  0,22 0,98 0,50 0,38 0,18 
P×A  0,04 0,73 0,74 0,10 0,04 
P×I  0,78 0,78 0,66 0,97 0,63 
A×I  0,86 0,51 0,88 0,98 0,96 
P×A×I  0,77 0,14 0,69 0,39 0,42 
F: Firmicutes; A: Actinobacteria, P: Proteobacteria, B: Bacteroidetes, T: Tenericutes 
*Diferença estatística significativa, (P<0,05) 

 

Tabela 10 - Desdobramento da interação entre probiótico e antibioticoterapia para os 
filos Firmicutes e Tenericutes do conteúdo do intestino delgado dos 
frangos de corte 

 

*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
 

 

No conteúdo do ceco das aves os mesmos cinco filos foram prevalentes, com 

frequência de cerca de 96%, cujos valores estão apresentados na Tabela 11. Não foi 

detectada interação ou efeito principal dos fatores dietético e terapêutico nas 

porcentagens de Actinobacteria e Proteobacteria. Por outro lado, houve efeito 

significativo (P<0,05) do fator antibioticoterapia na abundância de Tenericutes no 

conteúdo intestinal. O tratamento terapêutico reduziu a abundância do filo 

 Antibioticoterapia 
 Sem  Com 

        Probiótico                                     Firmicutes 
Sem 87,00B 89,33 
Com 93,22A 87,56 

                         Tenericutes 
                    Sem                                            Com 

              Sem 3,22Aa 0,67b 
              Com 0,17B 1,0 
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Tenericutes no conteúdo do ceco das aves, independente da presença ou ausência 

de probiótico dietético ou da idade estudada. Para as porcentagens dos filos 

Firmicutes e Bacteroidetes no conteúdo do ceco, ocorreu interação entre probiótico 

dietético, terapia com antibiótico e idade (tempo após a antibioticoterapia) (P<0,05).  

Desdobrando-se a interação, observa-se que aos 28 dias, e não nas demais 

idades, foi encontrado um aumento de Firmicutes com antibioticoterapia sem 

probiótico na ração, enquanto os níveis se mantiveram elevados nos tratamentos 

com probiótico. A interação tripla para Bacteroidetes ocorreu em sentido inverso ao 

ocorrido para Firmicutes: aos 28 dias, mas não nas demais idades, foi encontrada 

uma redução de Bacteroidetes com antibiocoterapia sem probiótico na ração, 

enquanto os níveis foram igualmente baixos com probiótico na ração (Tabela 12). 

 

Tabela 11 - Frequência (%) dos filos no conteúdo do ceco das aves de acordo com 
os tratamentos 

    F   A   P  B  T  
Fatores Principais 

Probiótico  Sem 84,42 1,03 1,03 2,86 7,08 
 Com 86,58 0,61 1,81 2,11 5,19 
Antibioticoterapia Sem 82,44 1,08 1,17 2,92 7,94a 
 Com 88,56 0,55 1,67 2,05 4,33b 
Idade  26 86,67 0,83 1,50 1,83 4,25 
 28 83,17 1,08 1,54 4,0 7,17 
 30 86,67 0,54 1,21 1,63 7,0 

Valor de P 
P  0,23 0,29 0,06 0,59 0,09 
A  <0,01 0,18 0,28 0,43 <0,01 
I  0,22 0,55 0,68 0,09 0,06 
P×A  0,03 0,61 0,99 0,01 0,36 
P×I  0,07 0,36 0,64 0,06 0,54 
A×I  0,11 0,36 0,35 0,39 0,45 
P×A×I  0,03 0,81 0,09 0,02 0,15 

1Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo teste F (P< 
0,05) 
F: Firmicutes; A: Actinobacteria, P: Proteobacteria, B: Bacteroidetes, T: Tenericutes 
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Tabela 12 - Desdobramento da interação dos fatores dietético (probiótico), 
terapêutico (antibiótico) e idade (tempo após a antibioticoterapia) para 
os filos Firmicutes e Tenericutes do conteúdo do ceco dos frangos de 
corte 

 
*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
 

As principais ordens encontradas no conteúdo do intestino delgado foram 

Actinomycetales, Bacillales, Lactobacillales, Clostridiales, Erysipelotrichales e 

Bacteroidales, perfazendo 94 a 97% do total das ordens (Tabela 13). Na 

classificação filogenética ordem das bactérias do conteúdo do intestino delgado, não 

foi observada interação significativa dos fatores em estudo (P>0,05) na abundância 

dos grupos no conteúdo do intestino delgado (Tabela 13), por outro lado, foram 

obtidos efeitos dos fatores principais antibioticoterapia e idade das aves (P<0,05).  

