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RESUMO 

 

PARAZZI, L. J. Efeito da combinação de probióticos na dieta de leitões desafiados com 
Salmonella Typhimurium. [Effect of combination of probiotics in swine feed challenge with 
Salmonella Typhimurium]. 2010. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2010. 

 

O estudo fundamentou-se na utilização de probióticos como promotores de crescimento 

alternativos  na  alimentação  de suínos  dada a proibição, por parte da União Européia, do uso 

de alguns  antibióticos,  que  podem  causar  resistência  aos  antimicrobianos  e  riscos à saúde  

humana pelo consumo da carne. O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em 

Suínos (LPS), com 160 leitões desmamados aos 23 dias de idade até os 138 dias de idade. O 

delineamento   experimental   foi   o  de   blocos  ao   acaso em função do peso e sexo, sendo a 

unidade experimental considerada  a baia  com  4  animais, constituindo, portanto, 5 repetições 

por   tratamento.  Aos 51 dias de   idade   os animais   foram   inoculados   com  uma  cepa   de 

Salmonella Typhimurium via oral. Os tratamentos foram: PA 44: Probiótico A: 4 Kg/tonelada 

de ração, dos 23 aos 44  dias de idade; PB 44:  Probiótico  B: 2  Kg/ tonelada  de ração, dos 23 

aos  44 dias  de idade; PA 65: Probiótico A: 4 Kg/tonelada de ração, dos  23  aos  44 e 2 

kg/tonelada  de  ração  dos  45  aos 65  dias  de idade;  PB 65: Probiótico B: 2 Kg/tonelada  de 

ração, dos 23 aos 44 e 1 kg/tonelada de ração dos 45 aos 65 dias de idade; PA 138: Probiótico 

A: 4 Kg/tonelada  de  ração, dos   23 aos 44 e 2 kg/ tonelada  de  ração dos 45 aos 138 dias de 

idade; PB 138: Probiótico  B:  2 Kg/tonelada  de  ração, dos 23 aos 44 e 1 kg/tonelada de ração  

dos 45 aos 138 dias de idade; controle positivo: ração com antimicrobiano e sem probióticos e 

controle  negativo:  ração  sem  antimicrobiano  e  sem probióticos.  Foram analisados os 

parâmetros peso, ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. Aspectos clínicos e 

sanitários também foram avaliados, incluindo freqüência de diarréia, temperatura retal, swabs  

retais  para  verificação da freqüência da salmonela nas fezes e parâmetros sanguíneos. As  

variáveis  foram  analisadas  por  medidas  repetidas  no tempo com contrastes. Foi utilizado o  

SAS 9.0.   Em  relação  ao  peso médio,  observou-se, no período de creche, que o controle  

positivo  se sobressaiu frente aos  probióticos, mas no  período de crescimento,  por  volta  dos 

106 dias de  idade, os grupos se igualaram, não havendo diferenças significativas. No período  

total  de creche e crescimento/terminação, o ganho de  peso dos  animais  do  controle positivo  

foi numericamente superior comparativamente aos probióticos  (p=0,0876 para o probiótico  A 

e p=0,0635 para o probiótico B). O consumo de ração foi menor para o controle negativo em 

relação aos probióticos. A  conversão  alimentar foi melhor para o controle positvo em relação 



   

 

aos probióticos, na fase de creche. Na freqüência de diarréia o  efeito  do  desafio  programado 

foi evidenciado, mostrando no controle  negativo maior freqüência, ressaltada principalmente 

pela classificação em fezes líquidas, em comparação aos probióticos e controle positivo. A 

temperatura  retal  e a presença do agente nas fezes  não   se   mostraram diferentes nos  

tratamentos,  o  mesmo  ocorrendo  com  relação aos parâmetros sanguíneos. Portanto, as 

evidências  encontradas  quanto  aos parâmetros clínicos  e sanitários demonstraram de uma 

maneira geral, que os probióticos e os antimicrobianos podem agir de forma diferenciada, mas 

apresentando  as  mesmas respostas que repercutem em desempenhos semelhantes até o final 

da fase de terminação.  Concluiu-se  na  avaliação  de desempenho associada aos aspectos 

econômicos, que o probiótico  A, dentre os tratamentos, foi mais  viável, com  a administração 

até  44  e  65  dias de  idade dos leitões. A  continuidade  dos  estudos  com probióticos é 

necessária, dada a variabilidade de fatores que interferem no seu melhor aproveitamento como 

promotor de crescimento. 

 

Palavras-chave: Desafio. Probiótico. Salmonella Typhimurium. Leitão. Bactérias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

PARAZZI, L. J. Effect of combination of probiotics in swine feed challenge with Salmonella 
Typhimurium [Efeito  da  combinação  de probióticos na dieta de leitões desafiados com 
Salmonella Typhimurium]. 2010. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2010. 
 

The study was based on the use of probiotics as growth promoter in the swine feeding due to 

the prohibition, by the European Union, on the use of some antibiotics by its possibility of 

causing antimicrobial resistance and risks for human health by meat consumption. The 

experiment was conducted in LPS, with 160 piglets weaned at 23 days of age until 138 days of 

age. The experimental design was a randomized block according to weight and sex, the 

experimental unit considered was the pen holding 4 animals each, thus with 5 repetitions per 

treatment. At 51 days of age the animals were inoculated with a strain of Salmonella 

Typhimurium orally. The treatments were: PA44= Probiotic A: 4 kg/ton of ration, from 23 to 

44 days of age; PB44= Probiotic B: 2 Kg/ton of ration, from 23 to 44 days of age; PA65= 

Probiotic A: 4 kg/ton of ration from 23 to 44 days of age and 2 kg/ton of ration from 45 to 65 

days of age, PB65= Probiotic B: 2 kg/ton of ration, from 23 to 44 days of age and 1 kg/ton of 

ration from 45 to 65 days of age; PA138= Probiotic A: 4 kg/ton of ration from 23 to 44 days 

of age and 1 kg/ton of ration from 45 to 138 days of age; PB138= Probiotic B: 2 kg/ton of 

ration from 23 to 44 days of age and 1 kg/ton of ration from 45 to 138 days of age; Positive 

Control= ration with antimicrobial and no probiotics and Negative Control= ration with no 

antimicrobials nor probiotics.  The parameters analyzed were weight, weight gain, ration 

intake and feed conversion. Clinical and sanitary aspects were also evaluated, diarrhea 

frequency, rectal temperature, rectal swabs for salmonella verification and blood parameters. 

The variables were analyzed by repetitive measures on time with the established contrasts. 

SAS 9.0 was used. Regarding average weight, it was observed, during the nursery period, that 

the positive control stood out compared to the probiotics, but during growing,  around 106 

days of age, the groups equaled, with no significant differences. During the total period of 

nursery and growing/finishing, the weight gain from the animals of the positive control was 

numerically superior compared to the probiotics (p=0,0876 for probiotic A and p=0,0635 for 

probiotic B). Feed intake was lower for negative control when compared to probiotics. In the 

nursery period feed conversiom was better than the positive  control in relation to probiotics. 

In the diarrhea frequency the effect from  the programmed challenge was evidenced; showing 

a higher frequency in the negative control, emphasized mainly for the liquid feces 



   

 

classification in comparison to the probiotics and positive control. The rectal temperature and 

the presence of the agent in the feces did not differ between treatments, as well as the blood 

parameters. Therefore, the evidence found regarding clinical parameters and health in general 

demonstrated that probiotics ant antiotics may act differently, but with the same answer that 

echo in similar performaces until the end of the finishing period. In conclusion, the evaluation 

of performance associated with economic aspects, among the treatments, with the probiotics 

A, both 44 and 65, was better than the positive control. The continuation of studies with 

probiotics  is necessary, given the variability of factors that interfere with its best use as 

growth promoter. 

 

Keywords: Challenge. Probiotic. Salmonella Typhimurium. Piglets. Bacteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1 -  Ingredientes (kg), níveis nutricionais e níveis de garantia da ração pré-inicial de 

acordo com os tratamentos experimentais.. ...........................................................42 
 

Tabela 2 - Ingredientes (kg), níveis nutricionais e níveis de garantia da ração inicial de  
acordo com os tratamentos experimentais. ............................................................43 

 
Tabela 3 - Ingredientes (kg), níveis nutricionais e níveis de garantia da ração de 

crescimento de acordo com os tratamentos experimentais. ...................................44 
 
Tabela 4 - Ingredientes (kg), níveis nutricionais  e níveis de garantia da ração de 

terminação de acordo com os tratamentos experimentais......................................45 
 
Tabela 5 -  Valores médios e Coeficientes de variação da variável peso médio (PM), em 

quilogramas, de leitões nas várias idades, e as probabilidades dos contrastes. .....52 
 
Tabela 6 -  Valores médios e Coeficientes de variação da variável consumo médio diário 

de ração (CMDR), em quilogramas/animal/dia, de leitões nos vários períodos, 
e a probabilidade dos contrastes. ...........................................................................56 

 
Tabela 7 -  Valores médios e Coeficientes de variação, da variável ganho médio diário de 

peso (GMDP), em quilogramas/animal/dia, de leitões nos vários períodos e as 
probabilidades dos contrastes. ...............................................................................59 

 
Tabela 8 -  Valores médios e Coeficientes de variação da variável conversão alimentar 

(CA) de leitões nos vários períodos e a probabilidade dos contrastes...................63 
 
Tabela 9 -  Valores médios e coeficientes de variação da freqüência (%) de dias com fezes 

normais em vários períodos. ..................................................................................68 
 
Tabela 10 - Valores médios e coeficientes de variação da freqüência (%) de dias com fezes 

pastosas em vários períodos...................................................................................71 
 
Tabela 11 - Valores médios e coeficientes de variação da freqüência (%) de dias com fezes 

líquidas em vários períodos. ..................................................................................74 
 
Tabela 12 - Freqüência em percentagem de Salmonella Typhimurium encontrada nas 

fezes. ......................................................................................................................77 
 
Tabela 13 - Médias da temperatura retal (oC) e coeficientes de variação nos dois dias antes 

do desafio programado (-2 e -1), no dia do desafio (dia 0, aos 51 dias de idade) 
e seis dias após o desafio ( 1 a 6). ..........................................................................80 

 
Tabela 14 - Médias (% em relação ao número de leucócitos) e coeficientes de variação de 

linfócitos. ...............................................................................................................83 
 



   

 

Tabela 15 - Médias (% em relação ao número de leucócitos) e coeficientes de variação da 
percentagem de neutrófilos. ...................................................................................86 

 
Tabela 16 - Médias (% em relação ao número de leucócitos) e coeficientes de variação em 

percentagem da relação entre neutrófilos/linfócitos. .............................................89 
 
Tabela 17 - Indicadores econômicos: custo total da dieta (CTD), receita total do lote (RT), 

relação CTD/RT, margem bruta do lote (MB), peso médio final do lote, 
margem bruta por quilo, participação custo do aditivo/custo dieta, participação 
custo do aditivo/ receita total, variação CTD (com controle positivo), variação 
RT (com controle positivo) e variação das margens por kg (com controle 
positivo). ................................................................................................................92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico  1 - Evolução dos pesos médios do probiótico A nos tratamentos PA 44, PA 65, PA 
138, com os controles negativo e positivo. ............................................................53 

 
Gráfico  2 - Evolução dos pesos médios do probiótico B nos tratamentos PB 44, PB 65, PB 

138, com os controles negativo e positivo. ............................................................53 
 

Gráfico  3- Evolução do consumo médio diário de ração do probiótico A nos tratamentos   
PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo...............................57 

 
Gráfico  4 - Evolução do consumo médio diário de ração do probiótico B nos tratamentos 

PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. ............................57 
 

Gráfico  5 - Evolução do ganho médio diário de peso do probiótico A nos tratamentos PA 
44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo...................................60 

 
Gráfico  6 - Evolução do ganho de peso médio diário do probiótico B nos tratamentos PB 

44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. ..................................60 
 

Gráfico  7 - Evolução da conversão alimentar do probiótico A nos tratamentos PA 44, PA 
65, PA 138, com os controles negativo e positivo. ..............................................64 

 
Gráfico  8 - Evolução da conversão alimentar do probiótico B nos tratamentos PB 44, PB 

65, PB 138, com os controles negativo e positivo. ..............................................64 
 

Gráfico  9 - Médias da temperatura ambiente e Umidades relativas do ar no período de 23 a 
79 dias de idade dos leitões..................................................................................66 

 
Gráfico 10 - Evolução da freqüência de fezes normais do probiótico A nos tratamentos PA 

44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo...................................69 
 

Gráfico 11 - Evolução da freqüência de fezes normais do probiótico B nos tratamentos PB 
44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. ..................................69 

 
Gráfico 12 - Evolução da freqüência de fezes pastosas do probiótico A nos tratamentos  PA 

44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo...................................72 
 

Gráfico 13 - Evolução da freqüência de fezes pastosas do probiótico B nos tratamentos PB 
44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. ..................................72 

 
Gráfico 14 - Evolução da freqüência de fezes líquidas do probiótico A nos tratamentos PA 

44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo...................................75 
 

Gráfico 15 - Evolução da freqüência de fezes líquidas do probiótico B nos tratamentos PB 
44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. ..................................75 

 



   

 

Gráfico 16 - Evolução da freqüência de S. Tyhimurium encontrada nas fezes do probiótico 
A nos tratamentos  PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e 
positivo.................................................................................................................78 

 
Gráfico 17 - Evolução da freqüência de S. Tyhimurium encontrada nas fezes do probiótico 

B nos tratamentos  PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e 
positivo.................................................................................................................78 

 
Gráfico 18 - Evolução da temperatura retal dos animais, do probiótico A nos tratamentos 

PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo.............................81 
 

Gráfico 19 - Evolução da temperatura retal dos animais, do probiótico B nos tratamentos 
PB 44, PB 65, PB  138, com os controles negativo e positivo. ...........................81 

 
Gráfico 20 - Evolução da variação da contagem de linfócitos em percentagem do 

probiótico A nos tratamentos PA 44, PA 65, PA 138, com os controles 
negativo e positivo. ..............................................................................................84 

 
Gráfico 21 - Evolução da variação da contagem de linfócitos em percentagem do 

probiótico B nos  tratamentos PB 44, PB 65, PB 138, com os controles 
negativo e positivo. ..............................................................................................84 

 
Gráfico 22 - Evolução da variação da contagem de neutrófilos em percentagem do 

probiótico A nos tratamentos PA 44, PA 65, PA 138, com os controles 
negativo e positivo. ..............................................................................................87 

 
Gráfico 23 - Evolução da variação da contagem de neutrófilos em percentagem do 

probiótico B nos tratamentos PB 44, PB 65, PB 138, com os controles 
negativo e positivo. ..............................................................................................87 

 
Gráfico 24 - Evolução da variação da relação neutrófilos/linfócitos do probiótico A nos 

tratamentos PA  44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo. .......90 
 

Gráfico 25 - Evolução da variação da relação neutrófilos/linfócitos do probiótico B nos 
tratamentos PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo..........90 

 

 

  

 

 



   

 

LISTA DE FIGURA 

 

 

Figura 1 - Leitões alocados na sala de creche do.......................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

LISTA DE QUADRO 

 

 

Quadro 1 - Microorganismos com propriedades probióticas.....................................................32 

 



   

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

LPS                        Laboratório de Pesquisa em Suínos 

PA 44                    Probiótico A 44 

PA 65                    Probiótico A 65 

PA 138                  Probiótico A 138 

PB 44                     Probiótico B 44 

PB 65                     Probiótico B 65 

PB 138                   Probiótico B 138 

Crtl Neg Controle negativo 

Crtl Pos    Controle Positivo 

N:L     Relação neutrófilos/linfócitos 

PM      Peso médio 

GPMD    Ganho médio diário de peso 

CMDR     Consumo médio diário de ração 

CA     Conversão alimentar 

S. Typhimurium   Salmonella Typhimurium 

 



   

 

SUMÁRIO 

 

1       INTRODUÇÃO..............................................................................................22 

2       PROPOSITURA E OBJETIVOS.................................................................24 

3       REVISÃO DE LITERATURA .....................................................................26 

3.1    FATORES ENVOLVIDOS NO DESMAME DE LEITÕES..........................26 

3.2    PROMOTORES DE CRESCIMENTO ...........................................................28 

3.3    PROBIÓTICOS ...............................................................................................30 

3.4    SALMONELLA SP. ..........................................................................................36 

4       MATERIAL E MÉTODO.............................................................................39 

4.1     ANIMAIS .......................................................................................................39 

4.2     LOCAL E INSTALAÇÕES ...........................................................................39 

4.3    ALIMENTAÇÃO ............................................................................................40 

4.4    DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS ........................41 

4.5    DESAFIO EXPERIMENTAL.........................................................................45 

4.6    ANÁLISE DE DESEMPENHO ......................................................................46 

4.7    ANÁLISE DAS FEZES...................................................................................46 

4.8    FREQÜÊNCIA DE DIARRÉIA E TEMPERATURA RETAL......................47 

4.9    HEMOGRAMA...............................................................................................47 

4.10  ANÁLISE ECONÔMICA ...............................................................................48 

4.11  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA49 

5       RESULTADOS ..............................................................................................51 

5.1    DESEMPENHO DOS ANIMAIS....................................................................51 

5.1.1 Peso médio ......................................................................................................51 

5.1.2 Consumo médio diário de ração ...................................................................54 

5.1.3 Ganho médio diário de peso..........................................................................58 

5.1.4 Conversão alimentar......................................................................................61 

5.2    TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE RELATIVA DO AR.............65 

5.3    ESCORE DAS FEZES ....................................................................................67 

5.3.1 Fezes normais .................................................................................................67 



   

 

5.3.2 Fezes pastosas .................................................................................................70 

5.3.3 Fezes líquidas..................................................................................................73 

5.4    ELIMINAÇÃO FECAL DE SALMONELLA TYPHIMURIUM.....................76 

5.5    TEMPERATURA RETAL ..............................................................................79 

5.6    PARÂMETROS SANGUÍNEOS ....................................................................82 

5.6.1 Linfócitos ........................................................................................................82 

5.6.2 Neutrófilos ......................................................................................................85 

5.6.3 Relação neutrófilos/linfócitos........................................................................88 

5.7    ANÁLISE ECONÔMICA ...............................................................................91 

6       DISCUSSÃO...................................................................................................94 

7       CONCLUSÃO..............................................................................................102 

REFERÊNCIAS....................................................................................................104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 



Introdução  22 

 

Larissa José Parazzi 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os antibióticos empregados como promotores de crescimento na suinocultura e 

avicultura, apesar de seus efeitos positivos no desempenho dos animais, têm atualmente 

gerado polêmica, dada alguns efeitos negativos para os sistemas de produção que se estendem 

ao consumo humano. Uma das consequências negativas quanto ao uso de antibióticos é o fato 

de deixar resíduos nas carnes que levam ao desequilíbrio da flora intestinal humana e portanto 

possível resistência bacteriana a medicamentos. Por esse motivo é que o uso de antibióticos 

como promotores de crescimento tem sido gradativamente banido pelos países da União 

Européia, tornando assim relevante as averiguações quanto aos produtos alternativos. Surge 

portanto, a necessidade de se encontrar outros aditivos que possam na substituição dos 

antibióticos, além de evitar os efeitos danosos a saúde humana, vencer as barreiras criadas ao 

avanço da exportação da carne suína. 

