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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, Aditivos
Probióticos para Alimentaçâo Animal, suplementos para bovinos e suínos.

>>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 mais resistentes à infecções por Salmonella typhimurium, Shige lla flexneri, e Vibrio Cholerae. (Bohnff etal, Freter, Collins e Carter).
Em outro trabalho dos mesmos autores, contagens de 10¹ de Salmonella
enteriditis foram suficiente para matar porcos da Guiné livres de germes intestinais
e 1x109 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.
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Apresentação do Levumilk
>>As Leveduras Vivas Ruminais
As leveduras são microorganismos
unicelulares com fisiologia semelhante aos
fungos. Existem catalogadas mais de 500
espécies diferentes de leveduras, sendo a
Saccharomyces cerevisiae, uma das espécies.
Dentro da espécie Saccharomyces
Cerevisiae, existem mais de 2000 cepas registradas, cada uma delas com características próprias quanto a sua propriedades físico-químicas e ao seu metabolismo.
Existe na literatura farta evidência
dos benefícios obtidos com a utilização de leveduras vivas selecionadas para nutrição animal, dentre as quais destacamos:
• Aumento do número das bactérias celulíticas, graças ao aumento da
anaerobiose no rumem (a levedura consome o oxigênio presente) e a
estabilização do pH em valores mais altos.
• Aumento da ingestão de fibra (FDN) graças à maior atividade celulítica,
o que resulta em mais energia disponível;
• Aumento na contagem de bactérias ruminais, as quais são fonte de
nitrogênio proteico que vai para o intestino delgado.
• Aumento do consumo de acido lático graças ao maior crescimento de
Selenomonas ruminantium e de Megasphera elsdeni (efeito no controle
do da acidose).
• O conjunto destes efeitos no rumem resulta em maior produção, melhor condição corporal, prevenção dos problemas decorrentes do mau
funcionamento do rumem como acidose, laminite, mastite subclínica, e
ambiental, problemas de reprodução, e outros;
• O incremento na produção de leite em bovinos leiteiros é de 2% a 30%
com média de 7,3%, enquanto que o aumento de peso em bovinos de
corte apresenta uma média de 8,7%, podendo chegar a mais de 20%.
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• Quanto mais baixa a qualidade da dieta, maiores são os resultados
obtidos com a suplementações de leveduras;• No pré-parto, a queda no
consumo de matéria seca é o principal fator de risco na etiologia das
desordens digestivas e metabólicas como febre do leite, cetose, fígado
gordo, deslocamento do abomaso e acidose ruminal. A utilização de leveduras vivas neste período incentiva o consumo de M. S. e estabiliza o
pH do rúmen de vacas que tiveram a dieta modificada;
• Embora a levedura não se implante no rumem e morra após 20-30
horas, durante o seu tempo de vida ela se multiplica e produz extrato de
levedura e seus metabólitos ativos, mananos e glucanos, os quais atuam
como prébióticos e são considerados responsáveis por parte dos efeitos
da utilização de leveduras vivas, a saber:
- Consumo de oxigênio presente no rúmen.
- Prevenção da colonização do intestino por bactérias patogênicas, graças à ação dos mananos (mananoligossacarídeos), os quais fagocitam
bactérias patogênicas. Existem pesquisas que sugerem que estes componentes das leveduras podem substituir os antibióticos, quando utilizados como promotores de crescimento; dez gramas de levedura pura
liberam em torno de 500mg de mananos.
- Os glucanos liberados pela levedura ao morrer, estimulam o sistema
imune natural. Dez gramas de levedura pura liberam em torno de 500mg
de glucano.
Embora ainda não se entenda completamente o mecanismo pelo qual a
levedura atua no organismo do seu hospedeiro, pode-se afirmar que:
1 – A levedura viva regula o processo de digestão, reduz a produção de
lactato, aumenta a estabilidade do pH, acelera o desenvolvimento de bactérias benéficas que hidrolisam a celulose através de suas enzimas celulíticas, aumenta a contagem dos fungos ruminais que “abrem” a fração ligniforme das fibras e liberam a
parte digestível para as bactérias 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 consequente aumento da produtividade.
2 – Ao morrer e hidrolisar-se os produtos resultantes do processo impedem 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 – Levumilk contém fatores de crescimento cuja função é acelerar o
crescimento da flora ruminal, especialmente vitaminas do complexo B.
10