A antibioticoterapia resultou no aumento da abundância das ordens 

Actinomycetales e Lactobacillales e causou redução da incidência dos grupos da 

ordem Clostridiales, independente do efeito dos demais fatores. Com o tempo após 

a antibioticoterapia (de 2 para 4 dias), houve aumento da ordem Lactobacillales e 

redução na porcentagem da ordem Clostridiales no conteúdo do intestino delgado 

das aves, mas no sexto dia após a medicação os valores foram intermediários 

(Tabela 13). 

 
 

 

 

 

 

 

Probiótico           Sem        Com 
Antibioticoterapia  Sem Com     Sem  Com 

Firmicutes 
Idade 26 82,67 93,33 82,67 88,00 
 28 69,00b 89,67a 87,50a 86,50ab 
 30 86,50 85,33 86,33 88,50 

Bacteroidetes 
 26 1,0B 1,33 2,33 2,67 
 28 9,5Aa 2,0b 1,0b 3,5ab 
 30 2,0B 1,33 1,67 1,5 
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Tabela 13 - Frequência (%) das ordens predominantes no conteúdo do intestino 
delgado das aves de acordo com os tratamentos 

 
A: Actinomycetales, B: Bacillales, L: Lactobacillales, C: Clostridiales, E: Erysipelotrichales, B: 
Bacteroidales 
1Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo teste de 
médias (P< 0,05) 
 
 

As principais ordens encontradas no conteúdo do ceco foram Bacillales,  

Lactobacillales, Clostridiales,  Erysipelotrichales e Bacteroidales, perfazendo 84 a 

90% do total das ordens (Tabela 14).  

Houve interação significativa dos fatores probiótico, antibioticoterapia e idade 

na abundância de Bacteroidales; assim como houve efeito significativo (P<0,05) 

dos fatores principais probiótico, antibioticoterapia e idade nas concentrações de 

Lactobacillales e Erysipelotrichales no conteúdo do ceco (P<0,05). 

 A porcentagem de Lactobacillales no ceco aumentou em aves submetidas ao 

tratamento terapêutico (P<0,05), acompanhando o efeito no intestino delgado 

(Tabela 14). Por outro lado, a concentração das bactérias pertencentes à ordem 

Erysipelotrichales reduziu aos 28 e 30 dias em relação aos 26 dias (P<0,05).  

Desdobrando-se a interação, observa-se que aos 28 dias, mas não nas 

demais idades, foi encontrado uma redução de Bacteroidales com antibioticoterapia 

sem probiótico na ração, enquanto os níveis se mantiveram baixos nos tratamentos 

com probiótico (Tabela 15). 

 

             A        B      L     C  E    B 
 Fatores Principais 

Probiótico Sem 5,19 3,11 58,28 23,69 2,19 1,44 
 Com 6,36 2,17 70,56 16,56 0,63 0,42 
Antibiótico Sem 4,31b 2,39 58,11b 27,25a 1,58 1,25 
 Com 7,25a 2,89 70,72ª 13,0b 1,25 0,61 
Idade 26 5,88 2,46 52,33b 30,04a 2,13 1,21 
 28 5,83 2,17 75,08a 13,54b 0,42 0,17 
 30 5,63 3,29 65,83ab 16,79ab 1,71 1,42 

Valor de P 
P  0,42 0,29 0,06 0,12 0,12 0,19 
A  0,05 0,58 0,05 <0,01 0,69 0,29 
I  0,99 0,58 0,02 0,01 0,35 0,38 
P×A  0,81 0,95 0,09 0,22 0,28 0,10 
P×I  0,80 0,65 0,85 0,94 0,92 0,97 
A×I  0,50 0,49 0,52 0,16 0,85 0,98 
P×A×I  0,11 0,49 0,09 0,06 0,57 0,39 
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Tabela 14 - Frequência (%) das ordens predominantes no conteúdo do ceco das 
aves de acordo com os tratamentos 

B: Bacillales, L: Lactobacillales, C: Clostridiales, E: Erysipelotrichales, B: Bacteroidales 
1Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo de médias 
(p< 0,05) 
 
 

Tabela 15 - Desdobramento da interação dos fatores dietético (probiótico), 
terapêutico (antibiótico) e idade (tempo após a antibioticoterapia) para a 
ordem Bacteroidales no conteúdo do ceco 

Probiótico  Sem Com 
Antibioticoterapia  Sem  Com Sem  Com 
Idade 26 1,0A 1,33 2,33 2,67 
 28 6,0Ba 2,0ab 1,0b 3,5ab 
 30 2,0AB 1,33 1,67 1,5 

*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
 
 

Em relação à classificação filogenética gênero, os grupos predominantes 

detectados no conteúdo do intestino delgado das aves foram Lactobacillus, 

Staphylococcus, Streptococcus, Faecalibacterium, Pseudomonas e Escherichia, os 

quais encontram-se na Tabela 16. Não houve diferença estatística na porcentagem 

de Staphylococcus, Pseudomonas e Escherichia no conteúdo do intestino das aves 

(P>0,05). Houve interação significativa dos fatores probiótico, antibioticoterapia e 

idade na abundância de Lactobacillus e Faecalibacterium (P<0,05), assim como 

houve interação dos fatores antibioticoterapia e idade na porcentagem de 

Streptococcus identificada no conteúdo do intestino delgado (P<0,05).  