Os promotores de crescimento alternativos, prebióticos, probióticos, minerais e ácidos 

orgânicos, além dos extratos vegetais, merecem portanto pesquisas aprofundadas  para 

substituir os antibióticos e serem usados nos sistemas de produção. 

Em suínos, particularmente, existem períodos críticos da criação, quando os animais 

ficam mais susceptíveis a qualquer tipo de afecção. O desmame é um deles, pois, os leitões 

ficam sujeitos a vários fatores estressantes que acabam influenciando na queda da resposta 

imune, desequilíbrio da flora intestinal, levando a maior susceptibilidade aos agentes 

infecciosos (ALEXOPOULOS et al., 2004). 

Nessa busca de encontrar soluções para a substituição dos antibióticos é essencial que 

se procure averiguar associativamente o desempenho dos animais aos aspectos clínicos, 

sanitários. Espera-se na metodologia investigatória proposta, uma ação aos referidos 

probióticos, benéfica para a manutenção da integridade da mucosa intestinal. 
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2 PROPOSITURA E OBJETIVOS 

 

 

Com base na literatura citada é que foi proposta a utilização de probióticos com a 

finalidade de averiguar a interação do desempenho dos animais com alguns aspectos da 

resposta ao desafio programado. Foram envolvidas, nessa interação, alterações do ponto de 

vista clínico (diarréia, hipertermia, relação neutrófilos/linfócitos), sanitárias (eliminação fecal 

do agente inoculado), procurando-se ainda analisar os efeitos do tempo de administração dos 

probióticos no desempenho dos animais.  

Os objetivos específicos estão ligados as averiguações no desempenho do animal 

(ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar), em aspectos clínicos (temperatura 

retal, hemograma, ocorrência de diarréia) e ainda, sanitários (presença do agente inoculado 

nas fezes) através da administração de probióticos em diferentes períodos das fases de creche 

e crescimento/terminação.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 FATORES ENVOLVIDOS NO DESMAME DE LEITÕES 

 

 

O desmame dos leitões, realizado entre o 21º e 28º dia de vida,  representa uma das 

fases mais críticas na vida desses animais. Neste período, os leitões ficam sujeitos a inúmeros 

fatores que influem principalmente na queda da imunidade, somado aos distúrbios no 

equilíbrio da microbiota intestinal, tornando-os mais susceptíveis a agentes patogênicos 

entéricos (ALEXOPOULOS et al., 2004). Associam-se ainda, outros eventos como: mudança 

da dieta líquida para sólida; separação da mãe; ambiente estranho com mistura de leitegadas; 

entre outros (BLECHA et al., 1983). Todo esse complexo de fatores estressantes, leva ao 

baixo consumo nos primeiros dias pós-desmame (fase de creche), prejudicando a função e 

morfologia do trato intestinal, podendo ocorrer diarréia, desidratação e atraso no crescimento 

(PLUSKE et al., 1995; PLUSKE et al., 1997), dado o nível de afecções que decorre da 

multiplicação dos agentes infecciosos no intestino (SOBESTIANSKY et al., 1998). No 

estresse, pode advir o desequilíbrio da flora intestinal, havendo redução da população de 

Lactobacilos, o que favorece a multiplicação dos microorganismos patogênicos, coliformes 

principalmente, associado a mudanças hormonais que podem afetar a produção de muco, 

influindo conseqüentemente sobre a flora intestinal já estabelecida (FULLER, 1989; 

KYRIAKIS et al., 1999). 

Destaca-se que no desenvolvimento fetal se iniciam as naturais transformações do 

trato gastrintestinal do leitão, e com posterior estímulo do alimento ingerido há um 

fundamental crescimento e diferenciação das várias estruturas do aparelho gastrointestinal. 

Esntão, o sistema se torna apto, para prover metabólitos a partir dos complexos processos de 

digestão, absorção, além do aproveitamento das imunoglobulinas do colostro e do leite 

(MARRABLE, 1971; CRANWELL; MOUGHAN, 1989; PUCHAL; BUDDINGTON, 1992).  

O uso de probiótico está diretamente associado a esses efeitos na microbiota intestinal, 

podendo ser administrado logo após o nascimento do leitão. A concordância deste fato vem 

associada à informação de que o trato gastrointestinal é praticante estéril ao parto e em poucas 

horas, após exposição ao ambiente, há desenvolvimento rápido da população microbiana 
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(SANTOS et al., 2003). Essa mudança do estado estéril já se inicia ao passar pelo canal 

vaginal durante o parto (FULLER, 1989; BARROS, 2007). 

No início do aleitamento a lactose do leite reduz gradualmente o pH estomacal, 

favorecendo o crescimento de bactérias benéficas (Lactobacillus e Bifidobacterium) no 

intestino delgado (BARROS et al., 2008). Ocorre na realidade, inicialmente o 

desenvolvimento de espécies patogênicas ou não, como Escherichia coli, Streptococcus 

pneumoniae, Clostridium e baixo desenvolvimento de Lactobacillus, pois o estômago do 

leitão apresenta secreção deficiente de ácido clorídrico nas primeiras horas de vida 

(BARROS, 2007). Porém, com a ingestão contínua do leite da mãe, contendo lactose, o pH 

estomacal vai reduzindo gradativamente, proporcionando condições para o crescimento de 

microrganismos anaeróbios benéficos como Lactobacillus, Streptococcus lactis, S. faecalis e 

S. termophilus (SANCHES1, 2004 apud BARROS, 2007, p.54).  Na dependência da pressão 

de infecção ambiental, microorganismos como a bactéria E. coli, podem aderir ao epitélio 

intestinal por meio de fímbrias, multiplicarem-se e desequilibrar a microbiota, causando as 

diarréias tanto durante, como após a desmama, podendo levar o animal à óbito (UTIYAMA, 

2004).  

No caso da colibacilose, doença esta que acomete principalmente leitões neonatos, é 

causada pela invasão da porção anterior do intestino delgado por cepas patogênicas de E.coli, 

que uma vez colonizando o trato intestinal, produzem enterotoxinas que inibem o processo de 

absorção, aumentando a quantidade de líquidos no lúmen, favorecendo a multiplicação dos 

microorganismos. Esse fato, leva ao encurtamento das vilosidades reduzindo a área de 

absorção. O volume de líquidos no lúmen, sendo muito grande para ser absorvido pelo 

intestino grosso, causa um desbalanço iônico e conseqüente diarréia, com perda de eletrólitos, 

desidratação, acidose, podendo evoluir para a morte do animal (CHIQUIERI, 2007).  

No caso da Salmonella Typhimurium, um dos agentes causadores da diarréia nos 

suínos, a freqüente reinoculação desta bactéria nos animais, ocorre pela via fecal-oral, 

ocasionando uma colonização persistente do intestino (WISEMAN; GARNSWORTHY, 

2001). A freqüência na limpeza e desinfecção das instalações pode de certa forma diminuir a 

pressão de infecção desses agentes. 

Outra situação a ser mencionada, seria a mudança na alimentação, de líquida para 

sólida, no momento do desmame, bem como a alteração na sua composição, as quais induzem 
                                                 

1SANCHES, A. L. Probiótico, prebiótico e simbiótico em rações de leitões ao desmame. 2004. 63f. 
Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Lavras, Lavras – MG, 2004. 
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adaptações no trato gastrintestinal para a melhora da digestibilidade e aproveitamento dos 

nutrientes, o que pode interferir na taxa de crescimento nas primeiras semanas subseqüentes 

ao desmame (UTIYAMA, 2004).  

A mucina, por outro lado, glicoproteína que é secretada no trato gastrintestinal tem 

como função proteger os animais contra infecções bacterianas e virais, sendo composta de 

oligossacarídeos como acetilglucosamina, acetilgalactosamina, galactose e frutose, os quais 

promovem o crescimento de bactérias anaeróbias benéficas como Lactobacillus e 

Bifidobacterium (GASKINS2, 2007 apud BARROS, 2007, p.12). Em situação de estresse, o 

desequilíbrio gastrointestinal, pelo aumento da liberação de corticosteróides, acaba 

interferindo na redução da quantidade de mucina (CARDOZO, 2006), o que torna o trato 

predisposto à colonização de microrganismos patogênicos (BARROS, 2007).  

Na adaptação a alimentação de origem vegetal, as rações geralmente contêm nas fases 

iniciais de oferecimento, substratos do leite, como o leite em pó, cuja função é equilibrar a 

ação dos fatores estressantes através da melhora do processo digestivo, isto de forma gradual, 

vindo assim a estimular as enzimas para digestão dos citados substratos de origem vegetal. 

A proposta para o uso de probióticos, bem como de outros aditivos empregados como 

promotores de crescimento, além de interferir na problemática da resistência bacteriana 

causada pelo uso de antibióticos na alimentação animal, ameniza o estresse pós-desmame, 

trazendo melhores condições de saúde que invariavelmente levam a manutenção de um 

melhor desempenho.  

 

 

3.2 PROMOTORES DE CRESCIMENTO 

 

 

Os antibióticos empregados como promotores de crescimento na suinocultura e 

avicultura, apesar de seus efeitos positivos no desempenho dos animais, têm atualmente 

gerado polêmica, dada aos efeitos negativos que trazem nos sistemas de produção e que se 

estendem ao consumo humano. A consequência negativa prende-se ao fato dos antibióticos 

deixarem resíduos na carne que provocam desequilíbrio na flora intestinal do homem 

                                                 
2 GASKINS, H. R. Negociaciones entre la microbiota intestinal y el huésped, en El contexto de la eficiencia 
en el crecimiento animal. Illinois, USA, disponível em http://www.wpsa- 
eca.com/img/informacion/wpsa1141361460a.pdf, acesso em 29/05/2010. 
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surgindo quadros de possível resistência bacteriana a medicamentos. Diante dessa 

prerrogativa, tem surgido por parte de países da União Européia a iniciativa de banir o uso de 

antibióticos como promotores, havendo a busca de outros aditivos que possam evitar os 

efeitos danosos causados a saúde humana. 

Os promotores de crescimento alternativos, tais como os prebióticos, os probióticos, os 

minerais e ácidos orgânicos, além dos extratos vegetais, vem merecendo atenção especial na 

pesquisa, afim de, no aprofundamento dos conhecimentos de seus efeitos, poderem substituir 

os antibióticos sem prejuízo na saúde dos animais nos sistemas de produção. 

A ingestão adequada de ração, com os aditivos como promotores de crescimento ou 

nutrientes específicos, pode interferir na capacidade de digestão e da conseqüente absorção 

dos alimentos mantendo o epitélio intestinal mais íntegro (BUDIÑO et al., 2004). 

A susceptibilidade aos agentes infecciosos é decorrente de situações críticas na criação 

que repercutem na resposta imune aliado ao desequilíbrio da microbiota intestinal 

(ALEXOPOULOS et al., 2004). 

Essa susceptibilidade surge da maior tecnificação da produção intensiva dado o maior 

número de matrizes por unidade de produção e aos maiores desafios decorrentes da pressão de 

infecção que define o status sanitário do plantel. Daí decorre a necessidade do maior emprego 

dos antibióticos tanto preventivamente, como de caráter curativo, ao mesmo tempo que 

também itensifica seu uso como promotor de crescimento. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), promotores de crescimento são 

substâncias que, não sendo nutrientes, são administrados aos animais de produção por via oral 

ou parenteral (SPINOSA et al., 2002), cuja finalidade é a melhora nas taxas de crescimento 

e/ou conversão alimentar (OETTING, 2005).  

Entre os medicamentos já proibidos pela União Européia estão a avoparcina e 

espiramicina (CASEWEEL, 2003). No Brasil, a portaria nº159 de 1992 baniu o uso das 

tetraciclinas, cloranfenicol, sulfonamidas e penicilinas, como promotores de crescimento. Em 

1998 foi vetado o uso de avoparcina (portaria 448) e em 2002, os nitrofuranos (Instrução 

normativa nº38). A busca, portanto, de novas alternativas que possam manter o desempenho 

dos animais através de probióticos, prebióticos, simbióticos, extratos vegetais e ácidos 

orgânicos, passa a ser um cenário novo na alimentação de suínos. Novo, pois, no caso dos 

probióticos, estes possuem a vantagem de não causar resistência e oferecer segurança 

alimentar dos produtos de origem animal e saúde à população (SANTOS et al., 2003). 
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Na busca de soluções para a substituição dos antibióticos, os estudos, na propositura 

de associar desempenho com aspectos clínicos e sanitários, devem envolver um fator 

primordial para medir os efeitos de produtos alternativos, que na realidade é representado por 

um desafio programado com bactérias específicas. Essa prerrogativa vem de certa forma 

como condição necessária as pesquisas,  pois nos sistemas de criação, as pressões de infecção 

são distintas, não oferecendo respostas satisfatórias desses produtos. Assim, essa metodologia 

experimental a ser empregada, deve simular uma situação de desafio natural, o mesmo que 

ocorre nos sistemas de criação.  

Espera-se que tais substâncias venham a apresentar efeitos benéficos na manutenção 

da integridade da mucosa intestinal, e assim, favorecer o processo absortivo.  

 

 

3.3 PROBIÓTICOS 

 

 

O termo probiótico deriva do grego e significa “pró-vida”, sendo o antônimo 

antibiótico, “contra a vida” (COPPOLA, 2004). Existem inúmeras definições para 

probióticos, dado o grande número de espécies e gêneros existentes, que seus efeitos estão 

direcionados para a saúde dos hospedeiros (TRACHOO; BOUDREAUX, 2006). Contudo, 

probióticos são culturas vivas de microorganismos não patogênicos (leveduras e bactérias), 

administradas oralmente aos leitões, seja individualmente ou através da ração (BRUNO et al., 

2006), podendo ser incluídos na ração peletizada ou produzidos em cápsulas, pasta, pó ou 

grânulos (FULLER, 1989). 

Os benefícios trazidos pelos probióticos são vários, entre eles são incluídos o aumento 

na tolerância da lactose, melhora na imunidade em humanos, aumento da eficiência alimentar 

e diminuição do desafio pelos patógenos, chegando a um consenso de que os probióticos 

melhorarem a saúde intestinal dos animais (TRACHOO; BOUDREAUX, 2006). 

Na medicina humana os probióticos possuem várias utilizações, entre elas, talvez a 

mais conhecida, seria regular a microbiota intestinal, controlar o metabolismo gastrointestinal, 

atuando também na prevenção e tratamento de doenças, através da imunomodulação e na 

inibição da carcinogênese (COPPOLA; GIL TURNES, 2004). 
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O homem vem consumindo produtos probióticos desde os tempos pré-bíblicos, 

principalmente na forma de produtos fermentados do leite (TRACHOO; BOUDREAUX, 

2006). 

Desde a década de 80, pesquisadores de todo o mundo se esforçam em tentar elucidar 

a atividade e os mecanismos dos probióticos para o gado e outros animais de produção, 

propondo o aumento no crescimento e refletindo na saúde geral destes animais (TRACHOO; 

BOUDREAUX, 2006).  

Perspectivas modernas quanto ao consumo de leite fermentado (por exemplo, iogurte, 

leite fluido), são destinados a consumidores específicos preocupados com sua saúde, vindo a 

utilizar produtos enriquecidos com bactérias ácidos (Lactobacilos), particularmente 

Bifidobacteria, que normalmente habitam o trato intestinal de crianças e adultos (WALKER; 

DUFFY, 1999). 

Na medicina veterinária, os probióticos têm sido usados como promotores de 

crescimento, constituindo-se em uma alternativa aos antibióticos (COPPOLA; GIL TURNES, 

2004). 

 Segundo Chiquieri (2003), os probióticos têm efeitos exclusivos para os 

distúrbios gastrintestinais, não proporcionando resistência aos microrganismos patogênicos e 

não deixando resíduos na carne. Quando a microbiota intestinal é estável, não há 

multiplicação de microrganismos patogênicos (SANTOS et al., 2003).  

Em suínos, o uso de probióticos permite a redução de resíduos químicos na carcaça, o 

controle da salmonelose, redução do colesterol, produção de substâncias anticarcinogênicas e 

imunoestimulação, podendo potencializar os programas de vacinações em suínos 

(CHIQUIERI, 2003).  

Chateau et al.3 (1993 apud Chiquieri, 2003, p.23) isolaram 103 Lactobacillus, e com 

dois probióticos comerciais testaram sua capacidade de inibir patógenos, cerca de metade dos 

isolados inibiram  duas espécies de Salmonella e os seis sorotipos de E.coli utilizados. 

Diante da ação dos probióticos e particularidades dos microrganismos, o quadro 1 

apresenta quais os mais utilizados como probióticos.  

 
 
  
 
                                                 

3 CHATEAU, N.; CASTELLANOS, I.; DESCHAMPS, A. M. (1993.) Distribution of pathogen inhibitionin the 
Lactobacillus isolates of a commercial probiotic consortium. Journal Applied Bacteriology.74:36-40. 
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Lactobacillus Bifidobacterium Outras bactérias ácido 
lácticas 

Bactérias não ácido 
lácticas, leveduras 

L. acidophilus B. adolescentis Enterococcus faecalis Bacillus cereus var. toyoi 
L. amylovorus B. animalis Enterococcus faecium Escherichia coli cepa nissle 

L. casei B.bifidum Lactococcus lactis Saccharomyces cerevisiae 

L. crispatus B. breve Leuconstoc 
mesenteroides Saccharomyces boulardii 

L. delbrueckii subsp. 
Bulgaricus B. infantis Pediococcus acidilactici  

L. galllinarum B. lactis Sporolactobacillus 
inulinus  

L. gasseri B. longum Streptococcus 
thermophilus  

L. johnssonii    
L. paracasei    
L. plantarum    

L. reuteri    
L. rhamnous    

Adaptado de Holzapfel et al. (2001). 

 

Quadro 1 - Microorganismos com propriedades probióticas. 

 

Acrescentam-se ainda, outros microorganismos usados como probióticos, destacando-

se as bactérias ácido lácticas: L. bulgaricus, Streptococcus faecium, S. lactis, e Diacetilactus, 

além do Bacillus subtilis, do Aspergillus oryzae e do Torulopsis sp. (CHIQUIERI, 2003). 

