Utilização de probióticos
em granjas de aves
História dos Probióticos

Classificação

Há uma longa e antiga história que mostra a ação dos probióticos na saúde humana:
Na versão persa do antigo testamento (Gênesis 18:8), Abraão debita sua longevidade ao leite fermentado que sempre consumiu.
Plínio, na sua obra “A História de Roma” (76 a.C.) recomenda a ingestão de leite
fermentado no tratamento da gastroenterite.
Depois do descobrimento dos micro-organismos, alguns pesquisadores como Carre (Inst. of. Phisiol. And Biochem. of Nutrition, Kiel, Germany-1998), Tissier (Symposium of Probiotics and Probiotics, Kiel, Germany), MetchniKoff (Inst. of Phisiol.
and Bioch… Kiel, Germany), atribuíram os efeitos saudáveis dos probióticos à
mudança da composição microbiana do intestino.
Para Metchnikoff, a ingestão de probióticos diminui a produção de toxinas pelas
bactérias do intestino, o que leva a maior longevidade de quem os consome. Tissier recomendou a ingestão de Bifidobactérias para eliminar as bactérias responsáveis pela diarreia em bebês e animais jovens.
Por outro lado, a administração de antibiótico a cobaias de laboratório, mostrou que elas se tornam mais resistentes à infecções por coliformes, Salmonella
typhimurium, Shigella flexneri, e Vibrio cholerae. (Bohnffetal, Freter, Collins e Carter).
Em outro trabalho dos mesmos autores, contagens de 100 UFC/g de Salmonella
enteriditis foram suficientes para matar porcos da Guiné livres de germes intestinais e 1 bilhão da mesma bactéria foram sufi cientes para matar animais com perfeita microflora, antes de provocada a infecção.
Com respeito ao desenvolvimento de resistência dos micro-organismos patogênicos aos probióticos, conforme demonstram todos os estudos, esta resistência
não existe.
Como se seleciona uma cepa com propriedades probióticas? A seleção de micro
-organismos a serem utilizados como probióticos obedece a critérios rígidos de
ação e segurança, como mostramos a seguir.

Os probióticos se classificam em:
 Colonizadores: bactérias que se multiplicam no aparelho gastrointestinal =
bactérias láticas ou BAL (produtoras de ácido lático).
 Não colonizadoras ou de transito livre: Bacillus, Saccharomyces cerevisiae.

ORIGEM
Deve fazer parte da flora intestinal normal e ser benéfica ao intestino.

BIOSSEGURANÇA
Seu consumo deve ser seguro para humanos e animais.

PROPRIEDADES BIOLÓGICAS
 Atividade e Viabilidade (nas condições do intestino).
 Resistência a pH baixo.
 Resistência aos sucos gástricos, bílis e suco pancreático.

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS
 Aderência ao epitélio e muco intestinal e/ou aparelho urogenital
(Biopelícula). Só as bactérias láticas se aderem.
 Antagonista a agentes patogênicos (atividade antimicrobiana).
 Estimulação da resposta imune.
 Estimulação seletiva das bactérias “amigas” e supressão das bactérias
danosas.
 Trazer efeitos benéficos ao intestino por sua propriedade de “barreira”.

O QUE É UM PROBIÓTICO?
De acordo com Yuan-Kun Lee, Koji Nomoto, Seppo Salimen e Sherwood Gorbael,
um probiótico é uma preparação de uma ou mais cepa de bactérias vivas ou alimentos que contenham bactérias vivas (yakult, por exemplo) as quais produzem
benefícios à saúde do seu hospedeiro, seja ele homem ou animal.
Portanto, o termo “probiótico” só se utiliza em produtos que cumpram as seguintes condições:
 Contenham células vivas de micro-organismos;
 Melhorem as condições gerais de saúde de homens e animais e exerçam
seus efeitos na boca, no aparelho gastrointestinal e urogenital (um exemplo
de probiótico de uso humano é o Floratil).
A maior parte dos probióticos é adicionada aos alimentos.
O benefício que um bom probiótico traz ao seu hospedeiro é:
 Promover o seu crescimento e vigor;
 Melhorar sua conversão alimentar;
 Manter sua saúde geral, prevenir e curar distúrbios digestivos;
 Aumentar a imunidade do hospedeiro

PROBIÓTICOS BACTERIANOS
São quase sempre bactérias lácticas vivas utilizadas em nutrição animal, as quais
preservam a saúde do animal e/ou melhoram sua produtividade. Também se utilizam algumas cepas de leveduras, especialmente em ruminantes.
A utilização de probióticos pelo homem é muito antiga, e intensa. O interesse por
eles vem aumentando de forma contínua em função de serem uma excelente alternativa aos antibióticos, sejam estes últimos utilizados como terapia ou promotores de crescimento.
O histórico da utilização de antibióticos como fator de crescimento remonta à metade do século XX:

 1946 – Comprovação de que subdosagens terapêuticas de antibióticos são
capazes de aumentar a eficiência alimentar e crescimento em animais;
 USDA – Antibióticos em suínos:
90% dos concentrados fase inicial
75% dos concentrados fase crescimento
50% dos concentrados fase terminação
 Animais de fazenda: 7,3 a 11,2 milhões de kg de antibióticos gastos por ano.
 Os antibióticos apresentam 4 desvantagens principais:
1. Desenvolvimento de antibiótico – resistência por parte da flora
patogênica;
2. Barreiras comerciais impostas por países compradores: A União
Europeia, Japão e mais recentemente o EUA, onde sua utilização
como promotores de crescimento foi banida;
3. Alteram a composição da microflora com as consequentes alterações digestivas;
4. Resíduos de antibióticos podem ser encontrados no produto final,
(carne, leite e derivados) o que implica na sua recusa pelo consumidor ou na impossibilidade de ser processado.
O banimento dos antibióticos como promotores de crescimento na Europa, Japão
e nos EUA tem o mesmo objetivo: oferecer ao mercado produtos de origem animal mais saudáveis.