           B     L   C   E B 
Fatores Principais 

Probiótico (P) Sem 3,11 16,75 60,94 3,67 2,27 
 Com 2,17 18,06 61,86 3,69 2,11 
Antibioticoterapia (A) Sem 2,39 11,67b 64,42 3,69 2,33 
 Com 2,89 23,14a 58,39 3,67 2,05 
       
Idade (I)   26 2,46 14,17 61,75 4,75a 1,83 
 28 2,17 18,21 60,13 3,12b 3,13 
 30 3,29 19,83 62,33 3,16b 1,63 

Valor de P 
P  0,58 0,92 0,87 0,96 0,59 
A  0,20 0,04 0,29 0,96 0,42 
I  0,63 0,74 0,94 0,04 0,09 
P×A  0,85 0,99 0,35 0,96 0,01 
P×I  0,52 0,2 0,12 0,57 0,06 
A×I  0,97 0,74 0,54 0,84 0,38 
P×A×I  0,44 0,16 0,57 0,64 0,02 
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Desdobrando-se a interação tripla para Lactobacillus, ocorreu uma tendência 

geral de aumento na prevalência deste gênero com a idade para todos os 

tratamentos com exceção do tratamento controle; entretanto, nas aves controle 

também ocorreu esse aumento aos 28 dias mas aos 30 dias houve retorno à 

prevalência anterior (Tabela 17). A concentração de bactérias do gênero 

Lactobacillus foi duplicada entre 26 e 30 dias de idade no intestino delgado das aves 

que não foram suplementadas com probiótico e foram submetidas à 

antibioticoterapia (P<0,05) (Tabela 17). O aumento de Lactobacillus de 26 para 30 

dias de idade foi aproximadamente 4 vezes em aves não medicadas mas 

alimentadas com dietas com probiótico (P<0,05). 

A interação tripla para Faecalibacterium no intestino delgado é descrita por 

uma redução em sua prevalência aos 26 dias de idade quando as aves receberam 

probiótico e antibioticoterapia, ao passo que aos 30 dias ocorreu redução nas aves 

com probiótico e não medicadas.  

Desdobrando-se a interação entre antibioticoterapia e idade para a 

porcentagem de Streptococcus no conteúdo do intestino, observa-se que aos 26 

dias (2 dias após o tratamento), a abundância deste gênero aumentou 4 vezes em 

aves tratadas com antibiótico, mas aos 28 e aos 30 dias os valores voltaram a ser 

semelhantes aos das aves não medicadas (P<0,05) (Tabela 18). 

 



 54 

Tabela 16 - Frequência dos gêneros predominantes no conteúdo do intestino 
delgado das aves de acordo com os tratamentos 

L: Lactobacillus, S: Staphylococcus, Stre: Streptococcus, F: Faecalibacterium, P: Pseudomonas, E: 
Escherichia 
*Diferença estatística significativa, (P<0,05) 
 

 

Tabela 17 - Desdobramento da interação dos fatores dietético (probiótico), 
terapêutico (antibiótico) e idade (tempo após a antibioticoterapia) para 
os gêneros Lactobacillus e Faecalibacterium no conteúdo do intestino 
delgado 

*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
 

 

 

 

 

 

      L S Str F P E 
Fatores Principais 

Probiótico  Sem 49,39 1,02 6,28 1,81 0,22 0,50 
 Com 48,69 1,86 10,0 1,50 0,33 0,50 
Antibioticoterapia  Sem 43,58 1,19 6,13 1,94 0,19 0,39 
 Com 54,50 1,69 10,0 1,36 0,36 0,61 
Idade         
 26 27,88 1,71 12,04 2,25 0,42 0,70 
 28 62,17 1,29 9,83 0,45 0,12 0,38 
 30 57,08 1,33 2,54 2,25 0,29 0,41 
Valor de P        
P  0,92 0,19 0,25 0,40 0,44 0,88 
A  0,11 0,43 0,086 0,79 0,29 0,46 
I  <0,01 0,82 <0,01 0,03 0,54 0,81 
P×A  0,18 1,0 0,43 0,81 0,54 0,63 
P×I  0,40 0,96 0,06 0,32 0,19 0,92 
A×I  0,89 0,66 0,01 0,63 0,90 0,53 
P×A×I,  0,03 0,40 0,07 0,02 0,90 0,57 