4 – É um nutriente de altíssimo valor biológico.
Esquema do modo de ação das leveduras selecionadas (Wallace, 1994):
Aumento da produtividade
Aumento da
hidrólise de celulose

Aumento do consumo

Diminuição da
produção de lactato
Alteração na
metanogênese

Aumento do
nitrogênio bacteriano
Mudança na
proporção dos AGV

(Levedura Probiótica)

Aumento da
estabilidadedo pH

»» Acidose
Os avanços em genética e nutrição dos bovinos com altas concentrações
de amido/açucares levaram ao aumento da produtividade, mas também submeteram os rebanhos a um enorme estresse, com consequente aumento de descarte
involuntário devido à acidose, laminite, mastite e queda da fertilidade. A desordem
metabólica mais comum no gado é a acidose ruminal, e muitos produtores sequer
sabem que seu gado está sofrendo de acidose. Estudos recentes demonstram que
20 a 25% das vacas leiteiras apresentam acidose sub-clínica (ASAR). O custo direto é a queda na produção de leite, nos teores de gordura e proteína do leite e no
aumento dos casos de laminite e mastite ambiental. Também se perdem 10 a 20%
da produção de leite devido à redução da fertilidade.
O rumem é um ecossistema complexo, onde existem mais de 200 espécies de bactérias, leveduras, fungos e protozoários. A acidose ocorre principalmente quando se fornecem alimentos com alto amido, que são utilizados a fim de
aumentar a produção. Os sintomas básicos da acidose são diminuição na ingestão
de alimentos e na ruminação, mudança na textura das fezes, com fibra não digerida
visível e presença de grãos, bolas ruminais, aumento de deslocamento do abomaso, maior quantidade de fezes sujando o rabo e a anca do animal.
Também é possível que o gado esteja sofrendo de acidose subaguda
(ASAR) sem nenhuma indicação externa visível.
O pH ideal do rúmen é próximo de 7,0. Esta é a condição ideal para a
multiplicação da maior parte da flora ruminal, bem como para a digestão da FDN
pelas mesmas.
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Quando a concentração de glicose no rúmen aumenta, também aumenta
a reprodução das bactérias amíloticas, especialmente Streptococcus bovis, a qual
passa a produzir ácido lático ao invés de AGV. O ácido lático é 10 vezes mais ácido
que os AGV e nestas condições, S. bovis pode se reproduzir a cada 20 minutos. A
queda de pH resultante diminui a atividade das enzimas celulíticas, e também a contagem das bactérias que as produzem. Em condições de pH menor que 6,0 encontra-se 20 vezes menos bactérias celulíticas e 70 vezes mais bactérias amilolíticas (S.
bovis). Também caem as contagens de fungos e protozoários.

Acidose e laminite
O aumento de casos de laminite em função da acidose ruminal se explica
também pela descoberta recente de uma bactéria ruminal, a Allisonella histaminiformans, a qual se reproduz em condições de baixo pH (até 4,0), e metaboliza a histidina com produção de histamina; esta ultima funciona como severo vaso constritor
nos cascos, levando à laminite.
A acidose também é consequência do estresse calórico: a vaca come
menos, rumina menos e produz menos bicarbonato de sódio, que funciona como
tamponante do rúmen.
Outro fator importante é a motilidade ruminal: ela diminui em condições
de pH baixo, e com ela, diminuem as descargas de AGV no omaso-abomaso, aumentando a concentração de ácidos no rúmen.