Os gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, produtores de ácido lático, em seus 

produtos finais da fermentação dos carboidratos (SALMINEN4, 1993 apud TRACHOO; 

BOUDREAUX, 2006, p.205), estão presentes em grande número na flora intestinal normal 

(WISEMAN; GARNSWORTHY, 2001). A colonização dos Lactobacillus aliado a 

acidificação do trato gastrointestinal, traz como conseqüência maior proteção contra a 

penetração de patógenos sensíveis ao meio ácido, podendo estabilizar a microbiota normal 

(SANTOS et al., 2003). 

O Bifidobacterium é um importante gênero de bactérias benéficas no trato 

gastrointestinal (RASIC5, 1983 apud ABE et al., 1995), no trato gênito urinário humano  e 

animais de sangue quente (TRACHOO;  BOUDREAUX, 2006), suprime patógenos como E. 

coli, através da produção de ácidos acético e lático, vindo a reduzir o pH (BARROS, 2007). 

                                                 
4 SALMINEN, S.; WRIGHT, A.V. Lactic acid bacteria. Marcel Dekker:New York, 1993. 
5 RASIC, J. L.; KURMANN. J. A. Bifidobacteria and Their Role. Birkhauser Verlag., Basel, 
Switzerland, 1983. 
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O Lactobacillus acidophilus, distribuído por todo o trato gastrointestinal humano e 

outros animais, afeta o pH local e oxigênio disponível, além de agir nos níveis de substrato, 

na presença de secreções gastrointestinais e interações com outras bactérias (GOMES; 

MALCATA, 1999). Essa espécie tem mostrado que é capaz de induzir a fagocitose, como 

passo inicial para a resposta imune do homem (TRACHOO; BOUDREAUX, 2006).   

Dada a variedade de ações, Fuller (1989) apresenta os vários mecanismos de ação dos 

probióticos classificando em 3 tópicos: (1) Supressão da viabilidade: produção de 

componentes antimicrobianos, competição por sítios de adesão e competição por nutrientes; 

(2) Alteração do metabolismo microbiano: aumento e/ou diminuição da atividade enzimática; 

(3) Estimulação da imunidade: aumento dos níveis de anticorpos e aumento da atividade dos 

macrófagos. 

Algumas bactérias probióticas produzem moléculas antimicrobianas, as bacteriocinas, 

como as do gênero Bifidobacteirum (SHIM6, 2005 apud BARROS, 2007, p.54), as quais 

evitam que bactérias patogênicas ataquem a superfície da mucosa intestinal (LYON; GLATZ, 

1993). A liberação de enzimas como a lactase é também outra ação importante dos 

probióticos (DE VRESE et al., 2001). 

A sobrevivência dos probióticos no intestino depende da colonização, garantindo 

resistência aos mecanismos antibacterianos no intestino (FULLER, 1989). O efeito 

competitivo dos probióticos pode amenizar a ação dessas bactérias promovendo menos 

injúrias a mucosa e conseqüentemente, melhor processo absortivo, por outro lado, a evolução 

da doença em si, altera a integridade da mucosa. 

Santos et al. (2003) administraram um pool de Lactobacillus sp. do 1º ao 49º dia de 

vida e encontrou maior contagem de Lactobacillus, em relação a Clostridium e coliformes nas 

fezes. 

Almeida (2006) averiguou o uso de probióticos na dieta de leitões em fase de creche, 

submetidos ao desafio com E.coli, verificando resposta positiva do probiótico frente a uma 

condição de desafio, manifestado pelo ganho de peso dos animais. 

Parazzi et al. (2008) encontraram resultados positivos quanto ao ganho de peso e 

conversão alimentar administrando probiótico contendo Bifidobacterium pseudolongum e 

Lactobacillus reuteri para leitões em fase de creche. 

                                                 
6 SHIM, S. B. Effects of prebiotics, probiotics and synbiotics in the diet of young pigs. 2005. 179p. Ph.D. 
Thesis, Animal Nutrition Group, Wageningen Institute of Animal Sciences, Wageningen University and 
Research Centre, Wageningen, The Netherlands. 
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Silva et al. (2006) também verificaram melhor eficiência na conversão alimentar em 

suínos na fase de creche que receberam Pediococcus acidilactici associada ou não ao Bacillus 

subtilis em relação a uma ração isenta de probiótico. 

Abe et al. (1995) encontraram maior ganho de peso em leitões tratados com 

probióticos contendo Lactobacillus acidophillus e Bifidobacterium pseudolongum em relação 

ao tratamento controle, e melhor conversão alimentar com o gênero Bifidobacterirum. 

A ação dos probióticos na imunomodulação do hospedeiro é devido à produção de 

glicopeptídeos ou outros metabólitos (CHESSON7, 1994 apud BUDIÑO et al., 2004, p.18). 

Alguns gêneros de bactérias intestinais como Lactobacillus e Bifidobacterium estão 

diretamente relacionados com o aumento da resposta imune, produção de anticorpos, ativação 

de macrófagos, proliferação de células T e produção de interferon (MENTEN8, 2001 apud 

BUDIÑO et al., 2004 ).  

Em outra circunstância de ação, a exclusão competitiva, consiste num mecanismo que 

se aplica aos probióticos à base de microorganismos dos gêneros, Lactobacillus, 

Enterococcus e Streptococcus, pois são bactérias que, colonizam o trato gastrointestinal, 

aderindo-se por meio de fímbrias ao epitélio intestinal (UTIYAMA, 2004; BARROS, 2007). 

Assim, essas bactérias possuem maior facilidade de capturar e metabolizar nutrientes 

presentes no lúmen do que os microrganismos patógenos que não estão aderidos (UTIYAMA, 

2004). O mecanismo da exclusão competitiva explicaria a necessidade da administração 

continuada e de elevadas doses dos probióticos para manifestar seus efeitos (SILVA et al., 

2006). 

Os Bacillus são bactérias não ácido lácticas, cuja principal vantagem reside na 

capacidade de esporular, o que lhes confere maior sobrevivência durante o trânsito estomacal 

e durante a elaboração, transporte e armazenamento das rações (PEREIRA et al., 2008). O 

Bacillus subtilis, possui capacidade de esporular, conferindo maior taxa de sobrevivência no 

trato digestivo. Além disso, atribui-se mais especificidade às bactérias do gênero Bacillus na 

sua característica de estimular a resposta imune e serem utilizadas como imunomoduladores 

(SILVA et al., 2007). Os Bacillus spp. e a levedura Saccharomyces cerevisiae, são 

microorganismos não colonizadores, que apenas transitam pelo intestino juntamente com o 

                                                 
7 CHESSON, A. Probiotics and other intestinal mediators.In: COLE, D.J.A. et al. Principles of Pig Science. 
Nottingham: University Press, p.197-214, 1994. 
8 MENTEN, J.F.M. Aditivos alternativos na nutrição de aves: probióticos e prebióticos. In: REUNIÃO ANUAL 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38, 2001, Piracicaba. Anais... Piracicaba, SBZ, 2001, 
p.141-157. 
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conteúdo intestinal e não se adere ao epitélio (UTIYAMA, 2004). Guo et al. (2006) avaliaram 

Bacillus subtilis para leitões em fase de creche e encontraram aumento da população de 

Lactobacillus e queda na de E. Coli, nas amostras de fezes. 

Wang et al. (2009) utilizaram  probióticos contendo Bacillus subtilis e Bacillus 

licheniformis na ração de suínos em fase de crescimento sendo evidenciando que os esporos 

diminuiram a eliminação de gases (amônia), e que esta redução pode estar relacionada a 

alteração da microbiota intestinal. 

Kyriakis et al. (1999) administrando Bacillus licheniformis para leitões em fase de 

creche, verificaram menor mortalidade nos grupos que receberam o probiótico, com menor 

incidência de diarréia, em um sistema de produção que apresentava quadro de doença 

sistêmica pós-desmame. 

Outro efeito benefício promovido pelos microorganismos probióticos são os efeitos 

nutricionais, como as leveduras, que produzem metabólitos nutritivos no trato digestório, os 

quais melhoram o desempenho animal, pois uma parte delas possui minerais (Mn, Co, Zn) e 

vitaminas (A, B12, D3) que melhoram a ação de microrganismos benéficos (CHIQUIERI, 

2003). Além disso, outra ação dos microrganismos benéficos é de produzir enzimas, 

vitaminas e a desconjugação de sais biliares, podendo com isso transformar compostos pouco 

solúveis ou não digestíveis em compostos altamente solúveis (BARROS, 2007). Bacillus 

subtilis e Bacillus licheniformis secretam enzimas proteolíticas e lipolíticas, auxiliando o 

hospedeiro a digerir alguns substratos (BARROS, 2007). Com esse efeito nutricional indireto 

decorre a maior integridade do epitélio intestinal e dessa forma ocorrerá maior eficiência 

digestória (secreção de enzimas e absorção de nutrientes), pois os enterócitos estarão íntegros, 

resultando na melhora do desempenho (BARROS, 2007). A produção de ácido lático pelas 

bactérias láticas ocorre a acidificação intestinal, a qual pode facilitar e aumentar o transporte 

de ácidos graxos voláteis através do epitélio intestinal, pois em pH abaixo de 6 os ácidos se 

apresentam na forma dissociada, dez vezes mais absorvida do que na forma não dissociada 

(LEEDLE9, 2000 apud UTYIAMA et al., 2006, p.2360). Uma vez absorvidos, parte desses 

ácidos graxos pode se transformar em energia para os enterócitos, melhorando o metabolismo 

celular e a absorção de nutrientes (UTYIAMA, 2004). 

                                                 
9 LEEDLE, J. Probiotics and DFM´s – Mode of action in the gastrointestinal tract. In: SIMPÓSIO SOBRE 
ADITIVOS ALTERNATIVOS NA NUTRIÇÃO ANIMAL, Campinas, 2000. Anais… Campinas: Colégio 
Brasileiro de Nutrição Animal, 2000. p.25-40. 
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Uma das razões para a melhora do ganho de peso representado pelo acréscimo de 

proteína muscular depositado é devido à melhor digestão pela manutenção da mucosa 

intestinal mais íntegra (WISEMAN; GARNSWORTHY, 2001). Os autores comentam que o 

suíno deposita músculos mais rapidamente e de forma mais eficiente quando a exposição a 

agentes patogênicos é minimizada. O grau de minimização é que está na dependência de uma 

série de fatores que estão sendo estudados para melhor refletir a ação dessas bactérias 

benéficas.  

Na maioria dos trabalhos com probióticos os resultados ora são positivos e 

significativos, ora não. Não havendo, portanto, uma definição precisa dos verdadeiros efeitos 

no desempenho dos animais. Essa variabilidade de resultados está relacionada, principalmente 

à própria variação do status sanitário de cada propriedade, isso com base na pressão de 

infecção diferenciada, com predominância de um ou outro agente na dependência do 

monitoramento utilizado. 

Essa maior ou menor pressão de infecção, além do fundamento específico relacionado 

à bactéria, encontra variação no próprio manejo da programação do vazio sanitário e os 

programas de limpeza e desinfecção utilizados. Desta forma, os estudos que empregam os 

desafios programados, como é o caso da presente pesquisa, procuram como princípio, causar 

uma inflamação leve, não gerando um quadro de doença, mas com sinais subclínicos, a ponto 

de não causar quadros graves de diarréia, que levam a desidratação, alta morbidade e baixa 

mortalidade. Há no caso, uma modificação da microbiota intestinal, com a utilização de um 

agente específico, que causa uma inflamação leve, que deve mostrar reflexos na saúde do 

animal. 

 

 

3.4 SALMONELLA SP. 

 

 

A Salmonelose é uma doença de importância mundial e zoonose de extrema 

importância em saúde pública. Os ovos, a carne de aves e seus derivados e a carne suína são 

as principais fontes de contaminação da samonelose humana (OLIVEIRA, 2008). 

A prevalência de Salmonella sp. na produção animal deve ser controlada, pois a taxa 

de contaminação de carcaças está diretamente ligada à freqüência nos animais de abate 

(OLIVEIRA, 2008). 
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As patologias entéricas normalmente têm influência nos suínos causando redução da 

taxa de crescimento dos animais, em particular a Salmonella (FRASER et. al., 2007). 

Salmonella são patógenos que podem estar na microbiota intestinal, sem causar 

doença, porém alguns sorotipos causam doença clínica quando infectam outros animais além 

de seu hospedeiro adaptado, enquanto outros sorotipos não (CALLAWAY et al., 2008). A 

Salmonella Typhimurium pode infectar várias espécies, incluindo o homem (CALLAWAY et 

al., 2008). 

A mais conhecida forma de contágio entre os animais é a fecal-oral, dando assim 

maior importância a limpeza das instalações, diminuindo a pressão de infecção. 

Dada a importância da salmonelose, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas com 

desafio pela inoculação da bactéria Salmonella Typhimurium em suínos (BALAJI et al., 

2000; FRASER et al., 2007; BRUNO, 2008; HORTA, 2009; SZABÓ et al., 2009), 

principalmente no caso dos probióticos para evidenciar seu efeito.  
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 160 leitões híbridos recém-desmamados, aos 23 dias de idade em 

média, provenientes do Laboratório de Pesquisa em Suínos (LPS) da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da USP em Pirassununga-SP (FMVZ - USP).  

 

 

4.2 LOCAL E INSTALAÇÕES 

 

 

Nas fases de creche (23 aos 65 dias de idade) e de crescimento e terminação (66 a 138 

dias de idade), os animais foram alojados nas unidades do LPS.  

A unidade de creche constituída de 3 salas, possui 16 gaiolas suspensas cada, tendo 

capacidade para alojar 4 leitões/gaiola. O piso é aquecido e parcialmente ripado, contendo 

bebedouros tipo chupeta e comedouros semi-automáticos. A figura 1 mostra os leitões 

alocados em uma das salas da unidade de creche do LPS. 

Na unidade de crescimento e terminação, os animais foram alojados em 3 salas, as 

quais possuem 16 baias cada, providas de comedouros semi-automáticos, bebedouros tipo 

chupeta e contendo lâminas d’água.  
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Figura 1 - Leitões alocados na sala de creche do  

Laboratório de Pesquisa em Suínos (LPS).  

 

 

4.3 ALIMENTAÇÃO 

 

 

A água e a alimentação foram fornecidas ad libitum aos leitões por todo o período 

experimental. As formulações seguiram as recomendações da empresa Agroceres® Nutrição 

Animal, sendo preparadas na fábrica de ração do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal (VNP) da FMVZ – USP, em Pirassununga-SP, de acordo com as exigências 

nutricionais estabelecidas pelo NRC (1998) e a adição dos probióticos feita de acordo com os 

tratamentos empregados.  

Para cada período dentro das fases, as rações estabelecidas foram: pré-inicial (dos 23 

aos 44 dias de idade); inicial (dos 45 aos 65 dias de idade); crescimento (dos 66 aos 110 dias 

de idade) e terminação (dos 111 aos 138 dias de idade).  

As análises bromatológicas foram realizadas no laboratório da Agroceres® Nutrição 

Animal. 

 

 

 

 

 

 



Material e Método  41 

 

Larissa José Parazzi 

 

4.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS 

 

 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em função do peso e sexo, a 

unidade experimental considerada foi a baia com 4 animais, havendo portanto 5 repetições 

por tratamento. 

Os animais foram distribuídos em oito tratamentos:  

• PA 44 = Probiótico A: 4 Kg/tonelada de ração, dos 23 aos 44 dias de idade; 

• PB 44 = Probiótico B: 2 Kg/tonelada de ração, dos 23 aos 44 dias de idade; 

• PA 65 = Probiótico A: 4 Kg/tonelada de ração, dos 23 aos 44 e 2 kg/tonelada de ração 

dos 45 aos 65 dias de idade; 

• PB 65 = Probiótico B: 2 Kg/tonelada de ração, dos 23 aos 44 e 1 kg/tonelada de ração 

dos 45 aos 65 dias de idade; 

• PA 138 = Probiótico A: 4 Kg/tonelada de ração, dos 23 aos 44 e 2 kg/tonelada de 

ração dos 45 aos 138 dias de idade; 

• PB 138 = Probiótico B: 2 Kg/tonelada de ração, dos 23 aos 44 e 1 kg/tonelada de 

ração dos 45 aos 138 dias de idade; 

• Controle positivo (Crtl pos) = Ração com antimicrobiano e sem probióticos; e 

• Controle negativo (Crtl Neg) = Ração sem antimicrobiano e sem probióticos. 

 

No Probiótico A (PA) as bactérias contidas no composto foram Bacillus subtilis, 

Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus lactis (9.700.000 x 107 UFC/g) e no Probiótico B (PB) as bactérias 

contidas no composto foram Bacillus subtilis e Bacillus toyoi (8,0 x 108 UFC/g).  

Os animais dos  tratamentos PA 44 e PB 44 não receberam antimicrobiano até os 44 

dias de idade,  recebendo ração sem promotor de crescimento e sem probióticos dos 44 aos 

138 dias de idade.  

Os animais dos tratamentos PA 65 e PB 65 não receberam ração com antimicrobiano 

até os 65 dias,  recebendo ração sem antimicrobiano e sem probióticos dos 65 aos 138 dias de 

idade.  

Os animais dos tratamentos PA 138 e PB 138 não receberam ração com 

antimicrobiano  durante todo o período experimental. 

O antimicrobiano utilizado no tratamento Crtl pos foi o sulfato de colistina. 
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As tabelas 1,2, 3 e 4 apresentam as formulações das rações experimentais, bem como 

as análises bromatológicas das rações pré-inicial, inicial, crescimento e terminação, 

respectivamente, de acordo com os tratamentos empregados. 

 

Tabela 1 - Ingredientes (kg), níveis nutricionais e níveis de garantia da ração pré-inicial de 
acordo com os tratamentos experimentais. 

