A LNF

Ao ser fundada em 1987, a LNF deu o primeiro passo na construção de
uma empresa cujo fim primeiro é dar suporte técnico e qualificado a seus parceiros.
Agregando e gerando conhecimento de forma permanente, criou um modelo de
atendimento completo aqueles clientes que buscam qualidade e otimização de seus
processos.
A empresa detém as mais eficientes e modernas soluções na área de
biotecnologia aplicada existentes no mercado, disponibilizadas por uma equipe
técnica altamente qualificada.
E como fruto dessa filosofia de trabalho, recebeu o reconhecimento do
mercado e dos seus parceiros, sejam eles clientes ou fornecedores.
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KERA NUTRIÇÃO ANIMAL

A Kera é um braço da LNF - Latino Americana, [empresa líder nacional
em aplicações biotecnológicas (enzimas e microorganismos) nas áreas de açúcar,
álcool, sucos, vinhos, vinagres e outros], e tem como objetivo fortalecer suas
operações no setor agropecuário onde já atua produzindo inoculantes para silagem,
através do desenvolvimento e produção de ADITIVOS PROBIÓTICOS PARA
ALIMENTAÇÃO ANIMAL.
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NOSSOS OBJETIVOS

Desenvolver e produzir os probióticos mais eficientes do mercado, com sólido
embasamento científico e orientados para as necessidades do cliente, com
cepas selecionadas exclusivas da Kera;
Consolidar a Kera como referência em qualidade, resultados práticos e
atendimento ao cliente;
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HISTÓRIA DOS PROBIÓTICOS

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 microorganismos, 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), atribuiram 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 do seu
hospedeiro.
Tissier recomendou a ingestão de Bifidobactérias como supressoras das
bactérias putrefativas responsáveis pela diarréia em bebês e animais jovens.
Por outro lado, a administração de antibiótico a cobaias de laboratório,
mostrou que elas se tornam menos resistentes à infecções por Salmonella
typhimurium, Shige lla flexneri, e Vibrio Cholerae. (Bohnff etal, Freter, Collins e
Carter)
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Em outro trabalho dos mesmos autores, contagens de 101 de
Salmonella enteriditis foram suficientes para matar porcos da Guiné livres de germes
intestinais e 1 x 109 da mesma bactéria foram suficientes para matar animais com
perfeita microflora, antes de provocada a infecção.
Com respeito ao desenvolvimento de resistência dos microorganismos
patogênicos aos probióticos, todos os estudos mostraram que esta resistência não
existe.
Nos dias atuais, a seleção de microorganismos a serem utilizados como
probióticos obedece a critérios rígidos de ação e segurança, como mostramos abaixo:
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CEPA

Origem na natureza
Deve fazer parte da flora intestinal normal e ser benéfica ao intestino.

Biosegurança
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 (Biopelicula).

•

Antagonista a agentes patogênicos (atividade anti-microbiana).

•

Estimulação da resposta imune.

•

Estimulação seletiva das bactérias “amigas” e supressão das bactérias
danosas.

•

Trazer efeitos benéficos ao intestino por sua propriedade de “barreira”.
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APRESENTAÇÃO DO BIOBOVI TR
Biobovi TR é um probiótico que traz em sua composição uma cepa de
levedura Saccharomyces cerevisiae selecionada por suas características que a fazem
própria como suplemento em nutrição animal, seca e ativa, e a bactéria Pediococcus
acidilatici, de forma a combinar os efeitos da levedura na digestibilidade de fibras e
carboidratos e na produtividade do rebanho, com a alta performance da Pediococcus
acidilactici: uma bactéria homofermentativa que produz somente ácido lático a partir
dos carboidratos da dieta, em partes iguais das suas formas dextrógia e Levógira. É
uma bactéria de rápido crescimento, e portanto sua resposta como protetora do
aparelho digestivo aparece rapidamente após o início da suplementação.

Quando Utilizar o Biobovi TR
É o suplemento perfeito para monogástricos em crescimento ou na fase
adulta e na transição de monogástricos para ruminantes em animais jovens.

Benefícios do Biobovi TR

Benefícios da levedura viva: Biobovi contém 1 bilhão de UFC/g de leveduras vivas.