 Promoção do crescimento: devido a sua influência benéfica na microflora
gastrointestinal, os probióticos otimizam o crescimento do seu hospedeiro
permitindo-lhe expressar todo o seu potencial genético. Ressalte-se
também que algumas das enzimas produzidas pelos probióticos aumentam
a digestão de nutrientes com a consequente melhora na conversão
alimentar.
 Prevenção de contaminações com patógenos: utilizado durante toda
a vida do animal.

MECANISMOS DE AÇÃO DOS PROBIÓTICOS BACTERIANOS
Agem em favor do hospedeiro, por seu antagonismo a bactérias indesejáveis. O
mecanismo exato da ação dos probióticos ainda é desconhecido, embora existam
várias teorias que o expliquem:
1 – Exclusão por competição: Bactérias probióticas se instalam em lugares específicos da parede intestinal (microvilli) aderindo-se as células epiteliais ou vivendo
na mucosa, com consequente exclusão de bactérias indesejáveis (a capacidade de
aderência é uma das características fundamentais na escolha de micro-organismos como probióticos).
MECANISMOS DE AÇÃO DOS
PROBIÓTICOS
(Exclusão Competitiva)

EQUILÍBRIO DA MICROFLORA GASTROINTESTINAL
O aparelho gastrointestinal de ruminantes ou monogástricos é livre de micro-organismos ao nascer, e é rapidamente colonizado pela flora presente no ambiente
onde vive, nos primeiros 5-6 dias de vida, após os quais existem 400 a 500 diferentes cepas de bactérias.
Nesta grande população bacteriana, podemos distinguir:
 Uma flora dominante com mais de 90% da contagem total, composta
principalmente por Bifidus, Lactobacilli (Gram+) e Bacteroidae (Gram-);
 Uma flora subdominante, ao redor de 10% do total, formada por
Enterobactérias (E. coli, salmonellas shigella, etc.) (Gram-) e Enterococci
(Gram+);
 Uma flora residual menor que 0,01% da população total composta por
Clostridia, Staphilococci, Pseudomonas Proteus e leveduras da espécie
Candida.
A flora gastrointestinal pode variar dentro das mesmas espécies durante toda a
vida do animal; a composição da flora depende do tipo de instalações, da alimentação e do manejo.
Mudanças na flora normal ocorrem frequentemente e são a causa mais importante dos problemas digestivos. Eles ocorrem principalmente com o desenvolvimento
de bactérias Gram -, especialmente cepas patogênicas de Escherichia coli.
Assim, um probiótico bacteriano deverá ser competitivo com espécies selvagens para instalar-se no aparelho gastrointestinal e urogenital do seu hospedeiro (homem ou animal) e produzir um efeito de barreira aos germes patogênicos
(biopelícula).
Ao nascer, a única proteção imune do filhote é dada pela mãe, por não mais que
4 a 5 dias, período correspondente à produção de colostro; no caso de aves, da secreção vitelar.
Em ambos os grupos, o sistema imunológico não existe antes dos 21 dias de vida,
quando se inicia a produção de anticorpos na mucosa da membrana intestinal.
Neste lapso de tempo, o equilíbrio da microflora intestinal é fundamental para
prevenir infecções e distúrbios de crescimento. Deste ponto de vista, os probiótico
adquirem máxima importância, uma vez que se tornam a única proteção do filhote a contaminações com patógenos (dos 6 aos 21 dias de vida).

EFEITOS DOS PROBIÓTICOS NO HOSPEDEIRO
 Manutenção da saúde geral: inibição dos micro-organismos
patogênicos e estimulação do crescimento de uma microflora benéfica
após o nascimento. Em animais mais velhos, eles restauram o equilíbrio da
microflora após terapia com antibióticos, mudanças na dieta ou do estresse
de transporte. Assim, eles aumentam a produtividade do animal através da
redução de diarreia s, que são a maior causa de mortalidade nos animais
jovens e mantém a produtividade em animais mais velhos.

2—

Patógenos
Probiótico

• Fixação à parede intestinal
impedindo a aderência de
patógenos

Parede Intestinal
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3 – Produção de ácidos, principalmente láctico, com a consequente diminuição
de pH e inibição do crescimento de bactérias patogênicas como E. coli Gram -, Salmonella, rotavírus, coronavírus e outros;
4 – Produção de substâncias antimicrobianas, como peróxido e bacteriocinas
(atualmente, já se utilizam estas bacteriocinas naturais para conservação de alimentos para humanos em substituição a agentes químicos).
5 – Desintoxicação: Neutralização in situ das entero-toxinas e prevenção da síntese de aminas tóxicas.
6 – Estimulação do sistema imunológico: específico e não específico.