Probiótico            Sem        Com 
Antibioticoterapia  Sem Com     Sem  Com 

Lactobacillus 

Idade 26 27,33B 36,00B 19,50B 28,67B 
 28 66,50A 65,00AB 49,67AB 67,50A 
 30 24,0Bb 77,50Aa 74,50Aa 52,33ABab 

Faecalibaterium 
 26 2,0 Ba  2,67 4,0a 0,33b 
 28 1,73B 0,67 0,67 0,50 
 30 4,5Aa 1,0ab 0,50b 3,0ab 
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Tabela 18 - Desdobramento da interação dos fatores terapêutico (antibiótico) e 
tempo (idade) para o gênero Streptococcus no conteúdo do intestino 
delgado 

*Letras diferentes em (minúscula) na mesma (linha) denotam diferença estatística 
 

Os gêneros detectados em maiores proporções no conteúdo do ceco foram 

Lactobacillus, Streptococcus, Faecalibacterium, Bacteroides, Ruminococcus e 

Oscillospira, os quais estão apresentados na Tabela 19. Não houve diferença 

estatística nas porcentagens de Streptococcus, Faecalibacterium, Ruminococcus e 

Oscillospira no conteúdo cecal (P>0,05). Houve efeito do fator principal 

antibioticoterapia na porcentagem de Lactobacillus no conteúdo do ceco (P<0,05), 

assim como interação dos fatores probiótico, antibioticoterapia e idade na 

abundância de Bacteroides no ceco (P<0,05).  

As aves que receberam o tratamento terapêutico apresentaram aumento na 

porcentagem de Lactobacillus no conteúdo do ceco (P<0,05); este efeito ocorreu 

independente dos fatores probiótico e idade das aves (Tabela 19).   

Desdobrando-se a interação tripla para Bacteroides, verifica-se que aos 28 

dias os tratamentos com probiótico ou antibiótico resultaram em redução na 

abundância desse gênero no ceco, enquanto nos demais dias os níveis já eram 

baixos. No tratamento controle houve aumento em Bacteroides apenas aos 28 dias 

de idade mas não nos demais dias, sendo que nos demais tratamentos os níveis se 

mantiveram baixos (Tabela 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streptococcus 

Idade Antibioticoterapia 
 Sem  Com 

26 4,58b 19,50a 
28 11,58 8,08 

30 2,25 2,83 
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Tabela 19 - Frequência dos gêneros predominantes no conteúdo do ceco das aves 
de acordo com os tratamentos  

*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
L: Lactobacillus; S: Streptococcus; F: Faecalibacterium; B:Bacteroides, R: Ruminococcus, O: 
Oscillospira 
 

Tabela 20 - Desdobramento da interação dos fatores dietético (probiótico), 
terapêutico (antibiótico) e tempo (idade) para o gênero Bacteroides no 
conteúdo do ceco 

*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
 

 

 
Os índices de riqueza e diversidade de bactérias do conteúdo intestinal foram 

calculados e estão apresentados na Tabela 21.  

No conteúdo do intestino delgado não foi detectada diferença estatística para 

os índices de riqueza e diversidade (P>0,05). Em contrapartida, observa-se que 

houve uma tendência de interação entre os fatores probiótico e antibioticoterapia no 

índice de diversidade bacteriana (P=0,054) (Tabela 21). Essa tendência de interação 

indica que a antibioticoterapia provocou redução da diversidade na ausência de 

      L S F B R O 
Fatores Principais 

Probiótico  Sem 10,94 4,64 9,42 1,0 2,86 1,72 
 Com 13,25 4,11 9,36 0,5 3,19 1,78 
Antibioticoterapia  Sem 7,08 3,64 10,22 0,90 2,89 1,89 
 Com 17,11 5,11  8,56 0,55 3,17 1,61 
Idade         
 26 7,33 4,83 9,75 0,5 2,50 1,33 
 28 13,33 4,17 8,71 1,38 3,21 1,67 
 30 15,63 4,13 9,71 0,38 3,38 2,25 
Valor de P        
P  0,75 0,67 0,98 0,04 0,47 0,88 
A  0,05 0,24 0,40 0,09 0,55 0,47 
I  0,36 0,85 0,88 <0,01 0,63 0,14 
P×A  0,74 0,18 0,67 0,04 0,24 0,32 
P×I  0,31 0,63 0,92 <0,01 0,13 0,75 
A×I  0,72 0,12 0,95 0,39 0,36 0,75 
P×A×I  0,14 0,71 0,66 <0,01 0,76 0,98 

Bacteroides 

Probiótico           Sem Com 
Antibioticoterapia  Sem Com     Sem  Com 
Idade 26 0,33B 0,33 0,67 0,67 
 28 3,5Aa 1,0b 0,68b 1,0b 
 30 0,5B 0,33 0,68 0,65 
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probiótico mas aumento da diversidade quando os frangos tinham probiótico na 

dieta.  