A Utilização de Leveduras Vivas como Probióticos
A forma de ação de cepas selecionadas, secas e vivas, de leveduras no
organismo animal, quando utilizadas como suplemento nas dietas, incluem-nas na
categoria dos probióticos. As leveduras têm efeitos positivos na performance de
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produção de monogástricos e ruminantes, embora não sejam capazes de colonizar o
aparelho digestivo.
Nos ruminantes, elas modificam as condições de fermentação no
rumem, o que se traduz por aumento na contagem das bactérias ruminais. Os efeitos
da levedura em ruminantes,variam muito conforme a dieta utilizada: mais forragens
ou mais concentrados, com efeitos benéficos em ambos os casos. Em
monogástricos, seu efeito se dá principalmente na hidrólise de dissacarídeos, efeito
anti-adesivo contra os germes patogênicos, estimulação da imunidade não específica,
inibição das toxinas e efeito inibidor quanto aos microorganismos patogênicos.

Ação da Levedura em Diferentes Dietas
Dietas com grande quantidade de volumoso: aumento da capacidade de
digestão e conseqüente aumento da ingestão;
Dietas com grande quantidade de concentrados: diminuição dos
problemas digestivos, como acidose e manutenção do nível de consumo do animal.

Quando e Porquê Utilizar Levedura Viva Selecionada no Rebanho?
- COMO ADITIVO DE USO CONTÍNUO PARA ESTIMULAR A INGESTÃO E
AUMENTAR OS LUCROS;
- Como suplemento para forragens na alimentação de eqüinos para estimular
uma maior utilização do alimento, como promotor do crescimento e prevenção de
perturbações gastrointestinais e doenças infecciosas;
- Em animais jovens: bovinos, caprinos e ovinos para incrementar o
metabolismo do rumem;
- Em aves, para evitar e curar distúrbios gastrointestinais e promover seu
crescimento;
- Em suínos, para evitar e curar distúrbios gastrointestinais e promover seu
crescimento.
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Em experimento realizado pela UFLA - Universidade Federal de Lavras - MG,
em 2006, sob a supervisão do professor Marcos Neves Pereira, a dois grupos de
vacas leiteiras foi administrada a mesma dieta: a um lote se adicionou Levumilk e a
outro não (controle). O lote que recebeu 10g/cabeça/dia de Levumilk teve uma
diminuição de 37,09% de CCS, além de produzirem o mesmo volume de leite com
menor ingestão de alimentos =>menor custo com a mesma renda.
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Resultado de Algumas Pesquisas
Embora atualmente se tenha certeza dos benefícios do rebanho na
suplementação com leveduras, o mecanismo envolvido neste processo ainda não é
completamente claro na comunidade científica:
1 - Em bovinos de corte: a suplementação com levedura selecionada
aumentou em até 7,5% o peso do fígado, podendo chegar a 13% em dietas ricas em
amido e açúcares (Garcia Estefan, 1999); Para Wallace e Newbold, a resposta é
maior quando se utiliza silagem de milho, que na utilização de silagem de capim.
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2 - Efeito da suplementação com leveduras: na ingestão de alimentos e
performance de vacas alimentadas basicamente com silagem de milho durante o
início da lactação. (J. E. WohH, T.T. Corciane, and P. K. Kajae – Depto of Animal
Sciences, Rutgers – The State University, New Brunswick, NJ 08901 – 1998.
O trabalho foi realizado com 2 lotes de 18 vacas holandesas,
alimentadas com silagem de milho concentrado e feno. A suplementação com
levedura iniciou-se 30 dias antes do parto com 10g/cabeça/dia e outras 18 vacas
serviram como controle. Na quinta semana de lactação ambos os lotes de 18 vacas,
controle e suplementadas, foram divididos em 3 lotes suplementadas com zero, 10 e
20g/dia/an. de levedura.
Observa-se

que

as

vacas

suplementadas

antes

da

lactação

aumentaram significativamente o consumo de matéria seca, produção de leite com
gordura corrigida, digestibilidade da Proteína Bruta e da FDA. As diferenças entre
animais suplementadas com 10g e com 20g não foram significativas.

Os resultados da 5ª e 18ª semana, foram os seguintes:
Suplementação
g/animal/dia

0

10

20

Gordura corrigida

37,7 kg/dia

40,7 kg/dia

41,4 kg/dia

78,5

80,8

79,5

54,4

60,2

56,8

23,8 kg/dia

24,7 kg/dia

25 kg/dia

Digestibilidade da
proteína bruta %
Digestibilidade de
FDA
Ingestão de M. S.