PRODUÇÃO DE BACTERIOCINAS
As bacteriocinas são consideradas antibióticos naturais que possuem ação bactericida.

CONCLUSÕES
O uso de probióticos na suplementação da dieta de humanos e animais é tema
de grande interesse na comunidade científica sejam bactérias, leveduras ou seus
metabólitos.
Seguem-se descobrindo mais e mais bacteriocinas e seus mecanismos de ação a
nível molecular são estudados a fundo com as modernas técnicas de análise disponíveis.
Assim sendo, não cabe dúvida de que os próximos anos nos trarão uma compreensão maior destes peptídeos, para que possamos aproveitar todo o seu potencial
em benefício do homem e dos animais.
A Pediocina (produzida por Pediococcus acidilactici) já é utilizada como conservador natural de alimentos para humanos, assim como a nisina (Lactococcus lactis).
O grande desafio atual e futuro é entender melhor como os micro-organismos
com função probiótica atuam, como interagem com a flora intestinal e urogenital
formada por colônias selvagens e como ambas, selecionadas e indígenas, devolvem e mantém a saúde do homem e dos animais.
Avanços recentes na pesquisa de “biofilmes” e na descoberta de marcadores célula-a-célula deverão traçar o mapa do caminho a percorrer na compreensão das
interações entre lactobacilus indígenas e selecionados e os “biofilmes” do intestino e do aparelho genital.

Teste realizado na PUCPR – Escola de ciências
da vida (Natural Antimicrobials for safety and
shelf-life extension research group)
Plano de atividades realizado:
1) Reativação e preparação de uma mistura de 5 cepas de Salmonella Enteritidis.
As bactérias foram adaptadas a um ambiente de baixa atividade de água, simulando uma situação real de um patógeno encontrado no solo ou em uma ração;
2) O pool de Salmonella foi adicionado tanto no início do processo (simulando
ingestão em ração), quanto no final do processo (simulando um intestino infectado);
3) Avisflora foi adicionado no início do processo. Para tanto, o produto em pó foi
adicionado na ração nas proporções indicadas pela indústria (1kg probiótico / tonelada de ração);
4) A digestão simulada foi constituída das seguintes etapas:
 Simulação da digestão no papo;
 Simulação da digestão no proventrículo;
 Simulação da digestão na moela;
 Simulação da digestão no intestino delgado;
 Simulação da digestão no intestino grosso.

Análises microbiológicas:
Foram retiradas amostras depois da simulação da digestão para a qualificação das
bactérias probióticas (meio MRS) e de Salmonella (meio TSA com overlay de XLD).
Obs.: todos os ensaios foram realizados em triplicata.
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Seu modo de ação é complexo: A nisina e a pediocina (produzida por Pediococcus
acidilactici) são as mais estudadas: Em geral, agem destruindo a integridade da
membrana citoplasmática através da formação de poros, o que provoca a saída de
compostos pequenos da célula e altera a força motriz dos prótons necessária para
a produção de energia e síntese de proteínas ou ácidos nucleicos, levando o micro
-organismo atacado à morte.
O resultado é a morte da bactéria.
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O gráfico acima demonstra a população bacteriana após o processo de digestão
simulada em Log UFC/ml. Tanto o pool de Salmonella quanto os probióticos estavam presentes desde o início do processo. Representa diferença significativa em
relação ao grupo controle (p<0,05).
Como observado na figura 1, a adição da fórmula probiótica na ração resultou em
uma redução superior a 91,1% em relação ao grupo controle. Ambos os ensaios
foram submetidos exatamente às mesmas condições, tendo como única diferença
a presença ou não dos probióticos em pó na ração.

Teste realizado na universitat de Valencia,
Facultat de farmácia, NASSLE – Research group –
Espanha.
Adesão de Salmonella entérica no epitélio intestinal na presença de micro-organismos probióticos: um tese in vitro.
O objetivo deste trabalho foi testar o probiótico AVISFLORA na redução da contaminação do epitélio intestinal com Salmonella entérica por meio de um teste in
vitro, foi baseado nas células Caco-2, que são o método interpretacionalmente
válido para a simulação in vitro de enterócitos intestinais utilizando placa Twell.
As células Caco-2 serão diferenciadas aos 21 dias e depois que a cultura de 5 cepas
distintas de Salmonella entérica seja colocada em contato com o epitélio intestinal simulado na presença ou não de AVISFLORA.
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Controle: teste com Avisflora e Salmonella sem competição.
PS: teste usando Avisflora e Salmonella ao mesmo tempo.
P+S: teste incubando Avisflora 90 minutos antes de inocular as Salmonellas.
Conforme demostra o gráfico acima, Avisflora reduziu significativamente (75%)
a adesão da Salmonella patogênica quando ambos foram inoculados ao mesmo
tempo (PS) e esta redução foi ainda maior, de 78%, quando Avisflora foi incubado
90 minutos antes da Salmonella.
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Estudo 1)
Avaliação do probiótico Avisflora na
ração de frangos de corte desafiados
experimentalmente com Salmonella
Heidelberg
UNESP Botucatu – Infectório de Ornitopatologia.
Dr. Adriano Okamoto / Dra. Anderlise Borsoi – set. 2018.