  Rações experimentais 
Ingredientes  PA PB Crtl Neg Crtl Pot 
Milho  280 284 289 288 
Farelo de soja  162 162 161 161 
Açúcar  40 40 40 40 
Óleo de soja  14 13 10 10 
Concentrado*  500 500 500 500 
L-Lisina  -  - - 
Probiótico  4 2 - - 
Colistina   - - - 1 
Batida   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
  Níveis nutricionais 
Matéria seca  91,75 92,00 91,42 91,70 
Umidade  8,25 8,00 8,58 8,30 
Proteína bruta  19,16 18,14 18,29 19,32 
Energia bruta  4346,05 4287,50 4277,51 4290,62 
Extrato etéreo  3,92 4,68 3,35 3,20 
Fibra bruta  1,76 2,62 1,61 1,63 
Cálcio  1,03 0,98 0,88 0,95 
Fósforo  0,63 0,63 0,61 0,64 
Matéria mineral  6,56 6,28 5,99 6,35 
Cloreto de sódio   0,94 0,97 0,99 0,98 
*Concentrado: Níveis/Kg: Cálcio (máx) 1,5%, Fósforo (mín) 0,9%, Matéria mineral (máx) 13%, Matéria fibrosa 
(máx) 3%, Extrato etéreo (mín) 4%, Proteína bruta (mín) 14%, Umidade (Max) 13%, dióxido de silício 17.150 
mg/Kg, B.H.T. 20 mg/Kg, aroma de baunilha 3.100 mg/Kg, Ácido esteárico 500 mg/Kg. Enriquecido com: 
Vitamina A 27.000 UI/Kg, Vitamina D3 7.354 UI/Kg, Vitamina E 300 UI/Kg, Vitamina K 24,8 UI/Kg, Vitamina 
B1 10 mg, Vitamina B2 20 mg, Vitamina B6 12 mg, Vitamina B12 100 mcg, Vitamina C 50 mg, Niacina 100 
mg, Ácido fólico 2 mg, Ácido pantotênico 70 mg, Biotina 1,23 mg, Ferro 180 mg, Manganês 60 mg, Zinco 180 
mg, Cobre 31 mg, Iodo 1,774 mg, Cobalto 0,231 mg, Colina 1.435,8 mg, Triptofano 1,038,8 mg, Metionina 
5.038,32 mg, Treonina 5.044 mg, Lisina 11.729 mg.  
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Tabela 2 - Ingredientes (kg), níveis nutricionais e níveis de garantia da ração inicial de 
acordo com os tratamentos experimentais. 

  Rações experimentais 

Ingredientes  PA PB Crtl Neg Crtl Pot 

Milho  568 571 571,67 570,67 

Farelo de soja  324 323 323 323 

Açúcar  40 40 40 40 

Óleo de soja  25 24 24 24 

Núcleo inicial  40 40 40 40 

L-Lisina  1,31 1,32 1,33 1,33 

Probiótico  2 1 - - 

Colistina   - - - 1 

Batida   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  Níveis nutricionais 

Matéria seca  89,34 89,18 89,26 89,41 

Umidade  10,66 10,82 10,74 10,59 

Proteína bruta  19,64 19,54 20,96 19,72 

Energia bruta  4403,96 4315,99 4364,22 4358,57 

Extrato etéreo  4,97 4,24 4,35 4,55 

Fibra bruta  2,45 3,84 3,82 3,27 

Cálcio  1,24 5,99 1,04 1,31 

Fósforo  0,70 0,66 0,65 0,74 

Matéria mineral   6,55 6,02 5,95 6,88 

*Núcleo inicial: Iodo 35 mg, Vitamina B12 852 mcg, Selênio 10 mg, Cobalto 4,4 mg, Vitamina B1 51 mg, 
Niacina 1,007 mg, Manganês 1.000 mg, Ácido pantotênico 542 mg, Biotina 1,28 mg, Vitamina E 775 mg, 
Vitamina B6 51 mg, B.A.T. 10 mg, Ferro 2.125 mg, Zinco 3.375 mg, Cobre 6.125 mg, Vitamina B2 124 mg, 
Colina 8.996 mg, Vitamina A 5.376.000 UI, Vitamina D3 7.750.000 UI, Vitamina K3 5.376 mg, Ácido fólico 20 
mg, Cálcio 185 g, Fósforo 80 g, Sódio 59 g. 
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Tabela 3 - Ingredientes (kg), níveis nutricionais e níveis de garantia da ração de crescimento 
de acordo com os tratamentos experimentais. 

  Rações experimentais 

Ingredientes  PA PB Crtl Neg Crtl Pot 

Milho  660 660 661,97 660,97 

Farelo de soja  276 278 277 277 

Açúcar  -  - - 

Óleo de soja  20 20 20 20 

Núcleo crescimento*  40 40 40 40 

L-Lisina  1,75 1,01 1,03 1,03 

Probiótico  2 1 - - 

Colistina   - - - 1 

Batida   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  Níveis nutricionais 

Matéria seca  88,35 88,14 88,17 88,44 

Umidade  11,65 11,86 11,83 11,56 

Proteína bruta  18,68 19,41 18,88 19,44 

Energia bruta  4361,06 4407,76 4368,83 4384,89 

Extrato etéreo  4,91 4,94 4,42 4,90 

Fibra bruta  2,85 3,32 3,20 3,56 

Cálcio  0,93 0,90 1,05 1,01 

Fósforo  0,44 0,53 0,55 0,48 

Matéria mineral   5,88 5,15 6,48 6,18 

*Núcleo crescimento: Colina 3.744 mg, Niacina 448 mg, Iodo 35 mg, B.H.T. 10 mg, Ácido pantotênico 266 mg, 
Cobre 3.250 mg, Vitamina B12 566 mcg, Vitamina B2 68 mg,  Vitamina B2 68 mg, Vitamina D3 45.335 UI, 
Zinco 1,625 mg, Manganês 1.000 mg, Ferro 1.375 mg, Cobalto 4,4 mg, Selênio 9,24 mg, Ácido Fólico 11,22 
mg, Biotina 1,224 mg, Vitamina 45.33 mg, Vitamina B1 22,66 mg, Vitamina A 113.335 UI, Vitamina E 226 mg, 
Cálcio 195 mg, Fósforo 59 g, Sódio 59 g. 
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Tabela 4 - Ingredientes (kg), níveis nutricionais e níveis de garantia da ração de terminação 
de acordo com os tratamentos experimentais. 

  Rações experimentais 

Ingredientes  PA PB Crtl Neg Crtl Pot 

Milho  743 744 745 744 

Farelo de soja  213 213 213 213 

Açúcar  - - - - 

Óleo de soja  - - - - 

Núcleo terminação  40 40 40 40 

L-Lisina  2 2 2 2 

Probiótico  2 1 - - 

Colistina   - - - 1 

Batida   1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

  Níveis nutricionais 

Matéria seca  88,22 88,28 87,96 88,00 

Umidade  11,78 11,72 12,04 12,00 

Proteína bruta (%)  15,64 17,02 15,88 17,18 

Energia bruta  4306,85 4331,11 4283,77 4320,45 

Extrato etéreo (%)  4,90 0,30 3,18 3,00 

Fibra bruta (%)  3,31 3,07 2,60 2,57 

Cálcio (%)  1,08 1,04 0,81 0,89 

Fósforo (%)  0,52 0,54 0,43 0,42 

Matéria mineral (%)   6,48 6,65 5,99 5,51 

*Núcleo terminação: Manganês 800 mg, Vitamina D3 24.000 UI, Vitamina B12 520 mcg, Ferro 950 mg, 
Vitamina K3 53 mg, Ácido pantotênico 177 mg, Selênio 8 mg, Niacina 426 mg, Biotina 0,4 mg, Cobalto 3,5 mg, 
Vitamina E 1.06 mg, Vitamina A 93.000 UI, Vitamina B1 13 mg, Zinco 1.960 mg, Cobre 2,025 mg, Iodo 28 mg, 
Vitamina B6 13 mg, Vitamina B2 52,8 mg, B.H.T.  MG, Cálcio 180 g, Fósforo 48 g, Sódio 58,9 g. 

 

 

4.5 DESAFIO EXPERIMENTAL 

 

 

O desafio programado foi realizado aos 51 dias de idade para todos os leitões, através 

da inoculação com amostras de Salmonella Typhimurium (LSS – SR41). Os animais foram 

inoculados por via oral, com uma concentração de 1 x 105 UFC (unidades formadoras de 

colônia) da cepa de Salmonella Typhimurium, adquiridas do Laboratório de Sanidade Suína 

da FMVZ-USP em São Paulo-SP. 
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4.6 ANÁLISE DE DESEMPENHO 

  

 

Na fase de creche, os 160 animais foram pesados aos 23 dias de idade (ao ingressarem 

na creche para distribuição entre os tratamentos), seguindo-se as pesagens e controle do 

consumo de ração aos 30, 37, 44, 51, 58 e 65 dias de idade. As faixas de consumo médio 

diário de ração (CMDR) em Kg/animal/dia, ganho médio diário de peso (GMDP) em 

Kg/animal/dia e conversão alimentar (CA) consideradas foram: dos 23 aos 30 dias; 31 aos 37 

dias; 38 aos 44; 45 aos 51 dias; 52 aos 58 dias; 59 aos 65 dias e durante o período total, dos 

23 aos 65 dias de idade. 

As pesagens realizadas na fase de crescimento e de terminação ocorreram a partir do 

momento da transferência dos animais da creche para terminação, 106, 112, 126 e aos 138 

dias de idade, ocasião de abate dos leitões. As variáveis analisadas nesses períodos foram: 

peso médio dos animais, ganho médio diário de peso, consumo diário de ração e conversão 

alimentar.  

 

 

4.7 ANÁLISE DAS FEZES  

 

 

A coleta de material fecal foi realizada em 5 períodos, através de suabes retais, em 

quatro períodos: D0: dia da inoculação de Salmonella Typhimurium (51 dias), D7: 7 dias após 

a inoculação (58 dias), D14: 14 dias após a inoculação (65 dias), D49: 49 dias após a 

inoculação (89 dias), sendo esta feita diretamente do cólon, ao abate de um grupo de animais 

e D80: 80 dias após a inoculação (131 dias), para isolamento da bactéria. Foram colhidos 

amostras de fezes de 5 leitões por tratamento, escolhidos ao acaso. A análise foi realizada no 

Laboratório de Sanidade Suína da FMVZ-USP, em São Paulo-SP. As amostras coletadas 

foram submetidas ao protocolo de isolamento previamente descrito (HOLT et al., 1994). Os 

suabes retais foram semeados, em 9 mL de caldo tetrationato com iodo e mantidos a 37ºC por 

24 horas. A partir do tubo de enriquecimento seletivo as amostras foram semeadas em Agar 

Xilose Lisina Tergitol-4 (XLT4) e agar MacConkey. Os meios foram incubados por 24 horas 

a 37ºC. As colônias lactose negativas em agar MacConckey e as que apresentarem 

precipitação de H2S em meio XLT4 foram submetidas às provas bioquímicas  para 
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identificação inicial segundo descrito por Quinn et al. (1994). As colônias que apresentassem 

resultado bioquímico sugestivo de Salmonella spp. foram submetidas a Reação em Cadeia 

pela Polimerase (PCR) segundo descrito por Stone et al. (1994). As amostras foram 

caracterizadas como positivas ou negativas para o agente inoculado. 

 

 

4.8 FREQÜÊNCIA DE DIARRÉIA E TEMPERATURA RETAL 

 

 

Diariamente, dos 23 aos 79 dias de de idade dos leitões, foi avaliado o escore das 

fezes, observado em todas as unidades experimentais e considerando o escore: 1 para fezes 

normais, 2 para pastosas e 3 para líquidas.  

A temperatura retal foi aferida, dois dias antes da inoculação, no dia da inoculação e 

por mais 6 dias consecutivos após a inoculação (FRASER et al., 2007), considerando 1 

animal por unidade experimental de cada sala. Essa averiguação procurou mostrar possíveis 

picos febris ocasionados pela inoculação de Salmonella Typhimurium. As aferições foram 

feitas no mesmo animal, escolhido aleatoriamente e com auxílio de um termômetro clínico 

digital de rápida resposta (marca G TECH mod: TH-198). 

 

 

4.9 HEMOGRAMA 

 

 

Como complemento da avaliação da resposta clínica foi realizado um 

acompanhamento através de hemogramas, indicativo do nível de inflamação frente ao desafio, 

sendo realizada a contagem das células brancas através das variáveis: linfócitos, neutrófilos e 

a relação neutrófilos/linfócitos (N/L). As amostras de sangue foram obtidas por punção da 

veia cava cranial, sorteando-se 1 animal por unidade experimental, de cada sala, nos dias: D0: 

no dia da inoculação, aos 51 dias de idade, D7: 7 dias após a inoculação, aos 58 dias de idade, 

D14: 14 dias após a inoculação, aos 65 dias de idade e D80: 80 dias após a inoculação, aos 

131 dias de idade. As amostras de sangue colhidas foram armazenadas em tubos com EDTA, 

com mais 2 gotas adicionadas do mesmo anti-coagulante para evitar coagulação do sangue, e 
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imediatamente após a coleta os tubos foram mantidos em isopor com gelo até chegar ao 

laboratório responsável pelas análises. 

 

 

4.10 ANÁLISE ECONÔMICA  

 

 

A análise econômica foi baseada no consumo de ração de cada tratamento, bem como 

o quanto foi gasto com aditivo para cada um deles. 

Os preços foram obtidos junto ao Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (CEPEA-ESALQ/USP) para o mês de maio de 2010. Os preços das rações foram 

obtidos por meio de cotações junto a empresas fornecedoras, também referentes ao mês de 

maio de 2010. 

As fórmulas utilizadas para os cálculos de cada tratamento são apresentadas a seguir: 

- Receita total (RT) = [(peso vivo médio x número de animais/tratamento) x preço kg 

vivo]. 

- Custo total da dieta (CTD) = (custo ração + custo do aditivo). 

Com esses valores obtidos, é possível calcular: 

- Margem bruta do lote (MB): RT – CTD; 

- Relação custo dieta/receita total (Re): CTD / RT; 

- Participação do custo do aditivo sobre o custo total da dieta (PAD): custo do aditivo/ 

custo da dieta; e 

- Participação do custo do aditivo sobre a receita total (PAR): custo do aditivo/receita 

total. 

Foram realizadas comparações entre o controle positivo versus os outros tratamentos. 

Para essas comparações, calculou-se a variação percentual do tratamento em relação ao 

controle positivo para o custo total da dieta (CTD), a variação percentual da receita total (RT) 

e a variação das margens por quilo, utilizando as seguintes fórmulas:  

- (CTDa – CTDb) / CTDb; 

- (RTa – RTb) / RTb e 

- (MBa – MBb) / MBb. 

Sendo a referente ao tratamento e b referente ao controle positivo. 
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4.11 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

As premissas da análise estatística foram verificadas quanto à normalidade dos 

resíduos, pelo teste do Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE) e homogeneidade das 

variâncias.  

Os dados de desempenho, presença da S. Typhimurium encontrada nas fezes, 

temperatura retal e hemograma foram analisados pela metodologia dos contrastes ortogonais, 

adicionado de medidas repetidas no tempo pelo PROC GLM do SAS. Os dados para escore 

de fezes em freqüência de dias apresentando o escore 1, 2 ou 3, foram transformados pela 

função y = arcsen √(p/100), sendo “p” a porcentagem de dias com diarréia, de acordo com 

Banzatto e Kronka (1989) e Barbin et al. (2003), de modo a tornar a variância destes dados 

mais homogênea. Essa variável após a transformação foi submetida à análise por medidas 

repetidas no tempo com os mesmos contrastes. As probabildades das interações entre 

tratamento e tempo foram corrigidas pelo teste de Greenhouse-Geisse, se necessário. 

Considerando os contrastes: C1: probiótico A (44, 65 e 138) versus controle positivo; 

C2: probiótico B (44, 65 e 138) versus controle positivo; C3: probiótico A (44, 65 e 138) 

versus controle negativo; C4: probiótico B (44, 65 e 138) versus controle negativo; C5: 

probiótico A 44 versus probiótico B 44; C6: probiótico A 138 versus probiótico B 138; C7: 

probiótico A 65 versus probiótico B 65. 

Para as análises foi utilizado o programa computacional SAS 9.1 (2002-2003) 

(Statistical Analysis System). O nível de significância considerado foi de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 DESEMPENHO DOS ANIMAIS 

 

 

5.1.1 Peso médio 

 

 

Na tabela 5 são apresentados os valores médios e coeficientes de variação da 

característica peso médio (PM) aos 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 79, 106, 112, 126 e 138 dias de 

idade dos leitões, acompanhados dos valores das probabilidades nos diferentes contrastes. 

Não houve efeito significativo de interação entre tempo e tratamento (p=0,7625). Foi 

detectado efeito significativo para os contrastes C1 e C2 nos pesos de 37 a 112 dias e de 37 a 

106 dias, respectivamente, havendo vantagem para o Controle positivo sobre os probióticos A 

e B. Em ambos os contrastes, o controle positivo obteve média de peso superior em relação ao 

probióticos A (C1) e ao B (C2). A significância desaparece no contraste C1 aos 126 dias de 

idade, e aos 112 dias de idade no contraste C2, permanecendo a semelhança contrastes até o 

os 138 dias de idade dos animais. 

Verificou-se ainda, efeito significativo no contraste C4 aos 37 dias de idade dos 

leitões, com vantagem para o probiótico B sobre o controle negativo, (8,71 vs 8,02, 

respectivamente).  

Para uma melhor visualização comparativa quanto ao padrão de crescimento dos 

animais nos períodos estudados, são apresentados nos gráficos 1 e 2, a evolução dos pesos 

separadamente, para os probióticos com os controles positivo e negativo. Analisando os 

gráficos é possível visualizar no padrão de crescimento o diferencial, durante a fase de creche 

e até os 106 dias, do maior peso do controle positivo em comparação aos probióticos e 

controle negativo, surgindo a partir dessa idade as semelhanças em peso comparativamente 

aos probióticos inclusive com destaque para os probióticos PA 65 e PB 44.     
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Tabela 5 - Valores médios e Coeficientes de variação da variável peso médio (PM), em quilogramas, de leitões nas várias idades, e 
as probabilidades dos contrastes.  