De maneira geral os índices de riqueza e diversidade bacteriana encontrados 

no ceco (Tabela 22) foram maiores que aqueles do intestino delgado. Houve 

interação significativa dos fatores probiótico e antibioticoterapia (P<0,05) e efeito 

principal da idade (P<0,05) para os índices de riqueza e diversidade bacteriana no 

conteúdo do ceco.  

Houve um claro efeito da idade das aves na redução da riqueza e diversidade 

bacteriana cecal, independentemente de tratamentos. Aos 28 e 30 dias, a riqueza e 

a diversidade de bactérias no conteúdo do ceco foram semelhantes entre si e 

menores que aos 26 dias de idade das aves (P<0,05) (Tabela 22).  

A riqueza e diversidade bacteriana no ceco foram mais elevadas no 

tratamento controle do que nos demais, que receberam probiótico ou 

antibioticoterapia. A antibioticoterapia, em aves que não foram suplementadas com 

probiótico provocou a redução dos índices de riqueza e diversidade no conteúdo do 

ceco (P<0,05), mas não naquelas que receberam probiótico, uma vez que o 

tratamento apenas com probiótico já causou diminuição nessas características 

(Tabela 23 ).  
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Tabela 21 - Índices de riqueza e diversidade bacteriana no conteúdo do intestino 
delgado de acordo com os tratamentos 

Tratamentos            Riqueza                  H’ 
  26 dias  

-P-A  928 6,14 
+P-A  585 4,40 
-P+A  1054 5,43 
+P+A  657 4,86 

28 dias 
-P-A  903 5,02 
+P-A  768 4,60 
-P+A  687 4,47 
+P+A  871 4,80 

30 dias 
-P-A  998 5,83 
+P-A  820 4,84 
-P+A  792 4,39 
+P+A  1130 6,22 

Fatores Principais 
Probiótico  Sem 894,11 5,22 
 Com 

 
805,44 4,96 

Antibioticoterapi
a 

Sem 833,92 5,14 

 Com 
 

865,64 5,03 

Idade (dias) 26 806,42 5,21 
 28 807,63 4,72 
 30 935,00 5,32 
  Valor de P  
P  0,30 0,50 
A  0,70 0,77 
I  0,37 0,39 
P×A  0,13 0,054 
P×I  0,08 0,27 
A×I  0,72 0,99 
P×A×I  0,40 0,51 

H’: Índice de Shannon Weaver 
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Tabela 22 - Índices de riqueza e diversidade bacteriana no conteúdo do ceco de 
acordo com os tratamentos 

 

H’: Índice de Shannon Weaver 

1Médias com letras minúsculas diferentes na mesma coluna, diferem estatisticamente pelo teste F (P< 
0,05) 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos        Riqueza H’ 
26 dias 

-P-A  7012 10,48 
+P-A  4989 9,14 
-P+A  4141 8,48 
+P+A  4807 9,36 

28 dias 
-P-A  5019 9,34 
+P-A  1413 6,59 
-P+A  1987 6,57 
+P+A  4472 8,94 

30 dias 
-P-A  2016 7,54 
+P-A  2426 7,34 
-P+A  2026 7,46 
+P+A  1619 6,28 

Fatores Principais 
Probiótico  Sem 3700 8,31 
 
              

Com 3287 7,94 

Antibioticoterapia Sem 3812 8,40 
 Com 

 
3175 7,85 

Idade  26 5237a 9,36a 
 28 3223b 7,86b 
 30 2022b 7,15b 
  Valor de P  
P  0,49 0,44 
A  0,30 0,25 
I  0,0008* 0,023* 
P×A  0,039* 0,035* 
P×I  0,88 0,89 
A×I  0,54 0,83 
P×A×I  0,10 0,059 
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Tabela 23 - Desdobramento da interação dos fatores dietético (probiótico) e 
terapêutico (antibiótico) nos índices de riqueza e diversidade no 
conteúdo do ceco dos frangos de corte 

*Letras diferentes em maiúscula (minúscula) na mesma coluna (linha) denotam diferença estatística 
 

 
 

            Riqueza 
 Probiótico  Antibioticoterapia 

 Sem  Com 
Sem 4682Aa 2718b 
Com 2943B 3633 

 H’ 
 Sem Com 

Sem 9,12Aa                     7,50b 
Com 7,69B 8,20 



 61 



 62 

5 DISCUSSÃO 
 

A antibioticoterapia é, em diversas situações, uma medida terapêutica 

indispensável na produção de frangos de corte, sendo de grande importância para o 

combate de doenças provocadas por micro-organismos. O tratamento com 

antibiótico é utilizado não somente para o combate de infecções intestinais, mas 

também infecções sistêmicas. A utilização de antibióticos como medida terapêutica 

frequentemente causa distúrbios na microbiota intestinal de humanos (VAN DER 

WAAIJ; NORD, 2000; LINDBERG et al., 2004). Com o avanço das técnicas 

moleculares, é possível melhor compreensão e análise das mudanças que ocorrem 

na comunidade intestinal. Existe um número expressivo de pesquisas que relatam os 