Desafio
Foram Utilizados 96 pintos de linhagem comercial com um dia de idade oriundos
de mães não vacinadas contra Salmonela, com bom estado sanitário e uniformes.
As aves foram alojadas em gaiolas de arame, com 27 aves/gaiolas. Grupos iniciais
de 32 pintos, dos quais 5 aves de cada grupo foram analisadas para presença de
salmonelas antes do alojamento.
Amostra bacteriana: A cepa de SH utilizada é resistente ao ácido nalidíxico (Na/R)
e a rifampicina (RifR).
Desafio: Todas as aves receberam 1ml da suspensão de Salmonela correspondendo a 4,7x106 UFC de SH por ave (4,7 milhões UFC) no terceiro dia de vida.

Desenho experimental
Grupo 1 – Desafiado sem Avisflora
Grupo 2 – Desafiado com Avisflora
Grupo 3 – Desafiado com dose de choque (2x o protocolo) de Avisflora.

Resultados
Médias e desvio padrão das contagens de Salmonella Heidelberg em cecos de
frangos de corte aos 7 dias de vida nos diferentes grupos experimentais.
GRUPO EXPERIMENTAL

7 dias média +/- DP log10 UFC/g

Grupo 1 - controle

2,84a +/- 1,91

Grupo 2 - Avisflora

1,02b +/- 1.56

Grupo 3 - Avisflora

1,20b +/- 1,68

P

<0.02
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No desafio das aves com Salmonella Heidelberg, durante os primeiros 7 dias,
tanto em ceco como no fígado, houve redução qualitativa (presença/ausência) e
quantitativa (UFC/mL) do agente, independente da dose de Avisflora utilizada,
sugerindo bloqueio e melhor resposta à infecção sistêmica, bem como menor potencial de excreção de salmonelas nos grupos tratados com Avisflora.

Estudo 2)
Avaliação do probiótico Avisflora na
ração de frangos de corte desafiados
experimentalmente com Salmonella
Enteritidis
UNESP Botucatu – Infectório de Ornitopatologia.
Dr. Adriano Okamoto / Dra. Anderlise Borsoi – set. 2018.

Desafio
Todas as aves receberam 1ml da suspensão de Salmonela, por via oral, com gavagem no terceiro dia de vida, Cepa de Salmonella Enteritidis resistente ao ácido
nalidixico e à rifampicina, correspondendo a 2,5x106 UFC de SE para ave (2,5 milhões de UFC).

Desenho experimental
Grupo 1 – Desafiado com SE sem Avisflora
Grupo 2 – Desafiado com SE com Avisflora
Grupo 3 – Desafiado com SE com dose de choque de Avisflora.

Análise estatística
Médias e desvio padrão das contagens de Salmonella Enteritidis em cecos e frangos de corte aos 7 e 21 dias de vida nos diferentes grupos experimentais.
GRUPO EXPERIMENTAL

7 dias média +/- DP log10 UFC/g

Grupo 1 - controle

3,79 +/- 1,99

Grupo 2 - Avisflora

2,82 +/- 2,0

Grupo 3 - Avisflora

1,82 +/- 1,8

P

0,25

P: probabilidade de significância; DP: desvio padrãp; UFC: unidade formadora
de colônia; LOG10: logarítimo (onde 1log10 equivale a 10UFC, 2log10 equivalem
a 100UFC, 3log10 equivalem 1000UFC). Letras diferentes significam diferença
estatística com nível de 95% de confiança e P<0,05.
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Estudo 3)
Avaliações da administração do
produto Avisflora na ração de
galinhas poedeiras desafiadas
experimentalmente com Salmonella
Gallinarum.
UNESP Botucatu – Infectório de Ornitopatologia.
Dr. Adriano Okamoto / Dra. Anderlise Borsoi – set. 2018.

Desafio
Animais: Fora utilizados 96 pintainhas de linhagem comercial com 1 dia de idade,
oriundas de reprodutoras não vacinadas para Salmonela, com bom estado sanitário e uniformes, alojadas em gaiolas de arame com densidade de 27 animais /
gaiolas e identificadas individualmente (grupos iniciais de 32 animais, fos quais 5
aves foram analisadas para presença e salmonelas antes do alojamento).
Amostra bacteriana: Foi utilizada uma cepa de Salmonella Gallinarum (SG) resistente ao ácido nalidixico e rifamicina. Cada pintainha foi inoculada com 2x108 UFC
(200 milhões) de SG por via oral, com gavagem, no quinto dia de vida das aves.

Desenho experimental
As pintainhas foram divididas em 3 grupos a saber:
Grupo 1 – Desafiado com SG sem Avisflora
Grupo 2 – Desafiado com SG com Avisflora
Grupo 3 – Desafiado com SG, com dose de choque de Avisflora.

Análise estatística
Médias e desvio padrão das contagens de Salmonella Gallinarum em cecos de pintainhas de postura aos 7 e 21 dias de vida nos diferentes grupos experimentais.
GRUPO EXPERIMENTAL

7 dias média
+/- DP log10 UFC/g

21 dias media
+/- DP log10 UFC/mL

Grupo 1 - controle

3,63a +/- 0,41

0,85 +/- 1,29

Grupo 2 - Avisflora

3,09 +/- 0,41

O,72 +/- 1,2

Grupo 3 - Avisflora

2,80b +/- 1,16

0,00 +/- 0,00

P

<0,01
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Avaliando a presença de SG no fígado das aves aos 7 dias de vida (acima), também
foi observado uma redução da presença da bactéria nos grupos tratados (os grupos tratados não diferiram entre si).
Presença (%) de Salmonella gallinarum
em cecos aos 21 dias de idade

Diante do delineamento estudado e os resultados obtidos, conclui-se que o uso
do produto Avisflora apresentou reduções estatísticas na presença de Samonella
Enteritidis em fígados aos 7 dias de idade das aves, sugerindo melhor resposta à
infecção sistêmica nos grupos tratados.