Tratamentos Contrastes** Idade 

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 
Média CV* 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

23  7,01 6,99 7,01 7,03 7,01 6,99 6,99 6,99 7,00 12,80 0,6243 0,4638 0,4851 0,3477 0,3936 0,3487 0,4939 

30  7,39 7,34 7,31 7,55 7,50 7,27 7,20 7,57 7,39 12,79 0,1809 0,4251 0,3960 0,1653 0,4401 0,8366 0,4287 

37  8,37 8,53 8,08 9,03 8,65 8,46 8,02 9,54 8,59 13,60 0,0010 0,0184 0,3522 0,0445 0,1160 0,3593 0,7807 

44  11,00 11,01 10,37 11,09 11,00 10,47 9,96 12,47 10,92 13,90 0,0013 0,0019 0,0890 0,0682 0,8663 0,8663 0,9918 

51  13,36 13,8 13,02 14,27 13,74 13,35 12,39 16,00 13,74 15,51 0,0041 0,0131 0,2376 0,1037 0,3811 0,7459 0,9582 

58  16,29 16,95 15,39 16,89 16,44 15,79 15,33 19,29 16,55 14,34 0,0020 0,0032 0,3360 0,2559 0,5954 0,7203 0,6521 

65  21,86 22,51 20,84 22,84 21,81 21,09 20,73 25,99 22,21 13,90 0,0016 0,0023 0,4138 0,3371 0,5145 0,8635 0,6396 

79  34,24 35,37 33,04 33,93 33,89 33,00 34,64 40,14 34,78 14,84 0,0380 0,0232 0,8775 0,7076 0,9280 0,9900 0,6609 

106 57,50 61,15 58,88 62,96 56,78 60,25 59,1 65,48 60,26 9,86 0,0255 0,0495 0,9773 0,7399 0,1064 0,6780 0,192 

112  62,46 66,47 63,09 68,97 62,90 66,16 63,84 70,75 65,58 10,11 0,0370 0,1346 0,9555 0,4859 0,0953 0,4226 0,3512 

126 72,82 79,40 75,37 80,72 76,08 79,81 76,18 79,22 77,45 11,32 0,4720 0,9398 0,9451 0,5642 0,1715 0,4378 0,5592 

138  94,38 98,87 94,71 97,33 92,44 93,70 93,24 99,63 95,54 8,89 0,3389 0,1804 0,4685 0,7407 0,5257 0,8269 0,1714 

Média 33,89 35,70 33,93 36,05 34,02 34,70 33,97 37,76   0,0286 0,0538 0,7054 0,5037 0,2208 0,6594 0,3383 

CV* 86,83 88,48 88,64 87,81 87,49 88,52 88,45 83,95          

A probabilidade da interação tempo e tratamento foi p=0,7625. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7: 
Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 1 - Evolução dos pesos médios do probiótico A nos tratamentos PA 44, PA 65, 

PA 138, com os controles negativo e positivo. 
 

 

 
Gráfico 2 - Evolução dos pesos médios do probiótico B nos tratamentos PB 44, PB 65, 

PB 138, com os controles negativo e positivo. 
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5.1.2 Consumo médio diário de ração 

 

 

Na tabela 6 são apresentados os valores médios e coeficientes de variação da 

característica consumo médio diário de ração (CMDR), nos períodos de 23 a 30, 31 a 37, 38 a 

44, 45 a 51, 52 a 65, 66 a 79, 80 a 106, 107 a 112, 113 a 126 e 127 a 138 dias de idade, 

acompanhados dos valores das probabilidades nos diferentes contrastes. Não foi observado 

efeito significativo da interação entre tempo e tratamento (p=0,8536).  

Observou-se efeito significativo no contraste C4, evidenciando no probiótico B um 

maior consumo de ração em relação ao controle negativo nos períodos de 31 a 37,45 a 51, e 

no período de 23 a 65, com valor numérico maior para o período de 66 a 138, o que 

influenciou na média geral (p=0,0178). Analisando os resultados para o contraste C3, na 

comparação probiótico A com o controle negativo, verificou-se no período de 45 a 51 dias de 

idade, valores superiores do probiótico, não havendo diferenças significativas nos períodos de 

59 a 65 (p=0,0812) e de 23 a 65 (p=0,0792) dias de idade, somente diferenças numéricas que 

influenciaram na média geral, na qual verificou-se valores superiores do probiótico A em 

comparação ao controle negativo (p=0,0730). O mesmo comportamento evidenciado foi para 

o contraste C4 quanto ao maior consumo do probiótico B. Nos contrastes C1 e C2, apesar da 

diferença numérica que mostrou valores superiores do controle positivo vs probióticos não foi 

detectada diferença significativa na média geral com valores de p= 0,0711 para o C1 e de 

p=0,2590 para o C2. No contraste C5 a significância demonstrada foi para os períodos de 31 a 

37 e de 107 a 112 dias observando-se maior consumo para o PB 44. No contraste C6 e nos 

períodos de 23 a 30 e de 45 a 51 também houve significância, onde foi evidenciado maior 

consumo para o PB 138.   

Ainda comparando valores intermediários nos períodos de 59 a 65 e de 23 a 65 dias de 

idade para o contraste C1 e no período de 59 a 65 dias para o contraste C2, nesses períodos e 

em ambos os contrastes houve maior consumo do controle positivo, em comparação aos dois 

probióticos.  

Para a melhor visualização comparativa quanto ao padrão de consumo dos animais nos 

períodos estudados, são apresentados nos gráficos 3 e 4, a evolução dos consumos 

separadamente, para os probióticos com os controles positivo e negativo. Os gráficos bem 

demonstram diferenças acentuadas entre os tratamentos após o desafio programado aos 51 
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dias de idade, sendo ainda mais evidentes no gráfico 3 quando da comparação do probiótico A 

em relação aos controles positivo e negativo.   
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Tabela 6 - Valores médios e Coeficientes de variação da variável consumo médio diário de ração (CMDR), em quilogramas/animal/dia, de 
leitões nos vários períodos, e a probabilidade dos contrastes.  

Tratamentos Contrastes** 
Período 

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

23 - 30  0,16 0,16 0,14 0,18 0,15 0,18 0,14 0,17 0,16 22,44 0,3644 1,0000 0,3085 0,0601 0,4578 0,0478 0,5768 

31 - 37 0,30 0,29 0,28 0,37 0,32 0,30 0,27 0,35 0,31 18,2 0,0245 0,5480 0,3150 0,0093 0,0249 0,3511 0,3183 

38 - 44 0,47 0,46 0,43 0,48 0,48 0,44 0,39 0,60 0,47 20,17 0,0013 0,0024 0,1245 0,0807 0,9368 0,9684 0,6634 

45 - 51 0,67 0,62 0,66 0,63 0,60 0,83 0,50 0,69 0,65 19,24 0,3963 0,9482 0,0085 0,0015 0,5752 0,0157 0,8180 

52 - 58 0,78 0,83 0,75 0,82 0,83 0,79 0,76 0,80 0,80 17,64 0,8711 0,8644 0,7074 0,4804 0,6761 0,6761 0,9833 

59 - 65 1,42 1,42 1,37 1,37 1,32 1,47 1,25 1,58 1,40 13,24 0,0491 0,0355 0,0812 0,1183 0,6113 0,3535 0,3590 

 (23 - 65) 0,63 0,63 0,60 0,64 0,63 0,69 0,55 0,70 0,63 13,20 0,0482 0,2639 0,0792 0,0116 0,8984 0,0634 0,9660 

66 - 79 1,82 1,69 2,08 1,82 1,70 2,00 1,54 1,83 1,81 20,81 0,8524 0,9487 0,1138 0,1424 0,9868 0,7656 0,9868 

80 - 106  2,27 2,33 2,38 2,40 2,62 2,35 2,36 2,45 2,35 10,33 0,2585 0,2997 0,7497 0,8232 0,3211 0,8025 0,6066 

107 - 112 2,05 2,83 2,42 2,66 2,54 2,53 2,92 2,67 2,50 18,95 0,3315 0,7051 0,5531 0,2378 0,0441 0,7210 0,3331 

113 - 126 2,56 2,77 2,50 2,78 2,87 2,89 2,71 2,83 2,74 16,63 0,3647 0,9448 0,6968 0,5550 0,4663 0,1953 0,7197 

127 - 138 3,11 3,51 3,24 3,18 3,38 3,09 2,90 3,45 3,23 21,94 0,6378 0,5022 0,2743 0,3701 0,8689 0,7509 0,7522 

(66 - 138) 2,36 2,62 2,52 2,57 2,55 2,57 2,36 2,64 2,53 11,39 0,2520 0,5104 0,2324 0,0958 0,1690 0,7422 0,6126 

Média 1,42 1,54 1,51 1,52 1,52 1,55 1,37 1,58   0,0711 0,2590 0,0730 0,0178 0,1698 0,1703 0,2715 

CV* 73,7 75,93 72,48 72,76 73,9 69,7 75,85 7,63          

A probabilidade da interação tempo e tratamento foi p=0,8536. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7: 
Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 3 - Evolução do consumo médio diário de ração do probiótico A nos 

tratamentos PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo. 
 

 

 
Gráfico 4 - Evolução do consumo médio diário de ração do probiótico B nos 

tratamentos PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. 
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5.1.3 Ganho médio diário de peso 

 

 

Na tabela 7 são apresentados os valores médios e coeficientes de variação da 

característica ganho médio diário de peso (GMDP), nos períodos de 23 a 30, 31 a 37, 38 a 44, 

45 a 51, 52 a 65, 66 a 79, 80 a 106, 107 a 112, 113 a 126 e 127 a 138 dias de idade, 

acompanhados dos valores das probabilidades nos diferentes contrastes. Não foi observado 

efeito significativo da interação entre tempo e tratamento (p=0,4767). 

Houve significância nos contrastes C1 e C2, nos períodos de 31 a 37, 38 a 44, 45 a 51, 

52 a 58, 59 a 65 e na média de 23 a 65 dias de idade com vantagem para o controle positivo, à 

exceção do período de 52 a 58 no contraste C1 e de 45 a 51 no C2, os quais não revelaram 

entre as médias diferenças significativas. As referidas significâncias influenciaram no valor 

numérico diferencial nas médias gerais onde os valores foram próximos a significância 

(p=0,0876 para C1 e p=0,0635 para C2, respectivamente). 

Ao analisar o período de 23 aos 65 dias, nos contrastes C1 e C2, como descrito 

anteriormente, o maior ganho de peso foi a favor do controle positivo sobre os probióticos. 

Nas fases subseqüentes (crescimento e terminação), houve semelhança dos valores nos 

contrastes C1 e C2. Outras diferenças significativas ocorreram no período de 38 a 44 dias no 

contraste C3, correspondendo a valores superiores em ganho do probiótico A em comparação 

ao controle negativo. No contraste C5, e no mesmo período o probiótico A 44 em comparação 

ao probiótico B 44 foi superior em ganho. 

Houve significância no contraste C3, para o período de 38 a 44 com vantagem para o 

probiótico A em relação ao controle negativo, verificando-se não significância, mas indicando 

valores numéricos diferenciais também com vantagem do probiótico A no período de 127 a 

138 dias de idade (p=0,0576) 

Para a melhor visualização comparativa quanto ao padrão de ganho de peso dos 

animais nos períodos estudados, são apresentados nos gráficos 5 e 6, a evolução dos ganhos 

separadamente, para os probióticos com os controles positivo e negativo.  Ficou demonstrado 

na fase de creche a diferença maior do controle positivo, verificando-se a partir de 66 dias de 

idade, uma equivalência no ganho de peso entre o controle positivo e probióticos, chegando 

estes a ultrapassar o controle positivo no último período, principalmente nos tratamentos PA 

44 e PA 138.  
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Tabela 7 - Valores médios e Coeficientes de variação, da variável ganho médio diário de peso (GMDP), em quilogramas/animal/dia, de leitões 
nos vários períodos e as probabilidades dos contrastes.  

Tratamentos Contrastes** 
Período 

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

23 - 30  0,05 0,05 0,04 0,08 0,07 0,04 0,03 0,08 0,06 81,84 0,1433 0,3564 0,4329 0,1834 0,4503 0,8903 0,4503 

31 – 37 0,14 0,17 0,11 0,21 0,17 0,17 0,12 0,28 0,17 51,62 0,0017 0,0212 0,5370 0,1067 0,1358 0,2510 0,8727 

38 – 44 0,37 0,35 0,33 0,29 0,33 0,29 0,28 0,42 0,33 23,04 0,0395 0,0013 0,0287 0,3750 0,0494 0,3132 0,7219 

45 – 51 0,34 0,46 0,38 0,45 0,39 0,49 0,35 0,50 0,42 27,34 0,0425 0,2377 0,2926 0,0562 0,0626 0,0980 0,1757 

52 – 58 0,42 0,45 0,34 0,37 0,39 0,35 0,42 0,47 0,40 22,93 0,1284 0,0299 0,6815 0,2653 0,4148 0,8230 0,2533 

59 – 65 0,80 0,79 0,78 0,85 0,77 0,76 0,77 0,96 0,81 15,67 0,0079 0,0083 0,7643 0,7307 0,4645 0,7856 0,7237 

 (23 - 65) 0,36 0,37 0,33 0,37 0,35 0,34 0,32 0,45 0,36 17,69 0,0016 0,0021 0,3503 0,2956 0,5749 0,8660 0,6533 

66 – 79 0,88 0,92 0,87 0,79 0,87 0,85 0,99 1,01 0,90 26,00 0,3763 0,1981 0,4432 0,2414 0,5739 0,9024 0,7409 

80 - 106  0,90 0,99 0,99 1,12 0,88 1,05 0,94 0,98 0,98 18,02 0,8640 0,6555 0,8348 0,4112 0,0505 0,6230 0,3199 

107 – 112 0,71 0,76 0,60 0,86 0,87 0,84 0,68 0,75 0,76 34,72 0,6787 0,4774 0,9254 0,2277 0,4091 0,1929 0,5419 

113 – 126 0,74 0,92 0,88 0,84 0,94 0,97 0,88 0,99 0,89 28,91 0,3561 0,6385 0,8138 0,8033 0,5800 0,5952 0,9204 

127 – 138 1,79 1,32 1,61 1,38 1,36 1,16 1,19 1,42 1,41 27,75 0,3686 0,7366 0,0576 0,4695 0,0857 0,0576 0,7296 

 (66 - 138) 0,99 1,05 1,01 1,02 1,03 1,00 1,02 1,01 1,01 8,32 0,8539 0,9426 0,4567 0,4044 0,5291 0,6851 0,6417 

Média 0,65 0,69 0,63 0,66 0,64 0,66 0,67 0,70   0,0876 0,0635 0,1614 0,2271 0,7861 0,7858 0,3230 

CV* 77,06 63,22 76,57 66,35 66,84 57,05 63,6 59,13          

A probabilidade da interação tempo e tratamento é p=0,4767. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7: 
Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 5 - Evolução do ganho médio diário de peso do probiótico A nos tratamentos 

PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo. 
 
 

 
Gráfico 6 - Evolução do ganho de peso médio diário do probiótico B nos tratamentos 

PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. 
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5.1.4 Conversão alimentar 

 

 

Na tabela 8 são apresentados os valores médios e coeficientes de variação da 

característica conversão alimentar (CA), nos períodos de 23 a 30, 31 a 37, 38 a 44, 45 a 51, 52 

a 65, 66 a 79, 80 a 106, 107 a 112, 113 a 126 e 127 a 138 dias de idade, acompanhados das 

probabilidades nos diferentes contrastes. Não foi observado efeito significativo da interação 

entre tempo e tratamento (p=0,7800).  

No contraste C1, os valores foram significativos nos períodos de 31 a 37 e 45 a 51, e 

no período total de 23 a 65 dias de idade, com vantagem para o controle positivo, que revelou 

menor valor em comparação ao probiótico A. 

Para o contraste C2, os valores foram significativos no período total de 23 a 65 dias de 

idade, com melhor conversão alimentar para o controle positivo em relação ao probiótico B. 

No contraste C4, os valores no período de 66 a 79 dias foram significativos, com melhor 

conversão alimentar do controle negativo em relação ao PB.  

No contraste comparando o PA 44 com o PB 44 (C5), os valores nos períodos de 38 a 

44 e 45 a 51 dias de idade foram significativos, com vantagem no primeiro período para o PA 

44 e desvantagem no segundo período. Comparando o PA 138 com PB 138 no contraste C6, 

os valores no período de 107 a 112 dias foram significativos, onde o PB 138 obteve 

comparativamente melhor conversão alimenatr. Estes últimos resultados em períodos isolados 

não influenciaram na conversão para o período total, tanto considerando a fase de creche, 

quanto às fases de crescimento e terminação. No contraste C3, para o período de 66 a79 dias, 

os valores no controle negativo, foram inferiores em comparação ao PA, havendo 

significância ao nível de p=0,0546, o mesmo ocorrendo no C4, na comparação entre controle 

negativo e PB, com significância ao nível de p=0,0293. 

Para uma melhor visualização comparativa quanto ao padrão da conversão alimentar 

nos períodos estudados, são apresentados nos gráficos 7 e 8, a evolução separadamente, para 

os probióticos com os controles positivo e negativo. Nota-se uma modificação do padrão dos 

valores de conversão na evolução dos períodos, havendo notadamente duas fases importantes 

que coincidem com situações distintas de desafio, uma após os 51 dias, quando ocorre uma 

ligeira queda da conversão no período subseqüente, voltando em seguida a acompanhar uma 

evolução ascendente. Aos 107 dias de idade uma nova fase distinta marcada por uma elevação 

e queda da conversão subseqüente, motivada por um desafio natural pela bactéria Lawsonia 
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intracellularis, quando foi verificado um quadro de diarréia, com a esperada recuperação dos 

animais identificado pelo retorno do quadro de evolução normal da conversão.



 

63 

 

Tabela 8 - Valores médios e Coeficientes de variação da variável conversão alimentar (CA) de leitões nos vários períodos e a probabilidade dos 
contrastes.  

Tratamentos Contrastes** 
Período 

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

23 - 30  3,76 3,49 1,64 3,35 2,71 3,77 3,69 2,19 3,13 62,90 0,5525 0,2649 0,3781 0,6942 0,7520 0,1039 0,5488 

31 - 37 2,24 1,84 2,22 2,01 1,77 1,72 1,65 1,26 1,83 37,20 0,0118 0,0838 0,7808 0,6088 0,5429 0,2401 0,8186 

38 - 44 1,29 1,31 1,36 1,63 1,45 1,54 1,44 1,43 1,43 14,98 0,2951 0,3123 0,2626 0,3489 0,0128 0,1725 0,2922 

45 - 51 2,00 1,52 1,85 1,43 1,76 1,85 1,51 1,39 1,67 23,96 0,0398 0,0994 0,1482 0,3136 0,0119 0,9924 0,1631 

52 - 58 1,88 1,85 2,00 1,99 2,20 2,25 1,83 1,79 1,97 19,62 0,5668 0,1079 0,6876 0,1478 0,7380 0,3860 0,1777 

59 - 65 1,80 1,79 1,78 1,61 1,73 1,76 1,62 1,67 1,72 11,41 0,2964 0,8127 0,1182 0,4379 0,1670 0,8785 0,6581 

 (23 - 65) 1,79 1,71 1,84 1,72 1,79 1,87 1,69 1,55 1,75 8,92 0,0025 0,0018 0,2016 0,1640 0,4044 0,7683 0,4044 

66 - 79 2,14 1,95 2,49 2,42 2,04 2,38 1,60 1,93 2,12 27,48 0,3839 0,2496 0,0546 0,0293 0,4394 0,7610 0,8153 

80 - 106  2,57 2,42 2,46 2,18 2,61 2,25 2,61 2,55 2,46 15,88 0,7490 0,3406 0,5355 0,2133 0,1375 0,4308 0,4625 

107 - 112 3,18 3,35 4,31 3,15 3,34 3,00 3,74 3,89 3,50 27,31 0,5482 0,1636 0,7507 0,2637 0,9645 0,0452 0,8935 

113 - 126 3,75 3,11 3,12 3,07 3,09 2,98 3,12 2,98 3,16 18,49 0,2824 0,7417 0,5282 0,8457 0,1371 0,7201 0,9597 

127 - 138 2,16 2,33 2,14 2,42 2,61 2,68 2,30 2,87 2,37 26,61 0,8691 0,4056 0,8280 0,4257 0,6534 0,1965 0,5073 

 (66 - 138) 2,47 2,51 2,49 2,51 2,48 2,59 2,51 2,63 2,53 5,68 0,0604 0,1691 0,6634 0,9529 0,6035 0,2686 0,7618 

Média 2,44 2,26 2,33 2,29 2,31 2,39 2,33 2,11   0,3354 0,1731 0,7562 0,4146 0,9967 0,4361 0,8529 

CV* 40,76 38,27 43,59 45,86 36,55 46,66 52,24 44,18          

A probabilidade da interação tempo e tratamento é p=0,7800. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7 Probiótico 
A 65 versus Probiótico B 65 



Resultados  64 

 

Larissa José Parazzi 
 

 
Gráfico 7 - Evolução da conversão alimentar do probiótico A nos tratamentos PA 44, 

PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo. 
 