Mecanismos de Ação das Leveduras Como Probióticos – T. Miller Webster*, W.
H. Hoover**, M. Hott And+ J. E. Nocek++
* Laboratório de pesquisa de fermentação ruminal – West Virginia Univercity,
Morgantown, WV
+ Varied Industries Corporation, Mason City, IA
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++ Spruce ttaven Farm and Ressearch Center, Union Springas, NY
A inclusão de leveduras secas ativas tem demonstrado aumento na
ingestão de MS e na produção de leite. Embora haja várias respostas sobre como
ocorre, o mecanismo exato ainda não é conhecido.

Existem Várias Propostas Para Explicar a Sua Ação
Para Wallace (1994), a remoção do oxigênio do rúmem pela levedura é
a chave par ao aumento da contagem de bactérias.
Outras teorias populares sugerem que a levedura fornece fatores de
crescimento, provitaminas e micronutrientes que estimulam o crescimento das
bactérias ruminais.
Uma teoria sustenta que a chave da ação da levedura seria estimular a
utilização do ácido lático pela bactéria; isto levaria a um aumento do pH e
conseqüente estabilidade do ambiente ruminal. Um pH maior criaria melhores
condições para a multiplicação de bactérias celulíticas, o que explicaria o aumento
na digestão das fibras, na ingestão de alimentos e portanto, na resposta da produção.
Outra teoria muito popular afirma que a levedura tem influência positiva
sobre a captação da amônia, o que aumentaria a proteína microbiana e a eficiência,
ao aumentar a disponibilidade de aminoácidos na fase pós ruminal, e na produção de
leite e carne.

Resultados Obtidos Com Suplementação de Levedura Viva na Dieta:
A célula de levedura é rica em proteínas, vitamina B1, enzimas e
cofatores. A utilização de levedura viva na nutrição animal teve início em 1920 e
naquele tempo, se pretendia fornecer uma fonte de proteína, somente.
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Na

década

de

1950

os

primeiros

estudos

sobre

o

assunto

demonstraram que a adição de pequenas quantidades de algumas cepas específicas
de levedura viva aumentava o ganho de peso em bovinos de engorda, assim como a
produção de leite.
Atualmente são incontáveis os estudos que confirmam aquelas
primeiras observações: A levedura seca ativa melhora a digestão e conversão dos
alimentos pelo animal, melhorando seu estado de saúde e incrementando a
produtividade.
Embora ainda não se entenda completamente o mecanismo pelo qual a
levedura atua no organismo do seu hospedeiro, pode-se afirmar que:
1 – Acelera o desenvolvimento de bactérias benéficas como as bactérias
láticas e bactérias que hidrolisam a celulose através de suas enzimas celulíticas. Isto
faz com que a digestão e assimilação do alimento seja mais rápida e que o animal
possa ingerir maior quantidade de alimento com melhor assimilação e conseqüente
aumento da produtividade.
2 – Ao instalar-se e no intestino, a levedura impede que bactérias patogênicas
se instalem na mucosa intestinal, além de absorver toxinas e seus metabólitos; assim,
previne problemas digestivos e aumenta a sua imunidade. A levedura também
acelera o desenvolvimento do aparelho gastrointestinal de animais jovens.
3 – A levedura viva seca contém fatores de crescimento cuja função é acelerar
o crescimento, embora ainda não se conheça muito sobre eles.
4 – É um nutriente de altíssimo valor biológico.
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Benefícios do Pediococcus Aciditactici

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 e/ou leveduras

vivas, ex:

(yakult) 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:
a) Contenham células vivas de microorganismos;
b) Melhoram as condições gerais de saúde de homens e animais e exercem
seus efeitos na boca, no aparelho gastrointestinal e ou urogenital quando
adicionado o alimento ou em cápsulas: um exemplo de probiótico de uso
humano é o medicamento 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;

•

Melhorar sua conversão alimentar

•

Manter sua saúde geral, prevenir e curar distúrbios intestinais e/ou
urogenitais, através da produção de substancia antimicrobiana.