Presença (%) de Salmonella gallinarum
em fígado aos 7 dias de idade

Conclusões
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Em uma avaliação global, no momento de 7 dias de idade das aves, ambos os tratamentos com o produto Avisflora foram efetivos para diminuição da contagem
de Salmonella Gallinarum nos cecos das aves. Ainda aos 7 dias de idade das aves,
a presença de Salmonella Gallinarum no fígado foi menor com o uso do produto
Avisflora, independente da dose utilizada.

Conclusão
Diante do delineamento estudado e os resultados obtidos, conclui-se que o uso do
produto Avisflora, continuo na ração, foi eficiente na redução de Salmonella Gallinarum, tanto em ceco como no fígado, seja pela redução qualitativa (presença/
ausência) no fígado aos 7 dias de idade e no cedo aos 21 dias de idade ou quantitativa (UFC/g) no ceco aos 7 dias de idade.
O produto Avisflora foi capaz de bloquear a infecção sistêmica, reinfecção sistêmica e potencial redução dos níveis de contaminação ambiental e entre galinhas
poedeiras por Salmonella Gallinarum.

P: probabilidade de significância; DP: desvio padrãp; UFC: unidade formadora
de colônia; LOG10: logarítimo (onde 1log10 equivale a 10UFC, 2log10 equivalem
a 100UFC, 3log10 equivalem 1000UFC). Letras diferentes significam diferença
estatística com nível de 95% de confiança e P<0,05.
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Estudo 4)
Utilização do probiótico em aves

estudo 5)
Utilização de probióticos em Aves

FMVZ / UNESP Botucatu
Almeida Paz, Ibiara at al.

FMVZ / UNESP Botucatu
Almeida Paz, Ibiara et al.

Metodologia

Metodologia

O trabalho foi realizado com 500 pintos de corte de um dia de vida, com densidade
populacional de 11,11 aves/m² e 5 repetições em blocos de 50 aves cada.
Os pintinhos foram inoculados no incubatório com 1 bilhão UFC de avisflora/pintinhos.

Estudo avaliou 1000 pintos de corte, de 1 dia, densidade 11,11 aves/m², abatidos
aos 42 dias de idade.

Desempenho de 1 a 42 dias de criação
Tratamento

Controle

Probiótico

Consumo de ração (kg/aves/período)

4,604

4,517

Ganho de peso (kg)

2,896

2,975

CA

1,592

1,52

Viabilidade

98,8

98,8

FEP

434,27

467,07

Desempenho
Tratamento
Ganho peso (kg)
%
Consumo ração

2,7
1,44

%

1,41
-2,1

402,94

435,86
7,6

Tratamento

Controle

Avisflora

Latency to lie

197

296

Teste de aproximação

11,33

16,8

Escore 1

26

50

Escore 2

60

26

Escore 3

13

20

Escore 4

0

3

0

0

Teste apanha

TRATAMENTO
CGal

C+Gallipro

CAv

C+Avisflora

Escore 5

4552,7

4505,2

4604

4517

Características intestinais frangos de corte %

%

-0,4
2616,4

%

-1,9
2640,5

2896

1,8
1740

%

1707

1592

-1,9
339,2

2975
2,7
1520
4,52

337,7
-0,4

Legendas:
CGAl = Controle teste Galiipro
C+Gallipro = Controle teste Gailipro + Galiipro
CAV = Controle de teste Avisflora
C + Avisflora: Controle teste Avisflora + Avisflora
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3,67

Comportamento e bem-estar

Conforme dados publicados na United States Patent. (Fonte: Google)

%

3,597

CA

Comparações de desempenho entre os resultados
acima e os resultados de Gallipro aos 41 dias

Fator Efic.
produção

2,609
76,7

%

Observação: as aves que recebem Avisflora estavam mais calmas, provavelmente
devido ao melhor bem-estar gerado pela melhor qualidade intestinal e facilidade
de digerir a dieta (o que ficou comprovado pela CA).

CA

2,494

FEP

Retenção de água na carcaça:
Controle: 34,27%
Probiótico: 36,35%
≠: 5,7% a mais de retenção de água com Avisflora

Ganho de
peso (g)

Avisflora

%

Controle: ração com antibiótico.
Probiótico: ração sem antibiótico, com Avisflora.

Consumo de
ração (g)

Controle

434,27

467,07
7,1

Tratamento

Controle

Avisflora

Presença de gás

60

0

Erupção moela

60

0

Coccidiose

0

0

Passagem Ração

100

100

Hiperemia intestinal

100

40

Bom tônus intestinal

100

100

Consistência. caract. digesta

60

100

Cor característica

60

100

Presença de muco

60

0

Capacidade absorção de água %

34,54

36,58

Estudo 6)
Desempenho e qualidade de ovos de
poedeiras alimentadas com probiótico –
Resultados Parciais
FMVZ / UNESP Botucatu
Almeida Paz, Ibiara; de Lima Almeida Ianê et al.