Deslocamento do abomaso
Dietas de alto amido produzem mais AGV, os quais são descarregados
do rúmen para o abomaso; altas concentrações de AGV também diminuem a motilidade do abomaso, sugerindo que seja uma das causas do aumento dos casos de
deslocamento/torção do mesmo.

Ação da levedura ruminal viva
Num ambiente ruminal de alto desafio como o anterior, a levedura ruminal viva demonstrou que consome glicose, impede/diminui a multiplicação de
Streptococcus bovis, estimula a multiplicação de bactérias consumidoras de ácido
lático e dificultae o aparecimento da acidose.
A levedura também demostrou aumento da digestibilidade da dieta e do
consumo de matéria seca, bem como da gordura da leite, o que sugere aumento da
fermentação ruminal.
(Journal of Dairy Science, rol. 92, issue 4, april 2009)
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Levedura ruminal viva x bicarbonato de sódio
como tamponantes
Trabalho publicado no JDS de setembro de 2008 comparou o desempenho de ambos na prevenção/ tratamento da acidose subclínica: o bicarbonato
demonstrou menor efeito no pH, na fermentação ruminal e na digestibilidade, sugerindo que sua ação se limita à neutralização do acido lático formado.
A levedura demostrou prevenir a formação e acumulação de ácido lático,
e aumentou a digestibilidade das fibras (FDN) graças ao aumento da contagem de
bactérias celulíticas e fungos.

Levedura ruminal viva x digestibilidade das fibras
No depoimento de produtores de Goiás aqui relatado a seguir com respeito a performance de Levumilk durante a seca 2007, fica bem caracterizada a função da levedura selecionada na digestão das fibras em uma dieta pobre. Neste caso
particular, os resultados obtidos se devem ao completo aproveitamento de fibras
menos digeríveis. Tanto a pesquisa como os dados a campo mostram que quanto
mais pobre for a dieta (forragem e/ou ração), maiores serão os efeitos da levedura
sobre a digestibilidade e a produção, seja de leite ou de carne.

»» Avaliação Econômica
10g/vaca/dia Levumilk (R$ 37,00/kg de Levumilk) custo/vaca/dia: R$ 0,37
• Para um aumento de 1 L/dia: 1 litro de leite: R$ 0,95
1 L x R$ 0,95 = R$ 0,95
Ou seja, já no primeiro mês de tratamento, temos um lucro de R$ 0,58/
animal/dia.
• Para um incremento de 2 L/animal/dia:
Custo do Levumilk: R$ 0,37 – Valor do leite: R$ 0,95/L
Lucro: R$ 1,90 – R$ 0,37 = R$ 1,53/animal/dia
Considerando que uma vaca produz leite durante 10 meses ao ano, podemos dizer que:
300 dias x 1,53/dia: R$459,00/animal/ano
Para um rebanho de 100 vacas em lactação, o ganho com o aumento de
produção, será de R$ 45.900,00 ao ano, ou R$ 3.825,00 ao mês.
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Obs: Não estão considerados aqui outros ganhos indiretos, principalmente a economia em medicação que é notável desde o início da utilização de
Levumilk.
Relatório sobre o desempenho de Levumilk em gado de corte, durante
a seca, nas fazendas de clientes do Sr. João Bottega, médico-veterinário e distribuidor da Kera na região de Formosa - Goiás
1 – Seca/2007 – Na região de Formosa houve perda de mais de 10.000
cabeças de bovinos. Quem usou Levumilk na alimentação do gado, não perdeu animais com fome. Quando usamos acima de 2g/cabeça/dia houve engorda do gado.
A seca/2007 durou de meados de março até meados de outubro, por isso o capim
estava seco e acabado.
Paulo Nogueira – Fazenda Sarandi – Niquelândia – Goiás usou 0,5g/
kg de ração concentrada, servindo aos animais 5kg/dia/animal, isto equivale a 2,5g/
animal/dia de Levumilk. Houve uma diminuição de mais ou menos 10 dias de permanência dos animais no confinamento e, uma excelente melhoria no acabamento
da carcaça, como, uma melhor cobertura de gordura e de sua distribuição na carcaça. Neste ano os bois entraram em confinamento em meados de julho, sendo pesados individualmente e, no final vai ocorrer o mesmo.
2 – Fábio Debs – Vila Boa – Goiás usa em confinamento, 3g/cab/dia de
Levumilk. Esperava abater aos 75 dias; abateu com 60 dias. Usou proteinado engorda a campo com 1g/cab/dia, quando pensou em levar os bois para confinamento,
os mesmos se encontravam gordos e, foram diretos para o abate. Existe uma tendência de este criador passar para o semi-confinamento com uso da levedura com
custo mais baixo.
Valdemar Seccetto – Fazenda São Pedro – Flores de Goiás – Este ano
não usou uréia no proteinado, nos animais a campo, só usou levedura e os animais
continuam em excelente estado. Calcula-se que houve uma melhora na digestibilidade da fibra seca.
“Não trate o boi para engordar, trate as bactérias do rumem.”
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>>Desempenho de Levumilk em Gado Leiteiro