 
Gráfico 8 - Evolução da conversão alimentar do probiótico B nos tratamentos PB 44, 

PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. 
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5.2 TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE RELATIVA DO AR 

 

 

No gráfico 9 são apresentadas as temperaturas do ambiente e valores da umidade 

relativa do ar nas salas da creche, no período dos 23 aos 77 dias de idade. É possível observar 

oscilações de temperatura e umidade, dada as estações do ano em que ocorreu o experimento, 

no final de outono e inverno (08/05/09 a 03/07/09), além da influência do clima da região. 

A temperatura ambiente esteve praticamente em queda durante este período, 

iniciando-se mais alta, perto dos 27º C, mas que, ao longo do tempo, sofreu oscilações com 

quedas mais bruscas, terminando o período com 16º C. 

A umidade relativa do ar também sofreu oscilações, iniciando com 70% em média, 

com variações que demonstraram o período de tempo mais seco, terminando o período com 

aproximadamente 90%.  
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Temperatura e Umidade na Fase de Creche
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Gráfico 9 - Médias da temperatura ambiente e Umidades relativas do ar no período de 23 a 79 dias de idade dos leitões. 
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5.3 ESCORE DAS FEZES 

 

 

5.3.1 Fezes normais 

 

 

Na tabela 9 são apresentados os valores de freqüência de fezes normais de 23 a 79 

dias, acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não foi observado efeito significativo 

da interação entre tempo e tratamento (P=0,4134). 

No contraste C1, os valores do período de 38 a 44 dias de idade, foram significativos 

mostrando menor freqüência de fezes normais nos leitões submetidos à ação do probiótico A 

em relação ao controle positivo (7,62 vs 22,86, respectivamente), mas logo no período 

subseqüente há uma inversão com maior freqüência do controle positivo (32,38 vs 45,72, 

respectivamente). Esses valores refletiram na manutenção da maior freqüência observada para 

o período total de 23 a 138 dias de idade, com vantagem para o controle positivo em 

comparação ao probiótico A (30% vs 22,62%, respectivamente). 

No contraste C6, os valores nos períodos de 23 a 30, 38 a 44 e 45 a 51 dias de idade 

foram significativos, com maior freqüência no PB 138. Esses dados evidenciam a 

significância nos valores totais de 23 a 138 dias de idade (p=0,0043), mostrando que o PB 138 

apresentou maior freqüência de dias com fezes normais em relação ao PA 138 (34,29% vs 

20,36%, respectivamente).  

No contraste C4, as freqüências no período de 45 a 51 dias de idade, identificaram 

valores numericamente maiores para o PB em relação ao controle negativo (22,86 vs 40,95, 

respectivamente). 

Comparando o PA 44 com o PB 44 no contraste C5, nos períodos de 38 a 44 e 66 a 72 

há numericamente valores maiores para o probiótico A 44 (p=0,0576 e p=0,0693, 

respectivamente). 

Para uma melhor visualização comparativa quanto ao padrão da freqüência de fezes 

normais dos animais nos períodos estudados, são apresentados nos gráficos 10 e 11, a 

evolução das freqüências de fezes normais separadamente, para os probióticos com os 

controles positivo e negativo. A ação do desafio programado aos 51 dias de idade mostra-se 

evidente, pois a freqüência de fezes normais diminui bruscamente após o período de 45 a 51 

dias de idade, elevando-se gradualmente até o fim do período de creche. 
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Tabela 9 - Valores médios e coeficientes de variação da freqüência (%) de dias com fezes normais em vários períodos.  

 Tratamentos   Contrastes** 

Período 

(dias) 

PA  

44 

PA  

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB  

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

23- 30 8,57 5,72 8,57 5,72 2,86 22,86 8,57 2,86 8,22 129,94 0,2553 0,145 0,6901 0,9486 0,5282 0,0444 0,5282 

31 – 37 2,86 2,86 2,85 8,57 2,86 8,57 5,72 11,43 5,72 202,53 0,4789 0,8874 0,5581 0,9858 0,4872 0,4872 1,0000 

38 – 44 20,00 0,00 2,85 2,86 5,71 28,57 5,71 22,86 11,07 158,67 0,0396 0,1642 0,7753 0,3173 0,0566 0,0058 0,4366 

45 – 51 31,43 37,14 28,57 28,57 34,29 60,00 22,86 45,72 36,07 78,69 0,0795 0,5344 0,4356 0,0574 0,6899 0,0122 0,8699 

52 – 58 5,72 5,72 0,00 11,43 11,43 5,72 17,14 14,29 8,93 134,03 0,1104 0,7151 0,1467 0,8332 0,3049 0,3049 0,3049 

59 – 65 20,00 8,57 20,00 31,48 20,00 40,00 28,57 25,71 24,29 105,05 0,5319 0,6169 0,1978 0,8581 0,6062 0,2013 0,3454 

66 – 72 57,14 54,29 45,72 37,14 40,00 51,43 51,43 51,43 48,57 33,83 0,9670 0,3110 0,9104 0,3453 0,0693 0,5744 0,2012 

73 - 79 68,57 51,43 54,29 54,28 42,86 57,14 57,14 65,71 56,43 36,68 0,4684 0,1775 0,9061 0,6008 0,2629 0,8027 0,4913 

Média 26,79 20,72 20,36 22,50 20,00 34,29 24,64 30,00   0,0743 0,5087 0,4426 0,6879 0,6591 0,0043 0,8089 

CV* 111,47 117,85 128,01 102,56 107,04 83,76 100,82 100,46          

A probabilidade da interação entre tempo e tratamento é p=0,4134. 
* Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7: 
Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 



Resultados  69 

 

Larissa José Parazzi 
 

 
Gráfico 10 - Evolução da freqüência de fezes normais do probiótico A nos tratamentos 

PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo. 
 

 

 
Gráfico 11 - Evolução da freqüência de fezes normais do probiótico B nos tratamentos 

PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. 
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5.3.2 Fezes pastosas 

 

 

Na tabela 10 são apresentados os valores de freqüência de fezes pastosas de 23 a 77 

dias de idade, acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não foi observado efeito 

significativo da interação entre tempo e tratamento (p=0,1760).  

Nos contrastes C3 e C4, na média geral dos 23 aos 79 dias de idade, houve valores 

numéricos maiores nos probióticos A e B em relação ao controle negativo. Nos dois 

contrastes, os valores no período de 38 a 44 dias de idade foram significativos havendo menor 

freqüência nos animais dos tratamentos com probióticos em comparação ao controle negativo. 

Os valores no período de 52 a 58 dias de idade, no contraste C3, foram maiores para o 

probiótico A em comparação ao controle negativo. 

No contraste C4, na média geral de 23 a 79 dias de idade, os valores foram 

numericamente menores para o controle negativo em comparação ao probiótico B (p=0,0795).  

No contraste C5, os valores no período de 59 a 65 dias de idade foram significativos, 

com o PA 44, apresentando este menor freqüência de dias com fezes pastosas, evidenciando o 

efeito sutil do desafio programado. No contraste C6, no período de 45 a 51 dias de idade, os 

valores foram significativos, com menor freqüência de fezes pastosas para o PB 138, sem 

influência para a significância no período total (23 a 79 dias de idade).  

Para a melhor visualização comparativa quanto ao padrão da freqüência de fezes 

pastosas dos animais nos períodos estudados, são apresentados nos gráficos 12 e 13, a 

evolução das freqüências de fezes pastosas separadamente, para os probióticos com os 

controles positivo e negativo. A ação do desafio programado aos 51 dias de idade é 

evidenciada, pois a freqüência de fezes pastosas aumentou gradualmente nos períodos 

subseqüentes de 52 a 58 e de 59 a 65 dias diminuindo em seguida nos dois períodos 

subseqüentes. Pode-se notar um quadro de evolução diferenciado entre os tratamentos. 
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Tabela 10 - Valores médios e coeficientes de variação da freqüência (%) de dias com fezes pastosas em vários períodos.  

Tratamentos Contrastes** 
Período 

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

23- 30 17,14 14,29 25,72 28,57 31,43 25,72 37,15 28,57 26,07 71,15 0,2189 0,8036 0,0624 0,3583 0,3116 1,0000 0,1623 

31 – 37 22,86 17,14 17,14 25,72 22,86 22,86 11,43 37,14 22,14 79,95 0,1625 0,3515 0,3438 0,1582 0,8909 0,4901 0,7253 

38 – 44 40,00 48,57 28,57 48,57 34,29 22,86 14,29 51,43 36,07 63,41 0,3624 0,2784 0,0168 0,0253 0,6717 0,9336 0,4396 

45 – 51 48,57 51,43 54,29 45,72 48,57 22,86 37,14 45,71 44,29 58,35 0,4886 0,6489 0,1684 0,8030 0,8756 0,0102 0,8036 

52 – 58 57,14 62,86 62,86 57,14 51,43 62,86 40,00 51,43 55,71 42,98 0,6881 0,9572 0,0854 0,1634 0,9792 0,7891 0,5419 

59 – 65 77,14 77,14 54,28 40,00 77,14 57,14 65,71 42,86 61,43 42,84 0,0287 0,1602 0,6506 0,6880 0,0314 0,8820 1,0000 

66 – 72 42,86 37,14 42,86 48,57 45,71 42,86 34,29 45,71 42,50 36,09 0,6240 0,9384 0,4358 0,1834 0,5594 0,9906 0,4290 

73 - 79 31,43 48,57 37,14 42,86 54,29 42,86 40,00 34,29 41,43 44,03 0,6163 0,1858 0,9263 0,4558 0,3095 0,6204 0,5900 

Média 42,14 44,64 40,36 42,14 45,71 37,50 35,00 42,14   0,9491 0,973 0,0653 0,0795 0,9453 0,5973 0,8244 

CV* 59,43 54,80 59,92 52,03 51,13 67,75 75,63 62,34          

A probabilidade da interação tempo e tratamento de p=0,1760. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus 
Controle negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 
140; C7: Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 12 - Evolução da freqüência de fezes pastosas do probiótico A nos tratamentos 

PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo. 
 

 

 
Gráfico 13 - Evolução da freqüência de fezes pastosas do probiótico B nos tratamentos 

PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. 
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5.3.3 Fezes líquidas 

 

 

Na tabela 11 são apresentados os valores de freqüência de fezes líquidas de 23 a 77 

dias de idade, acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não foi observado efeito 

significativo da interação entre tempo e tratamento (p=0,2480).  

No contraste C4 os valores do controle negativo na média geral, foram superiores aos 

do probiótico B. No contraste C6, e também na média geral os valores do PA 138 foram 

superiores em relação ao PB 138. 

No contraste C1, os valores nos períodos de 31 a 37 e 38 a 44 foram significativos, 

com vantagem para o controle positivo que apresentou menor freqüência de fezes líquidas. 

No contraste C2, os valores nos períodos de 38 a 44 dias de idade foram significativos 

com menor freqüência de fezes líquidas para o controle positivo em relação ao probiótico B e 

de 59 a 65 os valores foram maiores para o controle positivo, apresentando maior freqüência 

de fezes líquidas.   

No contrate C3 os valores no período de 23 a 30 dias de idade foram superiores no 

probiótico A em comparação ao controle negativo, já nos períodos de 38 a 44 e 45 a 51 dias 

de idade os valores foram significativos a favor do probiótico A, que apresentou menor 

freqüência de fezes líquidas. No contraste C4 os valores no período de 38 a 44 e 45 a 51 dias 

de idade foram significativos com vantagem para o probiótico B.  

Para a melhor visualização comparativa quanto ao padrão da freqüência de fezes 

líquidas dos animais nos períodos estudados, são apresentados nos gráficos 14 e 15, a 

evolução das freqüências separadamente, para os probióticos com os controles positivo e 

negativo. O quadro de evolução das freqüências de diarréia líquida foi bem elucidativo, pois 

no início do período desde os 23 dias de idade dos leitões, o gráfico mostra freqüências 

elevadas em todos os tratamentos, vindo subseqüentemente a diminuir, para aos 51 dias, 

voltar a se elevar, vindo em seguida a diminuir novamente a níveis bem abaixo das 

freqüências constatadas nos períodos iniciais. Esse quadro demonstra um primeiro estágio 

correspondente ao estresse da desmama associado em seguida a manifestação de diarréia que 

teve como agente principal a Lawsonia intracellularis e no segundo momento o desafio 

programado com Salmonella Typhimurium, havendo nesse uma resposta menos intensa, com 

uma notória recuperação.   
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Tabela 11 - Valores médios e coeficientes de variação da freqüência (%) de dias com fezes líquidas em vários períodos.  

Tratamentos Contrastes 
Período 

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

MG** CV 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

23- 30 74,28 80,00 65,71 65,71 65,71 51,43 54,29 68,57 65,71 33,31 0,4659 0,6503 0,0742 0,5163 0,4093 0,3541 0,2584 

31 – 37 74,28 80,00 80,00 65,71 74,28 68,57 82,85 51,43 72,14 31,37 0,0871 0,2790 0,7419 0,3252 0,6686 0,3852 0,7489 

38 – 44 40,00 51,43 68,57 48,57 60,0 48,57 80,00 25,72 52,86 45,88 0,0052 0,0085 0,0049 0,0030 0,5110 0,0858 0,5336 

45 – 51 20,00 11,43 17,14 25,72 17,14 17,14 40,00 8,57 19,64 101,09 0,4272 0,3376 0,0176 0,0259 0,7243 0,7695 0,7243 

52 – 58 37,14 31,43 37,14 31,43 37,14 31,43 42,86 34,29 35,36 66,6 0,8169 0,9225 0,5951 0,5064 0,5688 0,9789 0,7883 

59 – 65 2,86 14,29 25,72 28,57 2,86 2,86 5,71 31,43 14,29 167,93 0,1600 0,0714 0,4103 0,6886 0,1558 0,1400 0,3280 

66 – 72 0,00 8,57 11,43 14,29 14,29 5,72 14,29 2,86 8,93 143,5 0,6670 0,2633 0,2516 0,6461 0,1487 0,6851 0,5175 

73 - 79 0,00 0,00 8,57 2,86 2,86 0,00 2,86 0,00 2,14 284,43 0,3240 0,4203 0,8252 0,6857 0,3251 0,0204 0,3251 

MG* 31,07 34,64 39,29 35,36 34,29 28,21 40,36 27,86   0,1433 0,3517 0,2099 0,0761 0,4617 0,0561 0,9038 

CV 101,95 94,72 85,48 35,36 34,29 28,21 92,06 27,86          

A probabilidade da interação tempo e tratamento foi p=0,2480. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7: 
Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 14 - Evolução da freqüência de fezes líquidas do probiótico A nos tratamentos 

PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e positivo. 
 

 

 
Gráfico 15 - Evolução da freqüência de fezes líquidas do probiótico B nos tratamentos 

PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo e positivo. 
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5.4 ELIMINAÇÃO FECAL DE SALMONELLA TYPHIMURIUM 

 

 

Na tabela 12 são apresentadas as freqüências da presença de Salmonella Typhimurium 

encontrada nas fezes em 5 coletas, acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não foi 

observado efeito significativo da interação entre tempo e tratamento (p=0,6622). 

Verificaram-se diferenças significativas nos contrastes C1 e C2, 21 dias após o 

desafio, na faixa de 89 dias de idade dos leitões, indicando presença maior da bactéria no 

controle positivo, comparativamente aos probióticos A e B, que não mostraram presença. 

Constatou-se ainda freqüências diferentes de 0 (zero) aos 131 dias de idade nos seguintes 

tratamentos PA 44, PA 138 e PB 138. No contraste C7 a significância surgiu da diferença na 

freqüência entre PA 65 e PB 65, aos 65 dias de idade, com menor valor para o PA 65 (20% vs 

80%, respectivamente). 

A constatação do efeito do desafio pode ser melhor visualizada nos gráficos 16 e 17, 

pois aos 51 dias não foi detectada a presença da bactéria inoculada nos leitões, mas uma 

semana após o desafio, praticamente 100% dos animais estavam infectados. Ainda 15 dias 

após o desafio, a prevalência entre os animais é alta, mas aos 89 e 131 dias a prevalência é 

baixa e detectada apenas em alguns tratamentos, PA 44, PA 138 e PB 138. 
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Tabela 12 - Freqüência em percentagem de Salmonella Typhimurium encontrada nas fezes.  

 Tratamentos   Contrastes** 

Idade 

(dias) 

PA  

44 

PA 

 65 

PA 

138 

PB 

44 

PB  

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 . . . . . . . 

58 100 100 80 100 100 100 80 100 0,95 0,22 0,5750 1,0000 0,2662 0,0998 1,0000 0,1756 1,0000 

65 100 20 100 80 80 100 100 60 0,79 0,41 0,3808 0,1263 0,1592 0,4371 0,2554 1,0000 0,0074 

89 0 0 0 0 0 0 0 50 0,06 0,25 0,0379 0,0397 0,1485 0,1778 0,3965 1,0000 1,0000 

131 20 0 20 0 0 40 0 0 0,10 0,30 0,4127 0,4127 0,4127 0,4127 0,3172 0,3172 1,0000 

Média 0,48 0,27 0,45 0,41 0,41 0,55 0,41 0,41   0,6830 0,6503 0,7142 0,6850 0,0771 0,2302 0,2302 

CV* 107,47 167,14 112,12 123,01 123,01 93,43 123,01 123,01          

A probabilidade da interação tempo e tratamento é p=0,6622. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7: 
Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 16 - Evolução da freqüência de S. Tyhimurium encontrada nas fezes do 

probiótico A nos tratamentos  PA 44, PA 65, PA 138, com os controles 
negativo e positivo. 