Metodologia
Foram utilizadas 600 aves brancas da linhagem H&N Nick Chick criada em gaiolas
em aviário californiano com 8 aves por gaiola. Também foram avaliadas 500 aves
vermelhas da linhagem Lohmann Brown – Lite criadas em piso, sem acesso a piquete, com 5 aves por boca de ninho e 7 aves/m² em sistema cage-free. Em casa
ciclo produtivo foram avaliados 240 ovos (60 por tratamento) de cada linhagem.

Estudo 7)
Qualidade Intestinal: Utilização de
probióticos em aves
UNESP Botucatu
Almeida Paz, Ibiara et al. – mar. 2019.

A avaliação foi realizada em poedeiras comerciais, brancas e vermelhas.
Ao final de 4 ciclos produtivos, 10 aves de cada tratamento foram abatidas e porções do intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) foram analisadas.

T1: Aves brancas sem probiótico e com antibiótico (300 aves)
T2: Aves brancas com probiótico e sem antibiótico (300 aves)
T3: Aves vermelhas sem probiótico e com antibiótico (250 aves)
T4: Aves vermelhas com probiótico e sem antibiótico (250 aves)

Tratamentos

Desempenho e produção de ovos

GALINHAS
VERMELHAS

A utilização de Avisflora diminuiu os índices de ovos sujos, ovos trincados no útero
e o comportamento agonístico (aves apresentam comportamento mais calmo.)
Nas aves vermelhas criadas em piso houve melhora significativa no peso dos ovos,
com manutenção da qualidade da casca.
OBS: As aves foram avaliadas no pico de produção o que dificulta avaliar melhora
na produtividade.

Metodologia

Tratamentos

GALINHAS
BRANCAS

Conclusões

Item (%)

Controle

Avisflora

Viab.

97,97b

99,28a

Ovos viáveis

91,48

94,58

Ovos quebrados no útero

1,44a

0,82b

Ovos sujos

7,69a

3,98b

Viab.

97

95

Ovos viáveis

83

88

Ovos quebrados no útero

0,47a

0,26b

Ovos sujos

5a

3,6b

T1: Aves brancas em gaiolas sem probiótico e com antibiótico (300 aves)
T2: Aves brancas em gaiolas com probiótico e sem antibiótico (300 aves)
T3: Aves vermelhas em piso sem probiótico e com antibiótico (250 aves)
T4: Aves vermelhas em piso com probiótico e sem antibiótico (250 aves)
Qualidade intestinal das galinhas brancas
Tratamento
Altura do Vilo

Profundidade
cripta

Qualidade dos ovos

GALINHAS
BRANCAS

GALINHAS
VERMELHAS

Tratamento

Controle

Avisflora

Peso ovo

62,05

62,07

Resistência casca

4

4,2

Espessura casca

38,8

39,6

Peso ovo

58,4a

60,1b

Resistência ovo

4,63

4,66

Espessura ovo

40,6

40,9

Relação vilo /
cripta

GALINHAS
BRANCAS
GALINHAS
VERMELHAS

Controle

Avisflora

Canibalismo e agressividade

35a

25b

Canibalismo e agressividade

64a

50b

Teste de apanha % de aves calmas

55,5b

77,7a

Teste de aproximação % de aves
tocadas

1,5b

4,16a

Avisflora

Duodeno

1931b

2618,5a

Jejuno

1385

1364

Íleo

964b

1013,6a

Duodeno

316b

330a

Jejuno

205b

234a

Íleo

150a

140b

Duodeno

6,1b

7,9a

Jejuno

6,8

5,8

Íleo

6,4a

7,2b

Qualidade intestinal das galinhas vermelhas
Tratamento
Altura do Vilo

Comportamento agonístico
Tratamento

Controle

Profundidade
cripta

Relação vilo /
cripta

Controle

Avisflora

Duodeno

1580,5b

1776a

Jejuno

1238,5b

1363a

Íleo

939b

949a

Duodeno

254b

261a

Jejuno

167b

240a

Íleo

181,5b

122,6b

Duodeno

6,2b

6,8a

Jejuno

7,4a

5,70b

Íleo

5,2b

7,7a

Conclusão
A utilização do probiótico Avisflora melhorou significativamente a qualidade do
intestino delgado, promovendo maior área de absorção de macro e micro nutrientes.
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Apresentação
Avisflora é embalado a vácuo, o que garante maior tempo de vida das bactérias.
Avisflora é apresentado em duas opções, conforme a forma como será oferecida aos animais:
 Lactose como veículo: deve ser usado quando o produto é oferecido via
água, já que a sua solubilidade é completa.
 Levedura inativa como veículo: usado quando Avisflora é adicionado à
ração, tem a vantagem de possuir mananos e glucanos, que compõem todas
as leveduras.

Resistência a antibióticos
Resistente a Kanamicina, vancomicina, neomicina, estreptomicina, trimetropina,
tetraclina, enrofloxacina, ciprofloxacina e sulfametoxazol.