•

Auxiliar a pré-digestão de fatores antinutricionais como os inibidores de
tripsina e glicosinolatos;
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Requisitos Básicos
Para ser eficiente, o probiótico deve satisfazer os seguintes requisitos:
•

Ser absolutamente seguro para o homem ou animais;

•

Ser resistente na sua forma viva a condições adversas como a presença de
enzimas na cavidade oral e no estômago, ácidos gástricos, sais biliares e
ao suco pancreático no intestino delgado;

•

Ser capaz de chegar vivo ao órgão onde se espera que atue, e ser ativo
metabolicamente e/ou multiplicar-se;

•

Ser resistente às práticas comuns de processamento de alimentos e
tolerante a antibióticos, quando administrado com estas substâncias.

•

TER NA SUA COMPOSIÇÃO A QUANTIDADE DE UFC/g SUFICIENTE
PARA PRODUZIR OS EFEITOS DESEJADOS. (Este último item tem sido a
maior causa real da ineficiência de algumas preparações comerciais:
contagem insuficiente de UFC/g para produzir benefícios ao 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.
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:
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90% dos concentrados fase inicial
75% dos concentrados fase crescimento
50% dos concentrados fase terminação
•

Animais de fazenda – quantidade de antibióticos gastos por ano – 7,3 –
11,2 milhões de kg.

Os antibióticos apresentam 4 desvantagens principais:
•

Desenvolvimento de antibiótico – resistência por parte da flora patogênica;

•

Barreiras comerciais impostas por países compradores principalmente
União Européia e Japão, onde sua utilização como promotores de
crescimento foi banida.

•

Alteram a composição da microflora com as conseqüentes complicações
digestivas;

•

Resíduos de antibióticos podem ser encontrados no produto final,
(carne,leite e derivados) o que implica na sua recusa pelo consumidor ou
na impossibilidade do seu processamento.

Equilíbrio da Microflora Gastrointestinal
O aparelho gastrointestinal de ruminantes ou monogástricos é livre de
microorganismos ao nascer, e é rapidamente colonizado pela flora presente no
ambiente onde vive. Conforme B. Gedek, e apesar da grande variabilidade de
espécies existentes, que dependem em grande parte das condições do ambiente
onde o animal vive, após 5 ou 6 dias do nascimento, existem 400 a 500 diferentes
cepas de bactérias, num total de 100 trilhões de UFC no aparelho gastrointestinal
normal de um animal de fazenda.
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 Escherichia
Coli (Gram -) e Esterococci (Gram +);
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•

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 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
probióticos adquirem máxima importância, uma vez que se tornam a única proteção
do filhote a contaminações contra patógenos (dos 6 aos 21 dias de vida).

Efeitos dos Probióticos no Hospedeiro
•

Manutenção da saúde geral: Inibição dos microorganismos patogênicos e
estimulação do crescimento de uma microflora benéfica após o nascimento.
Em animais mais velhos, eles restauram o equilíbrio da microflora após
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terapia com antibióticos, mudanças na dieta ou estresse de transporte.
Assim, eles aumentam a produtividade do animal através da redução de
diarréias, que são a maior causa de mortalidade nos animais jovens e
mantém a produtividade em animais mais velhos.
•

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 conseqüente melhora na eficiência da dieta.

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 conseqüente exclusão de bactérias indesejáveis (a
capacidade de aderência é uma das características fundamentais na escolha de
microorganismos como probióticos).

Mecanismos De Ação Dos Probióticos

(Exclusão Competitiva)
•

Fixação À Parede Intestinal Impedindo A Aderência De Patógenos:

Patógenos

Probiótico

Parede intestinal
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2 – Consumo dos nutrientes disponíveis, a expensas das bactérias
indesejáveis:

Mecanismos De Ação Dos Probióticos

(Exclusão Competitiva)
•

Promovem competição por nutrientes com patógenos:

Patógenos

Alimento

Probiótico

3 – Produção de ácidos, principalmente láctico, com a conseqüente diminuição
de pH e inibição do crescimento de bactérias patogênicas como E.coli Gram -,
salmonella, rotavirus, etc.
4 – Produção de substâncias antimicrobianas, como peróxido e bacteriocinas
(atualmente, já se utilizam estas bacteriocinas naturais para conservação de
alimentos para humanos);
5 – Desintoxicação: Neutralização in situ das entero-toxinas e prevenção da
síntese de aminas tóxicas;
6 – Estimulação do sistema imunológico: específico e não específico.
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Como Atuam os Probióticos?
Ao serem ingeridos em teores (UFC) suficientes, os probióticos
produzem mudanças na microflora intestinal que se traduzem na melhora das
condições fisiologicas do seu hospedeiro, seja ele animal ou humano. A flora
intestinal é uma comunidade interativa de microorganismos com funções específicas,
cuja finalidade é manter um saudável equilíbrio: alguns organismos são responsáveis
pela fermentação de substratos não digeríveis e do muco produzido no epitélio com a
produção de ácidos graxos de cadeia curta favorecendo a recuperação e absorção do
cálcio, ferro e magnésio na regulação do metabolismo da glicose reduzindo a glicemia
postprandial, assim como a síntese da vitamina K e das vitaminas do grupo B.
Algumas propriedades incluem cura de doenças infecciosas, doenças
intestinais crônicas como colite ulcerativa, imunomodulação, biodisponibilidade de
nutrientes, doenças cardiovasculares, diabete mellitus não insulina-dependente,
obesidade, osteoporose e câncer ( Saavedra

JM 2001: Clinical applications of

Probiotic Agents Am J Clin Nut 73 (suppl) 1147-1151).
Estes efeitos podem dever-se direta ou indiretamente à regulação da
microflora intestinal ou da resposta imunológica ( Guarner F. and JR Malagelada 2002
– Ecologia Intestinal: Modulacion mediante Probióticos – Ed. Médica Panamericana –
Cap. 4).

Produção de Bacteriocinas
As bacteriocinas são consideradas peptídeos biologicamente ativos que
possuem ação bactericida.
Ners (1996) propôs a seguinte classificação para as bacteriocinas:
CLASSE I – Lantibióticos: Pequenos peptídeos ativos a nível de membrana,
que contém alguns aminoácidos pouco comuns, como a Lantionina e a
dihidroalanina, os quais se formam pela desidratação da serina e da Treonina com
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adição posterior de átomos de enxofre da cisteína às ligações duplas dos
deshidroaminoácidos.
Um exemplo bem conhecido destas bacteriocinas á a nisina.
CLASSE II – Não Lantibióticos: Bacteriocinas de peso molecular variável que
contém aminoácidos normais. Este grupo tem 3 sub-classes:
A – Peptídeos ativos contra Listeria; possuem a seqüência de consenso na
região amínica terminal – TGNGVXC e os mais característicos são a pediocina PA-1
e a Sakacina P.
B – Formados por dois peptídeos diferentes: neste grupo se encontram a
Lactococcina G e as pantaricinas EF e JK.
C – Peptídeos pequenos, termoestáveis e que são transportados por outros
peptídeos: São exemplos a Divergicina A e a acidicina B.
CLASSE III – Peptídeos grandes, maiores que 30 KDa: nesta classe se
encontram as helveticinas J e V, acidofilicina A, e as lactacinas A e B.

Modo de Ação das Bacteriocinas
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 e altera a força motriz dos prótons
necessária para a produção de energia e síntese de proteínas ou ácidos nucleicos,
levando o microorganismo atacado à morte.
É possível que as bacteriocinas das classes I e II tenham mecanismos
de ação semelhantes: aparentemente, os peptídeos se unem à membrana
citoplasmáica através de uniões eletrostáticas com os fosfolipídios carregados
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negativamente. Os monômenos de bacteriocina formam agregados protéicos
(formação do poro e saída de íons ATP e aminoácidos).
O resultado é a morte da célula bacteriana.
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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.
As bacteriocinas já se utilizam como conservantes naturais de alimentos
para humanos, em substituição a agentes químicos.
Seguem-se descobrindo 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, assim como a nisina (Lactococcus lactis).
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ALGUNS DADOS DE PESQUISA
1 – AVES: A coccidiose aviária é o parasita que causa a maior mortalidade em
aves, além de má absorção e utilização da ração, crescimento lento dos pintos e
redução na produção de ovos.
A redução no ganho de peso é o primeiro sintoma, e também o
causador das maiores perdas econômicas na indústria avícola.