 

 

 
Gráfico 17 - Evolução da freqüência de S. Tyhimurium encontrada nas fezes do 

probiótico B nos tratamentos  PB 44, PB 65, PB 138, com os controles 
negativo e positivo. 
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5.5 TEMPERATURA RETAL 

 

 

Na tabela 13 são apresentadas as médias e os coeficientes de variação da temperatura 

retal dois dias antes do desafio programado (-2 e -1), no dia do desafio (dia 0) e seis dias após 

o desafio (1 a 6), acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não foi observado efeito 

significativo da interação entre tempo e tratamento (p=0,3868).  

As temperaturas retais oscilaram entre 38,74 e 40,50º C. Antes da inoculação da 

bactéria as temperaturas mostraram uma variação numérica entre os tratamentos 

moderadamente elevada, que se manteve após a inoculação. Mas alguns dias após o desafio, 

temperaturas na faixa de 40º C foram verificadas nos animais nos tratamentos probiótico PA 

138 e PB138, coincidindo principalmente, nos dias 3, 4 e 5, após o desafio programado, 

embora não tenha sido detectada, nenhuma diferença significativa entre os contrastes nos dias 

considerados. Essa elevação provocou um valor mais alto na média desses dois tratamentos, 

mesmo assim com valores muito próximos entre os tratamentos, com moderada elevação da 

temperatura, dada à sutileza da reação.  

Essa variação de temperatura entre os tratamentos pode ser visualizada nos gráficos 18 

e 19 até o 5º dia, pois no 6º dia a diferença entre eles tornou-se mais discreta.   
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Tabela 13 - Médias da temperatura retal (oC) e coeficientes de variação nos dois dias antes do desafio programado (-2 e -1), no dia do desafio 
(dia 0, aos 51 dias de idade) e seis dias após o desafio ( 1 a 6).  

Tratamentos Contrastes** 

Dia PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

-2 39,72 39,32 39,68 39,48 39,38 39,56 39,34 39,46 39,49 0,75 0,4334 0,9262 0,1129 0,3577 0,1802 0,4976 0,7337 

-1 39,76 39,42 39,88 39,62 39,36 39,58 39,34 39,50 39,56 1,03 0,3677 0,9225 0,1001 0,3848 0,5795 0,2396 0,8118 

0 39,54 39,22 39,80 39,50 39,92 39,08 39,36 39,12 39,44 1,65 0,2082 0,2312 0,6104 0,6556 0,9170 0,0687 0,0763 

1 39,60 39,28 40,16 39,74 39,74 39,94 39,36 39,50 39,66 1,38 0,5111 0,2664 0,2467 0,1098 0,6758 0,5120 0,1758 

2 38,74 38,74 39,54 39,14 39,14 39,38 38,82 39,26 39,09 1,86 0,5339 0,9215 0,6462 0,3285 0,4236 0,7477 0,4236 

3 39,94 39,40 39,56 39,88 39,48 40,50 39,80 39,78 39,79 1,65 0,6644 0,6083 0,6221 0,6501 0,8846 0,0294 0,8466 

4 39,84 39,20 40,12 39,22 39,60 40,06 39,70 39,62 39,67 1,69 0,7760 0,9849 0,9546 0,8347 0,1570 0,8891 0,3562 

5 39,96 39,42 40,42 39,80 39,52 40,06 39,92 39,66 39,85 1,30 0,2737 0,5903 0,9570 0,6090 0,5978 0,2400 0,7412 

6 39,44 39,74 39,86 39,70 39,76 39,60 39,74 39,70 39,69 0,76 0,8998 0,9331 0,7059 0,7372 0,1882 0,1882 0,9181 

Média 39,62 39,40 39,89 39,56 39,54 39,75 39,49 39,51   0,5571 0,4538 0,4508 0,3602 0,7731 0,5078 0,1825 

CV* 1,57 1,37 1,77 1,37 1,23 1,64 1,28 1,11          

A probabilidade da interação tratamento e tempo é p=0,3868.  
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus 
Controle negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 
140; C7: Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 18 - Evolução da temperatura retal dos animais, do probiótico A nos 

tratamentos PA 44, PA 65, PA 138, com os controles negativo e 
positivo. 

 

 
Gráfico 19 - Evolução da temperatura retal dos animais, do probiótico B nos 

tratamentos PB 44, PB 65, PB  138, com os controles negativo e 
positivo. 
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5.6 PARÂMETROS SANGUÍNEOS 

 

5.6.1 Linfócitos 

 

Na tabela 14 são apresentadas as médias (% em relação ao número de leucócitos) e 

coeficientes de variação de linfócitos, acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não 

foi observada interação significativa entre tempo e tratamento (p=0,4699). 

 Analisando a tabela, constata-se que o aumento da proporção de linfócitos foi 

evidente após o desafio, aos 58 dias de idade. Não houve retorno dos parâmetros até a última 

coleta aos 131 dias de idade, quando os valores tornam a aumentar.  

Nota-se uma modificação do padrão dos valores aos 58 dias de idade no evoluir dos 

períodos, havendo notadamente duas fases importantes que coincidem com situações distintas 

de desafio, uma após os 51 dias (desafio programado), e outra aos 107 dias de idade uma nova 

fase distinta marcada por uma nova elevação, motivada por um novo desafio natural e 

novamente constata a presença da bactéria Lawsonia intracellularis. 

O comportamento desta variável pode ser acompanhado nos gráficos 20 e 21, que 

mostram aos 58 dias de idade um aumento numérico visível, acompanhando a reação ao 

desafio programado, que se mantém praticamente aos 65 dias. Aos 131 dias os valores 

continuam aumentados, sugerindo o efeito do desafio natural ocorrido aos 107 dias de idade 

pela bactéria Lawsonia intracellularis.  
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Tabela 14 - Médias (% em relação ao número de leucócitos) e coeficientes de variação de linfócitos.  

Tratamentos Contrastes** 
 Idade

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

51 13,67 14,50 4,33 13,80 18,30 24,33 13,33 7,50 14,13 79,53 0,6786 0,2285 0,8391 0,5454 0,8657 0,0801 0,7452 

58 30,00 22,20 32,00 27,20 25,20 27,00 25,40 34,60 27,95 36,09 0,2543 0,1585 0,6384 0,8507 0,6869 0,4731 0,6659 

65 21,75 22,60 28,80 21,60 20,20 19,60 28,20 29,60 24,10 36,64 0,2878 0,0389 0,4565 0,0771 0,7261 0,0855 0,6451 

131 24,80 34,20 26,60 31,40 33,00 31,40 32,60 33,40 30,93 30,17 0,3165 0,7608 0,4013 0,8899 0,2683 0,4183 0,8388 

Média 23,65 24,94 25,00 24,00 24,50 25,72 26,17 29,59   0,1921 0,4825 0,7773 0,6782 0,3596 0,3269 0,9726 

CV* 47,75 37,36 54,41 42,4 55,00 32,03 34,66 47,41          

A probabilidade da interação tratamento e tempo é p=0,4699. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus 
Controle negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 
140; C7: Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 20 - Evolução da variação da contagem de linfócitos em percentagem do 

probiótico A nos tratamentos PA 44, PA 65, PA 138, com os controles 
negativo e positivo. 

 

 

 
Gráfico 21 - Evolução da variação da contagem de linfócitos em percentagem do 

probiótico B nos  tratamentos PB 44, PB 65, PB 138, com os controles 
negativo e positivo. 
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5.6.2 Neutrófilos 

 

 

Na tabela 15 são apresentadas as médias (% em relação ao número de leucócitos) e 

coeficientes de variação de neutrófilos, acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não 

foi observada interação significativa entre tempo e tratamento (p=0,3530). 

Aos 51 dias de idade, os valores se mostraram mais altos, diminuindo aos 58 dias e 

mantendo-se praticamente até os 131 dias de idade. Esses resultados sugerem novamente o 

efeito do desafio programado aos 51 dias de idade, sugerindo que antes desse, os animais 

responderam ao desafio natural provocado pela presença detectada da bactéria Lawsonia 

intracellularis no período inicial de creche. 

Não foram encontradas diferenças significativas em nenhuma etapa de análise. 

O comportamento da contagem de neutrófilos pode ser acompanhado nos gráficos 22 e 

23. Observou-se que inicialmente, aos 51 dias de idade, os valores estavam aumentados, 

diminuindo aos 58 dias e mantendo-se até os 131 dias de idade.  
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Tabela 15 - Médias (% em relação ao número de leucócitos) e coeficientes de variação da percentagem de neutrófilos.  

Tratamentos Contrastes** Idade 

(dias) PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

51 74,66 72,50 88,33 68,00 66,75 57,33 77,00 82,50 72,54 26,69 0,7619 0,2597 0,6981 0,2273 0,5922 0,1035 0,8293 

58 58,00 66,60 51,00 58,20 56,60 60,20 59,40 51,20 57,73 20,30 0,2400 0,2652 0,9161 0,8662 0,9589 0,2413 0,2038 

65 66,50 67,80 55,60 64,00 68,20 64,82 57,80 58,60 62,82 17,21 0,4471 0,1924 0,3652 0,1483 0,9098 0,1661 0,9512 

131 46,40 55,60 56,00 55,40 55,20 57,40 58,60 51,60 54,52 22,26 0,8788 0,5307 0,3992 0,7104 0,2981 0,8702 0,9627 

Média 59,71 64,41 59,89 61,05 61,42 60,23 61,67 57,18   0,9168 0,9034 0,2575 0,2519 0,7120 0,6803 0,9724 

CV* 31,95 15,8 30,64 19,02 30,72 13,67 18,43 26,58          

A probabilidade da interação tratamento e tempo é p=0,3530. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus 
Controle negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 
140; C7: Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 22 - Evolução da variação da contagem de neutrófilos em percentagem do 

probiótico A nos tratamentos PA 44, PA 65, PA 138, com os controles 
negativo e positivo. 

 

 
Gráfico 23 - Evolução da variação da contagem de neutrófilos em percentagem do 

probiótico B nos tratamentos PB 44, PB 65, PB 138, com os controles 
negativo e positivo. 
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5.6.3 Relação neutrófilos/linfócitos 

 

 

Na tabela 16 são apresentadas as médias e coeficientes de variação da relação 

neutrófilos/linfócitos (N/L), acompanhados das probabilidades dos contrastes. Não foi 

observada interação significativa entre tempo e tratamento (p=0,2391). 

Uma semana após o desafio a relação N/L diminuiu, estando aos 131 dias de idade 

ainda mais baixa.  

Os valores no C6 foram significativos, na comparação entre PA 138 e PB 138, a qual o 

probiótico A apresenta maior relação (p=0,0256). Aos 51 dias de idade os valores também 

foram significativos, com menor relação para o PB 138. 

A evolução da relação N/L pode ser acompanhada pelos gráficos 24 e 25, 

evidenciando a alta relação aos 51 dias de idade, diminuindo visivelmente dos 58 aos 131 dias 

de idade. No gráfico 25 é possível observar que os valores do probiótico B são maiores em 

relação ao probiótico A (gráfico 24), sugerindo que este foi menos afetado pela inflamação 

causada pelo desafio.     
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Tabela 16 - Médias (% em relação ao número de leucócitos) e coeficientes de variação em percentagem da relação entre neutrófilos/linfócitos. 

Tratamentos Contrastes** 
Idade 

(dias) 
PA 

44 

PA 

65 

PA 

138 

PB 

44 

PB 

65 

PB 

138 

Crtl 

Neg 

Crtl 

Pos 

Média CV* 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

51 9.09 5,26 22,03 6,14 13,03 2,36 6,63 14,42 9,85 88,44 0.6382 0.2649 0.3566 0.7656 0.7383 0.0142 0.2934 

58 2.25 4,10 1.84 2,74 3,01 2,73 2,47 1,65 2,60 66,70 0.2478 0.2087 0.7797 0.7002 0.6622 0.4330 0.3373 

65 3.16 3,42 2.29 3,12 3,81 3,78 2,25 2,81 3,08 48,71 0.9361 0.3029 0.4006 0.0779 0.8227 0.1025 0.6634 

131 1,57 1,63 2.48 2,09 1,71 1,93 1,93 1,75 1,89 42,58 0.7577 0.7367 0.9382 0.9603 0.3550 0.3215 0.8917 

Média 3,47 3,31 5,51 3,38 4,99 2,74 2,95 3,53   0,7840 0.5061 0.4149 0.6449 0.9449 0.0256 0.2023 

CV* 114,45 67,15 145,95 78,04 140,34 51,49 72,65 142,33          

A probabilidade da interação tratamento e tempo é p=0,2391. 
*Coeficiente de variação 
**C1: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C2: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle positivo; C3: Probiótico A (44, 65 e 138) versus Controle 
negativo; C4: Probiótico B (44, 65 e 138) versus Controle negativo; C5: Probiótico A 44 versus Probiótico B 44; C6: Probiótico A 138 versus Probiótico B 140; C7: 
Probiótico A 65 versus Probiótico B 65 
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Gráfico 24 - Evolução da variação da relação neutrófilos/linfócitos do probiótico 

A nos tratamentos PA  44, PA 65, PA 138, com os controles 
negativo e positivo. 

 

 
Gráfico 25 - Evolução da variação da relação neutrófilos/linfócitos do probiótico 

B nos tratamentos PB 44, PB 65, PB 138, com os controles negativo 
e positivo. 
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5.7 ANÁLISE ECONÔMICA  

 

 

Na tabela 17 são apresentados os indicadores econômicos: Indicadores econômicos: 

custo total da dieta (CTD), receita total do lote (RT), relação CTD/RT, margem bruta do lote 

(MB), peso médio final do lote, margem bruta por quilo, participação custo do aditivo/custo 

dieta, participação custo do aditivo/ receita total, variação CTD (com controle positivo), 

variação RT (com controle positivo) e variação das margens por kg (com controle positivo). 

Analisando o custo total da dieta, o controle negativo foi o tratamento que apresentou 

um valor mais baixo, seguido dos tratamentos PA 44 e PB 65. Os demais tratamentos 

apresentaram custos intermediários, verificando-se no controle positivo um custo mais 

elevado. 

Quanto à receita total, o PB 65 foi o que revelou o menor valor, acompanhado do 

controle negativo, diferentemente do controle positivo que revelou a maior receita. Contudo, a 

menor relação CTD / RT apresentada foi do controle negativo.  

Quanto à participação do custo do aditivo sobre o custo da dieta e da receita total, o 

controle negativo não apresenta valores, pois, não foi adicionado aditivo nesse tratamento. O 

PB 44 se aproxima do controle negativo, seguido do PB 65. Enquanto que o PA 138 apresenta 

3,86% do custo de aditivo em relação ao custo da dieta total e 1,8% em relação à receita total, 

caracterizando o tratamento em que o aditivo tem maior valor sobre o custo da dieta e da 

receita.  

Analisando as comparações a respeito da viabilidade econômica de cada tratamento, a 

redução na variação do custo total em relação ao controle positivo precisa ser maior que a 

redução que eventualmente possa ocorrer na variação da receita total, ou seja, │CRT │ > 

│RT │. Isso pode ser confirmado pela variação da margem bruta por quilo de peso, que 

evidenciou 5,2% a mais do PA 44 em relação ao controle positivo, seguido do PA 65 com 

4,9%.  
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Tabela 17 - Indicadores econômicos: custo total da dieta (CTD), receita total do lote (RT), relação CTD/RT, margem bruta do lote (MB), peso 

médio final do lote, margem bruta por quilo, participação custo do aditivo/custo dieta, participação custo do aditivo/ receita total, 

variação CTD (com controle positivo), variação RT (com controle positivo) e variação das margens por kg (com controle positivo). 

   Tratamentos 

Indicador econômico   PA 44 PA 65 PA 138 PB 44 PB 65 PB 138 Crtl Neg Crtl Pos 

Custo total da dieta (CTD)  R$ 2.177,18 2.290,32 2.318,52 2.309,32 2.343,30 2.313,26 1.432,62 2.443,62 

Receita total do lote (RT)  R$ 4.964,40 5.200,60 4.981,75 5.119,60 4.862,30 4.928,62 4.904,40 5.240,50 

Relação CTD/RT  % 43,86% 44,04% 46,54% 45,11% 48,19% 46,94% 29,21% 46,63% 

Margem bruta do lote (MB)  R$ 2.787,22 2.910,28 2.663,23 2.810,28 2.519,00 2.615,36 3.471,78 2.796,88 

Peso médio final do lote  kg 94,38 98,87 94,71 97,33 92,44 93,70 93,24 99,63 

Margem bruta por quilo*  R$/kg 29,53 29,44 28,12 28,87 27,25 27,91 37,23 28,07 

Participação custo do aditivo/custo dieta  % 0,25 0,60 3,86 0,04 0,10 0,66 0,00 1,45 

Participação custo do aditivo/receita total    % 0,11 0,26 1,80 0,02 0,05 0,31 0,00 0,68 

Variação CTD (com controle positivo)  % -10,90% -6,27% -5,12% -5,50% -4,11% -5,33% -41,37% 0,00% 

Variação RT (com controle positivo)  % -5,27% -0,76% -4,94% -2,31% -7,22% -5,95% -6,41% 0,00% 

Variação das margens por kg (com controle positivo)  % 5,20% 4,90% 0,20% 2,90% -2,90% -0,60% 32,60% 0,00% 

*Considera apenas o custo da dieta 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O trabalho abrangeu a utilização de probióticos como promotores de crescimento, no 

intuito de avaliar o desempenho de leitões do desmame ao abate pelo papel que exercem na 

nutrição, aliado às suas variadas ações e principalmente pelo fato de modular a microflora 

para o benefício do animal e conseqüente saúde da mucosa intestinal. Assim, procurando 

acompanhar a curva padrão de crescimento dos animais, e realizando o desafio com 

Salmonella Typhimurium, num determinado período, procurou-se associar o desempenho aos 

parâmetros clínicos e sanitários.  

Seguindo essa análise associativa, durante o período de creche, detectou-se melhor 

conversão alimentar favorável ao controle positivo em relação aos probióticos A e B, devido 

ao maior peso e ganho de peso, porém o mesmo não foi observado quanto ao consumo de 

ração, pois o controle positivo apresentou valores superiores somente em relação ao 

probiótico A. Constatou-se ainda, uma evolução discreta no padrão de crescimento do peso 

dos animais que receberam os probióticos A e B, sendo os pesos inferiores aos dos leitões do 

controle positivo. 