Dosagens
Na água
Idade

Consumo médio
água/cab/dia

Dosagem

UFC/cab/dia

Até 07 dias

60 ml

500g/1.000L água

1,5x108 UFC/g

Até 21 dias

170 ml

200g/1.000L água

1,7x108 UFC/g

Até abate

400 ml

100g/1.000L água

2x108 UFC/g

Idade

Consumo médio
cab/dia

Dosagem

UFC/cab/dia

Até 07 dias

30-35g/cab/dia

1kg/ton

1,5x108 UFC/g

Até 21 dias

85-90g/cab/dia

400g/ton

1,7x108 UFC/g

Até abate

150g/cab/dia

200g/ton

2x108 UFC/g

Na ração
Avisflora é o aditivo probiótico da Kera indicado para aves de corte e de postura.
Ele atua como promotor do crescimento, melhorando a conversão alimentar, diminuindo a mortalidade, eliminando o risco da presença de antibióticos na carcaça e diminuindo a resistência aos antibióticos.

Benefícios







Evita as diarreias bacterianas.
Aumenta a produtividade e vida útil das aves de postura.
Aumenta o ganho de peso.
Melhora a conversão alimentar.
Diminui a mortalidade.
Avisflora possui certificação de ingrediente para a produção de alimento
orgânico.
É composto por duas bactérias de eficiência comprovada no aparelho digestivo
dos animais a que se destina, a saber:
 Pediococcus acidilactici = 3 bilhões de UFC/g;
 Lactobacillus plantarum = 2 bilhões de UFC/ g.

Resultados esperados na granja com Avisflora
 Rápida melhora na recria, quanto à saúde intestinal, inapetência, sonolência
e palidez das patas dos pintinhos;
 Digestão mais completa dos alimentos, com melhora na conversão
alimentar;
 Aumento no peso final;
 Diminuição da mortalidade;
 Aumento no índice de postura em galinhas poedeiras;
 Maior vida produtiva de galinhas poedeiras;
 Diminuição dos custos de produção;
 Diminuição do índice de calos nas patas;
 Cama mais seca, em função de uma melhor digestão, o que diminui a
frequência dos revolvimentos da mesma à metade.
 Efeito do Avisflora sobre a população de Salmonella enteriditis na digestão
da frangos.
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Postura
Choque (1* semana)

700g/ton

Tratamento

300g/ton

Água
Choque (1* semana)

60g /1.000 aves

Tratamento

30g/1.000 aves

Depoimentos de clientes que utilizaram
Avisflora em suas granjas

A seguir, resultados de testes realizados em uma
integração em Minas Gerais

1 – Sr. Vitelso Tonin, RS – Aves de Postura

2 – Avisflora – 15/03/2016
Integrado: Sr. Beto

“Obtivemos os seguintes resultados:
 Aves em inicio de postura: o índice passou de 92% para 98%;
 Aves ao final de postura: o índice passou de 82% para 92%;
 As aves apresentam maior vigor, sanidade e tempo de postura.”

Dados coletados

Lote sem Avisflora

Lote com Avisflora

Data alojamento

05/11/2015

30/01/2016

2 – Sr. Artemio Calgaro, RS – Aves de postura

N° aves alojadas

18500

19500

“Iniciamos a utilização de Avisflora porque nossa produção de ovos vinha caindo,
em função principalmente de intoxicação alimentar devida a micotoxina na ração.
Avisflora começou a mostrar resultados na produção a partir dos 20 dias de uso
com 5% de aumento da produtividade em aves em final de postura. O consumo
diário de ração seguiu sendo o mesmo: 112g/ave.
Notamos melhora na disposição das aves e na plumagem também.”

N° aves abatidas

17802

18536

Mortalidade (%) *

3,77

4,94

G.P.D (gramas)

54,6

58,65

Idade media ao abate (dias)

42

43

3 – Sr. Daniel Ever dos Santos, MG

Peso total em carne (kg)

40822

46748

“Com a utilização de Avisflora conseguimos eliminar a adição de antibióticos à
dieta, que eram utilizados basicamente para tratar diarreias e problemas respiratórios. Isto melhorou nosso custo de produção graças à melhora na conversão
alimentar.
Ainda utilizamos antibióticos nos três primeiros dias de vida para o fechamento
do umbigo, pretendemos eliminar também esta etapa para conseguirmos a certificação de produção orgânica.”

Peso médio (gramas)

2293

2522

Ração total (kg)

77120

8300

C.A

1,89

1,77

F.P

278

315

I.E.A (%)

52,93

56,32

Viabilidade (%)

96,23

95,06

Custo kg frango abatido (Reais)

3,02

2,81

Galpão

Convencional

Convencional

Resultados de testes da utilização de
Avisflora
1 – Trabalho realizado em 2014 numa granja de
Nova Veneza - SC
LOTE
C.A.