Drogas e vacinas são os controles mais comuns. Atualmente,
restrições ao uso de drogas e o alto custo das vacinas fez com que se
buscassem tratamentos alternativos.
A utilização de bactérias probióticas, demonstrou-se capaz de
influenciar o sistema imune do animal contra perturbações entéricas como, Eimeria,
rotavírus, E.coli e Salmonella (Isolauri, E. 2003; Majamaa et al 1995; Perdigon et al.
2001).
2 – CÃES E GATOS: Rol dos probióticos em cães e gatos com problemas
digestivos:
Em 3 diferentes hospitais veterinários na cidade de São Paulo, testou-se
um probiótico composto por levedura e Pediococcus acidilactici. O tamanho dos cães
variou de 2kg a 26kg, e a idade de 1 a 5 anos. Todos os cães apresentaram graus
diferentes de desordens intestinais e receberam 1 a 2 cápsulas de probióticos ao dia,
dependendo do seu peso.
Após 14 dias de tratamento, os cães superaram o problema e
apresentaram boas condições de saúde em geral.
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A Parvovirose é uma infecção que provoca sérios danos ao aparelho
gastrointestinal

dos

cães,

com

vômito

e

diarréias

sanguinolenta,

levando

frequentemente à morte do animal.
Por tratar-se de um vírus, os antibióticos não são efetivos.
Quatro

cães

diagnosticados

com

parvovirose,

com

diarréia

sanguinolenta após tratamento com Normosol R, Reglan, Cefazolin, Metronidazole ou
Ampicilina, receberam uma mistura de Pediococcus acidilactici e levedura por 3 dias:
Não somente a diarréia sanguinolenta desapareceu, como as fezes eram
consistentes, após este período não houve recaída de nenhum dos cães após 15 dias
de tratamento com o probiótico.
Outros efeitos visíveis dos probióticos em cães, é o desaparecimento do
mau cheiro corporal, e o controle de Giárdia.
3 - PROBIÓTICOS são eficientes na prevenção e cura de perturbações
digestivas em peixes.
4 –HUMANOS: os probióticos estão sendo utilizados para aumentar a
imunidade, baixar o colesterol, no tratamento da artrite reumatride, na prevenção do
câncer, no aumento da tolerância à lactose, na presença e cura de dermatite atópica,
doença de Crohnis, diarréia, infecções urinárias bacterianas e por Candida.
Quanto à sua possível patogeneidade, nenhuma das cepas disponíveis
como probiótico mostrou atividade patogênica ou carciogênica.
5 – SUÍNOS: estudo quantitativo micro-anatômico para entender os efeitos dos
probióticos no crescimento de suínos:
O intestino é capaz de modificar seu microhabitat, com efeitos sobre a
saúde e a produtividade do animal. Duzentos e cinqüenta leitões de 25 dias de idade
e 7,0 mais ou menos 0,5 Kg de peso vivo foram divididos em 2 lotes e 1 dos lotes
recebeu suplementação com Pediococcus Acidilactici ( 10 bilhões UFC/cab./dia) por
42 dias.
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Após este tempo, 8 animais de cada grupo foram abatidos e analisouse seu intestino grosso e delgado. Foram medidos os villi e criptas.
Os exames químicos mediram a produção de mucina no íleo e utilizouse análise imunohistoquímica para visualizar a proliferação de células epiteliais e
identificar macrófagos da mucosa. Os resultados foram os que seguem:
Houve aumento no comprimento dos villi ( 327 μm x 300 μm ) nos
animais que receberam probiótico; na profundidade das criptas (287μm x 247μm) do
íleo, e também na profundidade das cripta do ceco (423μm x 387μm); a capa da
mucosa do íleo também foi maior: (2,95μm x 2,35μm) nos animais suplementados
com probiótico.
O estudo concluiu que a adição de PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI a
dieta dos suínos produziu uma maior concentração de bactérias “amigas” e efeito
positivo no aparelho gastrointestinal.
Em trabalho similar com Enterococcus Faeccium e Lactobacillus
Acidophilus em suínos na fase de terminação, demonstrou-se o aumento na
performance de crescimento, na digestibilidade da dieta e diminuição da NH3 – N
fecal e dos AGV.
6 – CAVALOS: são monogástricos e herbívoros:
Quando se alimentam, a primeira fase da digestão é a mistura do
alimento às enzimas da saliva, seguidas dos sucos estomacais e finalmente o
alimento entra no intestino delgado, onde são absorvidos os carboidratos solúveis,
minerais, vitaminas, gorduras e proteínas.
Os carboidratos insolúveis passam à fase fermentativa do ceco. Seu
intestino está colonizado por bactérias capazes de metabolisar estes carboidratos e
torná-los assimiláveis pelo animal. Esta fermentação produz principalmente ácidos
graxos voláteis (AGV), (os quais fornecem a maior parte da energia necessária ao
animal), gás carbônico, proteínas microbianas, enzimas digestivas e algumas
vitaminas como K e o complexo B.
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Porém, esta população microbiana não é estável e pode variar
facilmente pelas mais diversas causas: mudanças de temperatura, pH, desidratação,
disponibilidade de substratos, presença de antibióticos ou outras drogas. Estas
oscilações na flora afetam a eficiência digestiva, além de produzirem endotoxinas, as
quais provocam cólicas, enterite ou laminite.
Cavalos submetidos a situações de estresse como cavalos de corrida,
cavalos de raça, transportados, desidratados, nervosos ou prenhes têm alterações
bruscas na sua microflora intestinal, com produção de endotoxinas e suas
conseqüências.
Nestes animais, o equilíbrio da microflora se mantém com probióticos,
principalmente bactérias láticas: As observações mais importantes com respeito a
utilização de probióticos em cavalos são:
1 – Quando suplementados com probióticos desde jovens e durante o
crescimento, a incidência de danos ortopédicos é menor (melhor absorção de
minerais);
2 – Éguas prenhes suplementadas com probiótico produzem o mesmo volume
de leite, porém com mais gordura;
3 – Cavalos submetidos a grandes estresses (como aqueles utilizados em
escolas de equitação), mantém seu peso mais facilmente quando são suplementadas
com probiótico.
4 - Cavalos suplementados com probiótico demonstraram aumento na
capacidade metabólica de carboidratos, quando submetidos a treinamentos pesados .
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Resultados Esperados Com a Suplementação da Dieta Com Biobovi TR:
•