Já no final da fase de crescimento (a partir dos 106 dias de idade), houve um 

desenvolvimento diferenciado dos animais tratados com ambos os probióticos, comprovado 

pelas semelhanças nos pesos com o controle positivo sendo este padrão mantido até final do 

estudo. Essa condição sugere que os probióticos exercem efeitos indiretos nos animais, pela 

gradativa modificação da microbiota intestinal, refletindo no desenvolvimento mais tardio 

comparativamente aos antimicrobianos que agem diretamente na microbiota intestinal. 

 Resultados semelhantes foram obtidos por Bruno (2008) que utilizando fito composto 

na dieta de leitões também desafiados com Salmonella Typhimurium, verificou o mesmo 

desenvolvimento diferencido dos leitões no período de crescimento, sendo identificado 

inclusive um evidente ganho compensatório dos leitões tratados com fito composto em 

comparação ao antimicrobiano. Outros autores também corroboram com os achados destes 

estudos não encontrando diferenças no peso na fase de terminação, quando adicionado 

Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis na dieta dos 26 aos 120 dias de idade. Tal probiótico 

pode ter favorecido o equilíbrio da microbiota intestinal, proporcionando melhor 

aproveitamento dos nutrientes, acelerando o metabolismo e melhorando a qualidade da 

carcaça (ALEXOPOULOS et. al., 2004). 



Discussão  95 

 

Larissa José Parazzi 
 

O consumo médio diário de ração dos tratamentos não foi influenciado pelo desafio 

programado, exceto o PB 138 que sofreu uma ligeira redução na semana subseqüente ao 

desafio. Vale ressaltar, que neste estudo e o realizado por Bruno (2008), o consumo foi 

averiguado em intervalos semanais, diferentemente de Balaji et al (2000) e Turner et al (2002) 

que o realizaram diariamente após o desafio com Salmonella Typhimurium. Este fato pode ter 

desfavorecido a detecção de possíveis diferenças no consumo entre os tratamentos, logo após 

o desafio. Uma segunda possibilidade poderia estar relacionada à dose de Salmonella 

Typhimurium inoculada (1 x 105 UFC), dose essa que foi menor do que a utilizada pelos 

estudos de Balaji et al (2000) e Turner et al (2002) (3 x109 e 10,5 x109 UFC de Salmonella 

Typhimurium, respectivamente). Aliado a essas justificativas, a granja onde foi realizado o 

estudo apresentava um bom status sanitário, o que pode ter corroborado para essa resposta, 

uma vez que, a pressão de infecção é menor.  

Em relação à conversão alimentar e o ganho de peso, na fase de creche, apenas o 

controle positivo apresentou-se melhor em comparação aos probióticos A e B. Em 

contrapartida, os achados por Huyanate et al. (2006) nessa mesma fase discordam dos 

resultados encontrados no presente estudo, pois evidenciaram melhora na conversão 

alimentar, sem alteração no ganho de peso e consumo de ração, ao utilizarem maiores doses 

do probiótico composto por Bacillus subtilis, B, natto, B, megaterium, Lactobacillus 

acidophilus, L, plantarum, L, brevis, L, casei, Streptococcus lactis, S, faecalis, S, termophilus 

e Saccharomyces cerevisae em relação ao antimicrobiano.  

Já Guo et al. (2006) obtiveram resultados contraditórios ao do presente estudo e aos 

achados por Huyanate et al. (2006), não havendo diferenças entre probiótico e controle 

positivo, no entanto, em relação ao controle negativo foi verificada melhora na conversão 

alimentar para o probiótico. Este último resultado também foi encontrado por Kyriakis et al. 

(1999) ao adicionarem na dieta B. licheniformis e B. toyoi associado ao maior consumo de 

ração e por Silva et al. (2006) que ao utilizarem probiótico composto por Pediococcus 

acidilactici associado ou não ao Bacillus subtilis, também encontraram melhor conversão 

alimentar comparado ao grupo controle, mas não encontraram diferenças quanto ao peso final, 

ganho diário de peso e consumo diário de ração. Silva et al. (2006) relataram que os 

probióticos promoveram melhora na digestibilidade dos nutrientes pela exclusão competitiva, 

mantendo a integridade da mucosa intestinal e conseqüentemente melhora na conversão 

alimentar.  
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Por sua vez, Abe et al. (1995) adicionando Lactobacillus acidophillus e 

Bifidobacterium pseudolongum na dieta obtiveram melhor conversão para os leitões na fase 

de creche, que receberam probiótico em comparação ao controle negativo. Este resultado 

corrobora com os achados por Kyriakis et al. (1999), Guo et al. (2006) e Silva et al. (2006). 

Dentre os gêneros utilizados a melhor resposta foi com o Bifidobacterirum. Entretanto, foi 

constatado também por Abe et al. (1995) maior ganho de peso na referida fase, não sendo o 

mesmo encontrado por Silva et al. (2006). 

Outros autores também encontraram resultados positivos com o uso de probiótico 

composto por lactobacillus e streptococcus comparando o efeito sobre leitões desmamados 

com mistura de leitegada ou não, encontrando maior ganho de peso e consumo de ração, no 

grupo que sofreu o estresse aliado ao uso de probiótico (ESTIENNE, et al., 2005). 

Almeida (2006) averiguou o uso de probióticos na dieta de leitões em fase de creche, 

submetidos ao desafio com E.coli, verificando resultado significativo quanto ao ganho de 

peso de 49 a 63 dias de idade dos leitões, evidenciando a ação benéfica do probiótico frente à 

condição de desafio. 

Huyanate et al. (2006) ainda relatam que no período de 22 a 105 dias de idade, o 

ganho de peso e a conversão não diferiram entre os tratamentos, sendo o mesmo verificado no 

presente estudo levando em consideração o período total. Esses resultados discordam de 

Alexopoulos et al. (2004) que encontrou no período de 26 a 120 dias de idade melhor ganho 

de peso e conversão para o probiótico (Bacillus licheniformis e Bacillus subtilis) em relação 

ao controle negativo. 

Associando-se os resultados de desempenho aos parâmetros clínicos na fase de creche, 

pôde-se inferir que o peso foi influenciado pela maior freqüência de fezes líquidas no controle 

negativo em relação aos outros tratamentos. Todos os tratamentos apresentaram maior 

freqüência de dias com fezes pastosas em relação à líquida, com exceção dos animais do 

controle negativo. Essa maior freqüência leva a maior desidratação e conseqüente perda de 

peso, redução na imunidade, além de maior predisposição a ação de agentes patogênicos, 

inflamação da mucosa intestinal com redução na absorção de nutrientes, levando ao retardo 

no desenvolvimento dos leitões.   

O controle negativo apesar de apresentar maior freqüência de dias com diarréia, 

embora mais lentamente que os outros tratamentos, apresentou desempenho equivalente aos 

probióticos A e B. Diversos fatores podem ter contribuído nessa melhora no desempenho  
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como: (a) menor dose do agente inoculado; (b) alto status sanitário da granja; (c) menor 

pressão de infecção e (d) menor inflamação da mucosa intestinal após o desafio.    

Durante o período de análise do escore das fezes (23 a 79 dias de idade) foi 

evidenciado principalmente fezes pastosa e líquida na maior parte do período de coleta dos 

dados, essa situação pode ter sido ocasionada pelo próprio estresse do desmame, o desafio 

natural pela Lawsonia intracellularis,o desafio programado e a baixa temperatura ambiente.  

Antes do desafio programado com S. Typhimurium foi constatada a ausência deste 

agente nos animais, mas após a inoculação houve um aumento representativo. Na semana 

subseqüente ao desafio programado, além da eliminação fecal do agente que confirmou a 

presença, a freqüência de fezes pastosa e líquida aumentou em todos os tratamentos. 

No início do período de creche, todos os animais apresentaram intensa freqüência de 

fezes líquidas, quando a bactéria L. intracellularis foi detectada. Com o intuito de amenizar a 

desidratação, todos os leitões receberam por via oral o soro caseiro a 0,9% de sódio por uma 

semana. Devido à intensa diarréia que os animais tinham sofrido anteriormente, a bactéria foi 

inoculada com uma dose menor (1 x 105 UFC de Salmonella Typhimurium), e além disso a 

realização do desafio foi adiado para os 51 dias de idade, ao invés dos 35 dias de idade 

inicialmente programado (BRUNO, 2008; HORTA, 2009).  

A temperatura retal mostrou elevações moderadas antes do desafio programado, 

sugestivo de estresse térmico pelo frio (20,6º C), porém, segundo Ferreira (2005), a zona de 

conforto térmico para suínos na faixa de 35 a 50 dias de idade é de 18 a 24º C.  

A temperatura retal antes da inoculação já estava ligeiramente aumentada e 

permaneceu após o desafio, se levarmos em consideração que a temperatura retal normal 

oscila entre 38,3 a 39,3º C (ANDERSSON e JÓNASSON, 1993), não é possível afirmar que a 

causa desta elevação seja somente pela ação da Salmonella, mas esta pode ter causado uma 

leve inflamação na mucosa intestinal provocando uma discreta elevação da temperatura retal. 

No entanto, Fraser et al. (2007) e Horta (2009) não encontraram diferenças nesta característica 

ao utilizarem doses mais altas de 108 UFC de Salmonella Typhimurium sem prejuízos no peso 

dos animais. Em contrapartida, outros autores encontraram diferenças na temperatura retal, 

verificando picos febris, afetando o consumo de ração e ganho de peso dos animais com doses 

de 3 x109 e 10.5 x109 UFC de Salmonella Typhimurium (BALAJI et. al., 2000; TURNER et. 

al., 2002, respectivamente). Ressalva-se ainda que o nível sanitário e a pressão de infecção 

das granjas são diferentes, bem como os agentes predominantes, diferenciando as respostas 

encontradas.  
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Aos 107 dias de idade, os leitões sofreram um segundo desafio natural pela mesma 

bactéria L. intracellularis,contudo os animais que receberam os probióticos não sofreram 

tanto como na primeira situação correspondente ao período de creche, e o desempenho dos 

probióticos foi semelhante ao controle positivo. Na fase final de crescimento, ambos os 

probióticos mostraram seu efeito, sugerindo maior equilíbrio da microbiota intestinal 

influenciando na manutenção de um epitélio íntegro da mucosa. Assim, o probiótico pode 

favorecer um estado de proteção com menor aderência de agentes patogênicos, ao mesmo 

tempo em que pode interferir na imunidade local sugerindo melhor saúde intestinal.   

Huyanate et al. (2006) utilizando um pool de bactérias e leveduras como probiótico em 

diferentes doses e um grupo controle, verificaram que os animais que receberam os 

tratamentos com as doses mais altas do probiótico tiveram menor incidência de diarréia. Do 

mesmo modo, Kyriakis et al. (1999) também encontraram menor incidência, com a adição de 

B. licheniformis e B. toyoi para leitões desmamados. 

Esses estudos discordam de Silva, e al. (2006), que analisaram a diarréia e a 

mortalidade de leitões desmamados até os 63 dias de idade, recebendo Pediococcus 

acidilactici associado ou não ao Bacillus subtilis e um grupo controle, não encontrando 

diferenças. Resultados semelhantes foram obtidos por Budiño et al. (2006) que não 

verificaram diferenças no controle da diarréia em leitões desmamados recebendo B. 

licheniformis e B. subtilis, em comparação a prebiótico, simbiótico, antimicrobiano e controle. 

Almeida (2006) administrou probiótico para leitões na fase creche, e encontrou 

diferenças quanto aos tratamentos com e sem probiótico, desafiados com E. coli, verificando 

melhora no controle da diarréia com o uso de um pool de bactérias como probiótico. E Taras 

et al. (2006) também encontraram resultados semelhantes utilizando Enterococcus faecium 

em comparação ao grupo controle. 

Os valores de neutrófilos aos 51 dias já estavam elevados e de linfócitos baixo, o que 

refletiu na relação N/L alta. Aos 51 dias de idade, os animais apresentaram temperatura retal 

ligeiramente elevada, bem como aumento das fezes líquidas após o desafio nesse dia, 

representando na verdade, aliado aos valores do hemograma, a resposta a leve inflamação 

causada na mucosa intestinal. A relação apresentou queda aos 58 dias, se mantendo aos 65 

dias e apresentando valores mais reduzidos aos 131 dias de idade dos leitões. 

Resultados semelhantes a este estudo foram encontrados por Budiño et al. (2004), que 

testaram probiótico composto por B. licheniformes e B. subtilis (3,2 x 109 UFC/g), 

comparado a prebiótico, antimicrobiano, simbiótico e controle, não encontrando diferenças 
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quanto as proteínas séricas e hemograma. Os resultados obtidos por Chiquieri et al. (2007) 

testando o probiótico composto por Saccharomyces cerevisiae estão de acordo com os 

achados por este estudo e por Budiño et al. (2004). A mesma resposta foi encontrada por 

Horta (2009) que não encontrou diferenças no hemograma utilizando mananoligossacarídeos 

em leitões desafidos com Salmonella Typhimurium, comentando o autor, que a 

suplementação de prebiótico parece ter aliviado as alterações da função imune diante do 

estresse causado pela agressão promovida pela bactéria. 

Quanto à eliminação fecal de Salmonella Typhimurium não houve diferenças entre os 

tratamentos no presente estudo, à semelhança de Bruno (2008), que utilizando fito composto, 

antimicrobiano e controle negativo, cujos leitões foram desafiados com a mesma bactéria na 

mesma dose. Esse autor explica que a metodologia de avaliação (presença ou não da bactéria 

nas fezes) perde a acurácia por ser qualitativa, detectando a presença ou não da bactéria. Em 

contrapartida, outros estudos que desafiaram leitões desmamados com o mesmo agente (109 

UFC) utilizando Enterococcus faecium verificaram que o tratamento com probiótico 

apresentou maior eliminação fecal de Salmonella em relação ao controle (SZABÓ et al., 

2009).  

Poucos estudos têm dado importância quanto ao custo da utilização de probióticos 

como promotores de crescimento na dieta de leitões, o que reflete no uso de forma prática nas 

granjas. Nesse estudo, o desempenho econômico do controle negativo é esperado, pois não foi 

acrescentado nenhum aditivo a dieta, o que reduz o custo. Economicamente, este é o 

tratamento mais eficiente, mas tecnicamente os resultados sugerem que não. Os aspectos 

clínicos analisados mostraram que os animais desse tratamento tiveram uma resposta a 

inflamação mais lenta pelo desafio programado, atrasando o desenvolvimento dos animais. 

Nesse aspecto, animais mais debilitados têm maior dificuldade para ingerir adequadamente a 

ração e conseqüentemente o aproveitamento dos nutrientes é comprometido, resultado da leve 

inflamação causada na mucosa intestinal, além de estarem mais susceptíveis a infecções por 

agentes oportunistas pela baixa defesa imunológica. Outro aspecto seria o custo gerado para o 

produtor, tratando esses animais debilitados com antibióticos, incluindo o bem-estar animal 

causado pelo estresse gerado pelo desafio. A eficiência em relação ao desempenho do 

controle positivo é indiscutível, mas economicamente e tecnicamente podemos compará-lo 

aos probióticos utilizados, dados os resultados do estudo.  

Os probióticos PA 44 e PA 65 podem substituir economicamente o controle positivo. 

Embora o custo do quilo do probiótico A (R$10,50) seja significativamente mais elevado que 
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o custo do quilo do probiótico B (R$3,50) e do custo do antimicrobiano (R$8,50), a análise 

econômica sugere que o PA foi mais viável, pois as variações das margens brutas para seus 

tratamentos em relação ao controle positivo foram superiores. Além disso, o probiótico A 

utiliza mais kg de produto por tonelada de ração. Os animais do controle positivo, pela ação 

direta do antimicrobiano, ficaram menos susceptíveis, ganharam mais peso, contudo, 

consumiram mais ração e conseqüentemente geraram um custo maior da dieta total. Já ambos 

os probóticos utilizados até os 138 dias de idade não foram economicamente viáveis, pois a 

variação da margem bruta por quilo de peso foi muito pequena em relação ao controle 

positivo, e também em relação ao desempenho mostraram-se equivalentes aos períodos até 44 

e 65 dias de idade. 

Poucos estudos têm demonstrado a eficácia de probióticos frente a desafios, 

principalmente com Salmonella. A variabilidade de resultados encontrados na literatura está 

relacionada à própria variação do status sanitário de cada propriedade e na pressão de 

infecção, com predominância de um ou outro agente na dependência do monitoramento 

utilizado. Essa maior ou menor pressão de infecção encontra variação no próprio manejo, na 

programação do vazio sanitário e nos programas de limpeza e desinfecção utilizados. Além 

disso, os microorganismos utilizados como probióticos na alimentação animal variam muito 

em quantidade, podendo ser compostos pela combinação ou não de diferentes bactérias e 

leveduras. O desafio programado proposto por essa pesquisa procurou como princípio causar 

uma inflamação leve, não gerando um quadro de doença, mas com sinais subclínicos, a ponto 

de não causar quadros graves de diarréia, desidratação, alta morbidade e baixa mortalidade.  

São necessárias mais averiguações quanto ao uso dos probióticos, pois é evidente a 

mudança na microbiota intestinal. 

As bactérias parecem ter a capacidade de melhorar o desempenho dos animais, porém 

mostram seu efeito a longo prazo, devido as modificações que ocorrem gradativamente na 

microbiota intestinal, não ocorrendo uma ação imediata como a dos antibióticos utilizados 

como promotores de crescimento. Essa pode ser uma explicação para as diferenças ao longo 

do experimento, com recuperação no período de recria e terminação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              “Valeu à pena!!!” 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO

 

 

 

 



Conclusão  102 

 

Larissa José Parazzi 
 

7 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo trouxe algumas evidências relacionadas ao desempenho dos animais 

destacando-se diferenças no período de creche onde o antimicrobiano superou os probióticos, 

o mesmo não ocorrendo para o período de crescimento e terminação, onde os tratamentos se 

igualaram. Portanto, é possível afirmar que os probióticos têm ação mais tardia no 

desempenho comparado aos antimicrobianos. O uso dos probióticos até o final da fase de 

creche é mais viável do que seu uso contínuo até o final da fase de crescimento e terminação.  

As evidências encontradas quanto aos parâmetros clínicos e sanitários demonstraram de uma 

maneira geral que os probióticos e os antimicrobianos podem agir de forma diferenciada, mas 

apresentando as mesmas respostas que repercutem em desempenhos semelhantes até o final 

da fase de terminação. O desafio com Salmonella constitue um bom parâmetro de avaliação 

na medida em que os efeitos causados na mucosa intestinal levam a prejuízos no processo 

absortivo dos alimentos. Economicamente o controle negativo, sem a utilização de 

promotores de crescimento, apresentou menor custo, embora a eficiência técnica seja 

discutível. Na avaliação de desempenho associada aos aspectos econômicos, o probiótico A, 

dentre os tratamentos, mostrou-se mais viável, com a administração até 44 e 65 dias de idade 

dos leitões. 
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