»» Depoimentos de Clientes
Leo Pereira
Fazenda Reunidas ACP e Filhos – Carmo Do Rio Claro – MG
“Trabalhamos com os probióticos da Kera (Levumilk) há anos. A intenção é oferecer as nossas vacas, cepas de leveduras selecionadas, para melhorar o
metabolismo ruminal. Diminuir com isso os problemas de confinamento aumentando a produção e a longevidade dos animais.”

Dirceu Wolzicki
Capoerê – Erechim – RS
2.500 litros/dia.
“Nutrição da Kera é muito boa nunca tive assistência assim, o custo um
pouco mais alto dos produtos compensa pela redução de animais doentes, o resultado financeiro é bem positivo.
Com o Levumilk resolvi praticamente 100% dos problemas de deslocamento de abomaso com três doses por dia de ingestão forçada.
Quando reduzi a dose de Levumilk nas vacas em lactação, tive muitos
problemas de intoxicação, voltei à dose inicial e foi tudo resolvido.”

Delcio Thomaz
Linha 4 – Gaurama – RS
500 litros/dia – Propriedade modelo na região já visitada por mais de
5.000 produtores, alta tecnologia.
“Para o nível tecnológico que me encontro não é qualquer mineral que
atende às exigências dos meus animais que, com três ordenhas atingiram 45 litros/
dia/animal. Todos os produtos da Kera tem alta qualidade por isso não penso em
parar de usar. Não tenho problemas de casco nem reprodutivo, no verão que a produção é mais complicada, melhorou muito. Inoculo 100% da sua silagem já que
os animais são 100% confinados comendo silagem, feno e ração. Conversão dos
meus animais 1kg de ração para 4 litros de leite.”
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João Marcos Grespan
“Eu conheço o Levumilk há sete anos, nós começamos a usá-lo sem saber o que era. A minha surpresa foi que os animais comeram mais e no começo me
assustou, mas vi que os animais produziram mais e o produto se pagou.
Em alguns animais que comiam e tinham sobra, não tinham apetite, o
produto fez eles se equipararem aos outros. O índice de desenvolvimento da bezerra
melhorou muito, elas vão se alimentando desde cedo e vão indo.
A saúde do animal é fantástica, animais saudáveis, animados e vigorosos. Onde ele mais tem mostrado resultado é na fase pré e pós-parto, onde o animal
fica mais frágil. Uma vaca sem Levumilk, não se alimenta no pré-parto e pode ter
torção de abomaso. A cada parto que se tinha era necessário chamar o veterinário
para dar cálcio, etc. hoje não é necessário com o Levumilk.
Tive um caso de torção de abomaso e com o Levumilk o caso se reverteu
sem procedimento cirúrgico. O mesmo animal pariu há dois dias, dei levumilk com
garrafa e o animal está bem, no pasto. O Levumilk só não funciona na sua embalagem, mas no estomago do animal ele funciona.
É um produto de uso contínuo, as dosagens são acessíveis ao produtor,
não deixaria de usar, ele também ajuda na baixa contagem de CCS.”
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>>Efeitos da levedura viva