Prevenção e cura da diarréia;

•

Promoção natural do crescimento;

•

Acidificação do aparelho gastrointestinal;

•

Aumento do apetite e da conversão alimentar;

•

Aumento da imunidade, o que confere mais saúde ao rebanho;

•

Melhor digestão das fibras;

•

Aumento da população microbiana do intestino;

•

Diminuição da produção de metano;

•

Diminuição dos custos de produção;

Doses Recomendadas:
Animal

Etapa de Crescimento

Dosagem

Porcas

Gestação e aleitamento

2g/cab/dia

Leitões

Aleitamento

e

pós- 0,2g/cab/dia até 0,5g/cab/dia

desmame
Frangos

(Poedeiras

e Começo do crescimento 0,1g/cab/dia

primo cantol)

até o abate

Perus

Do crescimento até o 0,1g/cab/dia
abate

Coelhos

Toda a vida

0,1g/cab/dia

Bezerros

Após o desmame até 0,5g/cab/dia a 2g/cab/dia
terminação

Cordeiros e Cabritos

Após o desmame, até 0,2g/cab/dia a 0,5g/cab/dia
terminação

Cavalos

Toda a vida

10g/cab/dia a 20g/cab/dia

Cães e Gatos

Toda a vida

0,2g/cab/dia a 0,5g/cab/dia
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Apresentação: Embalagens de 1kg
Segurança: Os microorganismos do Biobovi TR são classificados pelo FDA com
GRAS ( Generally recognized as safe).
Níveis De Garantia: Cada grama de Biobovi TR contém 1,05 bilhão/UFC.

RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS – LEVEDURA
Dose Máxima
Sulfadimetoxina Sódica

1600ppm

Lincomicina

400ppm

Flavomycina

1200ppm

Furazolidona

1200ppm

Zinco bacitrazina

1200ppm

Monensina

3200ppm

Streptomicina

2000ppm

Carbadox

1600ppm

Tartarato de Tirosina

1600ppm

Clorotetraciclina Hcl

2000ppm

Penicilina G Procaina

1600ppm

Amprolium

2000ppm

Clopidol

1600ppm

Nicarbazina

2000ppm

Baycox (2,5%)

160ppm

Salinomicina

1600ppm

Avilamicina

800ppm

Avoparcina

400ppm

Virgimicida

200ppm
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RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS - PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
Tolerante

a

penicilina,

ampicilina,

estreptomicina,

canamicina,

metilmicina e nitrofurano.
Avoparciana

40ppm

Tilosina

20ppm

Salinomicina

50ppm

Colistina

120ppm

Lutizol

420ppm

Apramicina

100ppm

Lincomicina

110ppm

Oxitebreiclina

400ppm

Validade: Biobovi TR é válido por 24 meses quando estocado sob refrigeração (47oC), e 12 meses a temperatura ambiente (menor que 25oC).
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