efeitos da antibioticoterapia na microbiota intestinal de humanos;, entretanto, não 

existem estudos que demonstrem estes resultados na microbiota intestinal de 

frangos de corte, bem como a associação destes efeitos com o desempenho das 

aves. Nós acreditamos que a adição de probiótico na dieta das aves pode recuperar 

a disbiose provocada pela antibioticoterapia na microbiota. Em vista disto, este 

trabalho torna-se pioneiro na descrição dos efeitos da antibioticoterapia associada à 

utilização de probiótico dietético na microbiota intestinal e desempenho das aves.  

O melhor desempenho obtido pelas aves suplementadas com probiótico neste 

estudo foi coerente com muitos trabalhos que relatam os efeitos positivos de 

probiótico nas características produtivas (GEIER et al., 2009; ZANG; KIM, 2014). O 

aumento no ganho de peso e peso vivo das aves alimentadas com dietas com 

inclusão do probiótico está provavelmente associado aos diversos efeitos benéficos 

do aditivo descritos na literatura tais como redução de bactérias patogênicas no 

intestino, melhoria do status imunológico, produção de substâncias bactericidas e 

bacteriostáticas no intestino, modulação da expressão gênica, entre outros. Neste 

estudo, o efeito positivo do probiótico no desempenho das aves aos 28 e 35 dias de 

idade pode estar associado às mudanças que a proliferação do probiótico (Bacillus 

subtilis) no intestino provoca na estrutura da microbiota intestinal (Figuras 4 e 5). 

Observa-se que o agrupamento da PCoA referente à comunidade bacteriana das 

aves alimentadas com probiótico foi distinta dos agrupamentos dos demais 

tratamentos, em todas as idades estudadas. O probiótico dietético reduziu o número 

de OTUs da comunidade bacteriana do contéudo do ceco e, consequentemente, os 

índices de riqueza e diversidade. Provavelmente, esta redução no número de OTUs 
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da microbiota intestinal na presença do probiótico observada neste estudo está 

atrelada à redução de bactérias patogênicas em detrimento da proliferação de 

bactérias benéficas no intestino.  

Em relação ao período total de criação (1 a 42 dias de idade), não foi 

detectado o efeito do probiótico no desempenho das aves assim como ocorreu nas 

demais fases de criação. Possivelmente, o efeito do probiótico seja de maior impacto 

na microbiota nas fases de criação inicial e de crescimento, período em que a 

microbiota ainda não está completamente estabelecida. 

 

O probiótico, assim como a antibioticoterapia, provocaram mudanças na 

estrutura da microbiota intestinal e essas alterações são confirmadas pelas 

modificações nas distribuições taxonômicas dos grupos bacterianos do conteúdo do 

intestino. Os dois fatores em estudo quando utilizados isoladamente provocaram 

mudanças na microbiota intestinal na mais alta classificação taxonômica de 

bactérias (filo). O tratamento dietético (probiótico), assim como o tratamento 

terapêutico, aumentou a concentração de Firmicutes e reduziu a concentração de 

Tenericutes em relação à dieta controle (sem probiótico e sem antibiotiocoterapia) no 

conteúdo do intestino. Além do mais, o probiótico também diminuiu a abundância de 

Bacteroidetes no intestino. Resultados semelhantes foram relatados por Videnska et 

al. (2013) que afirmaram que a  concentração de Bacteroidales decresce no intestino 

de  poedeiras submetidas a terapia  com antibiótico. Embora o probiótico tenha 

demonstrado efeitos positivos no desempenho das aves neste estudo, assim como 

provocado o decréscimo de Bacteroidales no intestino, Al-Sheikly e Al-Saieg (1980) 

relataram que membros do gênero Bacteroides podem ser benefícos para o 

hospedeiro, haja vista que as bactérias pertencentes a este grupo apresentam alta 

atividade hidrolítica. Os membros deste gênero estão entre os grupos mais efetivos 

em degradar carboidratos indigestíveis, incluindo polissacarídeos não amiláceos e 

celulose. O propionato é produzido pelo Bacillus fragilis, sendo este ácido de cadeia 

curta essencial para a saúde do hospedeiro (CHOCT et al., 1996).  