04/06/2013*

27/08/2013

01/10/2013

11/12/2013

Padrão Realizado Padrão Realizado Padrão Realizado Padrão Realizado

1,869 1,918 1,869 1,837 1,735 1,705 1,900 1,840

Peso final
(kg)

2,788

2,778

2,968

3,154

Ganho p/
animal (R$)

0,46

0,58

0,64

0,71

*OBS: os pintinhos chegaram com peso médio de 35 gramas.
Cálculo financeiro:
A) Custo do quilo do frango sem Avisflora:
LSA: 40822Kg x 3,02: 123282,00 reais (custo)
LSA: 40822x4,70: 191863,00 reais (venda do frango inteiro)
Diferença: 191863-123282: 68581,00 reais
B) Custo do quilo do frango do lote com Avisflora:
LCA: 46748X2,81: 131362,00 reais (custo)
LCA: 46748X470: 219716 reais (venda)
Diferença: 219716-131162: 88554,00 reais
Diferença total: LCA – LSA: 88554,00 – 68581,00: 19773,00 reais

OBS: o primeiro lote (04/06/2013) fez uso do Avisflora somente na fase final.
*Segundo o relato do cliente, neste lote o abate atrasou, ao invés de 42 dias, ocorreu aos 50 dias e mesmo assim a conversão alimentar foi muito boa. Chama a
atenção a evolução do valor que o produtor está recebendo por animal, que passou de R$0,46 para R$0,71. Sabe-se também, que a mortalidade aumenta consideravelmente no final do lote, portanto neste lote onde o abate foi realizado
com 50 dias, a tendência seria de uma mortalidade maior. Com o uso do Avisflora
consegui-se manter a mortalidade em 2% o que significa metade da mortalidade
considerada como limite aceitável, que é de 4%.
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3 – Avisflora – 10/03/2016
Integrada: Sr. Renata

4 – Avisflora – 12/04/2016
Integrado: Sr. Jurandir

Dados coletados

com
Lote sem Avisflora Lote
Avisflora

Dados coletados

Lote sem Avisflora

Lote com
Avisflora

Data alojamento

18/11/2015

23/01/2016

Data alojamento

22/12/2015

24/02/2016

N° aves alojadas

23000

23000

N° aves alojadas

42650

38000

N° aves abatidas

22600

22191

N° aves abatidas

41490

37400

Mortalidade (%) *

2,74

3,53

Mortalidade (%) *

2,72

1,58

G.P.D (gramas)

53,60

58,63

G.P.D (gramas)

51,81

56,52

Idade media ao abate (dias)

46,32

44

Idade media ao abate (dias)

42,51

41,58

Peso total em carne (kg)

56121

57272

Peso total em carne (Kg)

91378

87912

Peso médio (gramas)

2,483

2,580

Peso médio (gramas)

2202

2350

Ração total (kg)

113150

106740

Ração total (kg)

169800

147680

C.A

2,01

1,86

C.A

1,86

1,68

F.P

262

304

F.P

271

331

Viabilidade (%)

98,26

96,47

I.E.A (%)

53,8

59,5

Galpão

Convencional

Convencional

Viabilidade (%)

97,28

98,42

Custo Kg frango abatido (reais)

3,02

2,75

Galpão

Climatizado

Climatizado

*OBS: os pintinhos chegaram com peso médio de 31 gramas
Cálculo financeiro:
A) custo do quilo do frango sem Avisflora:
LSA: 56121kg x 3,14: 176220,00 reais (custo)
LSA: 56121KG X 4,70: 263769,00 reais (venda)
Diferença: 263769,00 – 176220: 87549,00 reais
B) custo do quilo do frango com Avisflora:
LCA: 57272kg x 2,92: 167234,00 reais (custos)
LCA: 57272kg x 4,70: 269179,00 reais (venda)
Diferença: 269179-167234: 101945,00 reais
Diferença total: LCA – LSA: 101945-87549: 14396,00 reais

*OBS: os pintinhos com peso médio de 31 gramas
Custo econômico estimado (bruto): Jurandir
Lote sem Avisflora:
Custo: 91378kg carne x 3,02: 275.2961,56 reais
Venda: 91378kg de carne x 4,60: 420.338,80 reais
Diferença: 420.338,80 – 275961,56: 144377,24 reais
Lote com Avisflora:
Custo: 87912kg de carne x 2,75: custo: 87912kg de carne x 2,75: 241,758,00
Venda: 87912kg de carne x 4,60: 404395,20
Diferença: 404395,20 – 241758,00: 162637,20 reais
Diferença do LCA e do LSA:
162637,20 – 144377,24: 18.259,96 reais
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Anotações

5 – Avisflora
Integrado: Sr. Celso
Dados coletados

Lote sem Avisflora

Lote com
Avisflora

Peso do pintinho (gramas)

43

35,5*

Data alojamento

01/01/2016

01/03/2016

N° aves alojadas

22000

25000

N° aves abatidas

21216

23404

Mortalidade (%)

3,56

6,38

Viabilidade (%)

96,44

93,62

G.P.D (gramas)

56,98

56,55

Peso médio (gramas)

2504

2394

Idade media ao abate (dias)

43,96

42,34

Consumo de Ração (kg)

99760

100540

Peso total em carne (kg)

53145

56039

C.A

1,88

1,79

F.P

292

305

I.E.A (%)

53,2

55,74

Custo kg frango abatido (Reais)

2,87

2,78

Galpão

Convencional

Convencional

*OBS: os pintinhos com baixo peso.

Ganhos Zootécnicos observados
1) Redução da C.A
2) Aumento da GPD
3) Aumento do peso médio
4) Diminuição expressiva na taxa de passagem

Conclusão

Para maiores informações acesse www.kerabrasil.com.br
ou ligue (54) 2521-3124.
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Com o uso do Avisflora houve significativa redução do custo do frango e aumento
na rentabilidade dos lotes.