Sing et al. (2014) também observaram que os grupos Proteobacteria e 

Tenericutes foram os filos detectados em maiores porcentagens no intestino de 

frangos de corte, entretanto, em nossa pesquisa, também observamos alta 

incidência do filo Actinobacteria.  Firmicutes é o filo predominante no intestino das 

aves (ZHU et al., 2012) e nele estão contidas  as grandes classes de importância na 
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saúde intestinal de frangos de corte como Bacilli e Clostridia. Em humanos, as 

diferentes abundâncias de Firmicutes no intestino estão atreladas a mudanças na 

obtenção de energia pelo hospedeiro, sendo Firmicutes o grupo dominante em 

indivíduos obesos (LEI et al., 2006). Os resultados obtidos neste estudo também 

concordam com os trabalhos de Cui et al. (2013) com suínos e de Zhao et al.( 2013) 

com frangos de corte. Nestas pesquisas, além da redução de Bacteroidetes e 

aumento de Firmicutes no intestino dos animais suplementados com probiótico, 

também foi demonstrado efeito do aditivo no metabolismo energético do hospedeiro, 

como por exemplo, o estímulo da lipogênese.  

Assim como houve efeito dos fatores no nível taxonômico mais elevado, 

também detectamos efeito do probiótico e da antibioticoterapia no nível de gênero. 

Os fatores dietético e terapêutico quando utilizados isoladamente ou quando 

associados, aumentaram a concentração de Lactobacillus e reduziram a 

concentração de Faecalibacterium no intestino em relação ao tratamento controle. 

Comparativamente aos nossos resultados, Singh et al. (2012) observaram maior 

concentração do filo Tenericutes e do gênero  Faecalibacterium no intestino de 

frangos de corte de pior conversão alimentar em relação a aves de boa conversão 

alimentar. À semelhança deste estudo, Videnska et al. (2013)  também detectaram  

aumento de Lactobacillus no intestino de poedeiras medicadas com tetraciclina e 

estreptomicina. Este aumento de Lactobacillus foi associado a maior resistência à 

antibioticoterapia das bactérias deste gênero. 

Os Lactobacillus são bactérias Gram-negativas, não patogênicas e 

amplamente utilizadas como probióticos (BRISBIN et al., 2011). Possivelmente, o 

efeito positivo do probiótico em relação à dieta controle no desempenho das aves 

observado neste estudo esteja associado ao aumento da concentração de 

Lactobacillus no conteúdo intestinal.  A porcentagem de Lactobacillus no intestino de 

aves suplementadas com probiótico foi o dobro da porcentagem detectada em aves 

que foram somente medicadas e 4 vezes superior  em relação as aves do 

tratamento controle (Tabela 17).  De modo complementar, Angelakis, Raoult (2010) 

observaram que aves inoculadas com Lactobacillus (4 × 1010) aos 4 dias de idade, 

apresentaram maior ganho de peso em  relação às aves do tratamento controle 

(sem inóculo de Lactobacillus). 

Embora não tenha ocorrido prejuízo no desempenho das aves quando 

submetidas à antibioticoterapia, observamos que o tratamento terapêutico modula a 
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microbiota intestinal de forma independente. O tratamento terapêutico reduziu a 

concentração de Clostridiales no intestino. Na ordem Clostridiales está contido o 

gênero Clostridium que é de grande interesse na avicultura. Aves infectadas com 

Clostridium perfringens podem desenvolver enterite necrótica, que é uma 

enfermidade que causa grandes prejuízos econômicos na produção avícola. As 

concentrações do gênero Clostridium foram detectadas em quantidades ínfimas 

neste estudo e por este motivo não foram analisadas. A medicação também 

provocou o aumento de Streptococcus e redução de Faecalibacterium e Bacteroides.  

Considerando o desempenho das aves aos 28 dias, que foi o registro com maior 

proximidade da idade em que as aves foram submetidas à antibioticoterapia (21 

dias), observamos que as aves medicadas não tiveram um prejuízo drástico no 

desempenho como era esperado neste estudo. Aliás, a conversão alimentar das 

aves medicadas foi melhor em relação às aves do tratamento controle (sem 

probiótico e sem antibiótico). Possivelmente, as alterações que o tratamento 

terapêutico provocou na microbiota intestinal das aves não foram drásticas o 

suficiente para causarem impactos negativos no seu desempenho. Provavelmente, a 

diferença dos efeitos negativos da antibioticoterapia na microbiota de aves 

observada neste estudo e os efeitos na microbiota de humanos relatada em diversos 

estudos é devido a grande diferença na composição da microbiota das duas 

espécies, diversidade encontrada e produção de ácidos graxos no trato 

gastrintestinal (LEI et al., 2012).  Por outro lado, podemos especular que a 

antibioticoterapia não tenha sido drástica o suficiente. De acordo com Plummer et al. 

(2005), a intensidade da disbiose  provocado pela antibioticoterapia depende da 

natureza do antibiótico, da taxa de absorção, da rota de eliminação e potencial de 

degradação enzimática. Além disso, obter conclusões plausíveis sobre os efeitos da 

antibioticoterapia na microbiota é difícil devido à complexidade dos componentes da 

mesma (LEVY, 2000).  

Embora a antibioticoterapia não tenha afetado o número de OTUs no 

conteúdo do intestino delgado (riqueza), assim como o índice de diversidade, 

observamos que o tratamento terapêutico reduziu os índices de riqueza e 

diversidade da comunidade intestinal do conteúdo do ceco dos frangos de corte. 

Esta redução no número de OTUs na microbiota intestinal de aves expostas a 

antibioticoterapia já era esperado e também observado por outros autores.  
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Nos dois segmentos do intestino estudados, observamos uma transição dos 

perfis bacterianos com a idade (tempo após a antibioticoterapia). Entretanto, é 

importante também considerar que houve mudanças na estrutura da microbiota 

intestinal assim como alterações nos índices de Lactobacillus no conteúdo do 

intestino das aves do tratamento controle (sem probiótico e sem antibioticoterapia). 

Este resultado provavelmente evidencia que a microbiota intestinal é dinâmica, e 

pode ser modificada no intervalo de 2 dias.  

A transição na estrutura bacteriana com a idade detectada através do T-RFLP 

no intestino delgado, para todos os tratamentos, possivelmente está relacionada ao 

aumento da porcentagem de Lactobacillales e redução de Clostridiales que ocorreu 

de 26 para 30 dias de idade. Entretanto, estas mudanças não acarretaram mudança 

no número de cópias de 16S rRNA, e portanto não acarretam mudança nos número 

de OTUs identificados (índices de riqueza e diversidade bacteriana) do conteúdo do 

intestino delgado. A mudança temporal que ocorre na estrutura bacteriana do 

conteúdo do ceco está relacionada à redução progressiva no número de cópias do 

gene 16S rRNA, assim como com a redução nos índices de riqueza e diversidade 

observados. 

Considerando que o perfil bacteriano do conteúdo do ceco das aves 

suplementadas com probiótico aproxima-se do perfil detectado nas aves alimentadas 

com dietas com probiótico e medicadas aos 30 dias (6 dias após o final da 

antibioticoterapia), assim como as diversas mudanças na microbiota  detectadas 

com o tempo e as porcentagens intermediárias de alguns grupos no intestino das 

aves medicadas e suplementadas com probiótico em relação aos grupos observados 

nos demais tratamentos, é possível especular-se a ocorrência da recuperação da 

microbiota dos animais que foram submetidos a antibioticoterapia e suplementados 

com probiótico. Videnska et al. (2013) observaram total recuperação da  microbiota 

intestinal de poedeiras, 12 dias após a antibioticoterapia.  

Fazendo uma análise comparativa dos dados gerados pelas diferentes 

técnicas moleculares utilizadas neste estudo, verificamos que alguns resultados 

foram divergentes. A quantificação do número de cópias de 16S rRNA do conteúdo 

do intestino delgado e do ceco obtidos com a qPCR  produziu resultados 

semelhantes àqueles obtidos através da estimativa dos índices de riqueza e 

diversidade observados pela técnica de sequenciamento. Ambos os resultados 

demonstraram que o número dos grupos de bactérias no intestino delgado não se 
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modifica com a idade no conteúdo do intestino delgado, mas, no conteúdo do ceco 

ocorre uma redução progressiva na concentração de micro-organismos em função 

do tempo. Em contrapartida, os resultados no número de cópias de 16S rRNA 

observadas para conteúdo do intestino delgado e conteúdo do ceco diverge dos 

resultados obtidos através do sequenciamento. Os resultados da qPCR apontam 

que não houve diferença estatística no número de cópias de 16S rRNA entre 

bactérias do conteúdo do intestino delgado e ceco. Entretanto, observamos pela 

técnica de sequenciamento, que o número de OTUs no conteúdo do ceco é bem 

mais elevado que no conteúdo do intestino delgado. Embora a técnica de qPCR faça 

uma quantificação numérica e o sequenciamento seja uma quantificação relativa, 

nós sabemos que a população no ceco é bem mais expressiva que no conteúdo do 

intestino delgado. 
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6 CONCLUSÕES 
 

O desempenho superior de frangos de corte suplementados com probiótico, 

associado às mudanças que o aditivo provocou na estrutura da comunidade 

bacteriana do intestino, como aumento de Lactobacillus, redução de Clostridiales e 

do número de OTUs, foram fatores indicativos que o probiótico provoca o aumento 

de bactérias benéficas e reduz as bactérias patogênicas no conteúdo intestinal.  

 

A antibioticoterapia modula a estrutura da microbiota intestinal de frangos de 

corte, entretanto, as mudanças provocadas no perfil bacteriano não foram negativas 

o suficiente para causar queda no desempenho das aves.   

 

Aos 6 dias após a antibioticoterapia, as  aves submetidas ao tratamento 

terapêutico e ao probiótico dietético apresentaram microbiota intestinal com maior 

similaridade à microbiota das aves que receberam dietas com probiótico, sendo este, 

provavelmente, indicativo da recuperação da comunidade bacteriana do intestino. 
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