Saccharomyces Cerevisiae

Efeitos da levedura viva Saccharomyces cerevisiae na germinação de
zoosporas, e no crescimento e atividade celulítica do fungo ruminal anaeróbico
Neocallimastix Frontalis NCH3
As leveduras Saccharomyces cerevisiae com propriedades probióticas
são as mais usadas atualmente, para otimizar o aproveitamento do alimento no rumem. Elas são capazes de mudar os modelos de fermentação e aumentar o número
de bactérias celulíticas e consumidoras de ácido lático; com isto elas melhoram a
digestão da parede celular das forragens e aumentam o ph do rumem em animais
alimentados com dietas de alto grão. Os efeitos benéficos na produção de leite e
carne são obtidos como consequência.
O fungo anaeróbico ruminal. Neocallimastix frontalis NCH3 coloniza, penetra e degrada material lignocelulósico, bem como hidrolisa a maioria dos polissacarídeos das paredes da planta graças a seu complexo enzimático, composto por
celulases, hemicelulases, glicosidades e estearases.
Abaixo os gráficos explicativos:

Desaparecimento da MS (%)

Degradação de papel de filtro por N. Frontalis NCH3
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Meio controle + 200.000 UFC/ml de SC.
Meio controle + 2.000.000 UFC/ml de SC.
Meio controle + 20.000.000 UFC/ml de SC.
Meio controle + 20.000.000 UFC/ml de SC + vitaminas.
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Desaparecimento da MS (%)

Comportamento de levedura viva (10.000.000 UFC/ml) e
da parede de levedura na atividade celulítica de N. Frontalis

60
50
40
30
20
10
0

2

4

6

Tempo (dias)
Meio de controle
Meio de controle + Parede de Levedura
Meio de controle + SC Viva

Desaparecimento da MS (%)

Crescimento de N. Frontalis
em ausência ou presença de SC viva
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6

Celulose

Celobiose

Produto final

c/sc

s/sc

c/sc

s/sc

Hidrogênio

7,7

3,7

4,3

1,6

Acético

6,6

2,9

Nd

Nd

Fórmico

12,1

3,9

9,6

2,8

Lático

8,7

1,9

3,7

0,6

Sucínico

0,9

0,4

0,9

0,5

Resultados e discussão:
1) importante: os gráficos anteriores são o resultado de 3 testes.
2) As células de SC num meio pobre de vitaminas aumentou a germinação de N. Frontalis.
3) A hidrolise do papel de filtro foi maior na presença de SC viva, do que
na presença de parede de levedura (SC); este efeito foi observado, também, em
testes in vivo.
4) O aumento na contagem de N. Frontalis e na atividade enzimática depende da CONTAGEM DE CÉLULAS DE LEVEDURA VIVA adicionada.
5) As leveduras fornecem vitaminas,principalmente tiamina, ao fungo. A
SC autoclavada nos fornece o mesmo teor de vitaminas ao fungo, porque o calor
destrói a vitamina. Os fungos ruminais são particularmente exigentes em vitamina
B; células de leveduras são ricas em vitamina B, especialmente tiamina.
6) Outros mecanismos de ação indicam a necessidade de células vivas
de SC: absorção de oxigênio no rumem (o rumem de uma ovelha tem10-15 litros
de capacidade e incorpora 16 litros de oxigênio/dia), consumo de açucares solúveis (quer inibem a hidrólise de celulose e produzem ácido lático, com diminuição
do pH).
7) Mesmo quando o rebanho não recebe alimentação de qualidade, o aumento do crescimento de fungos graças a levedura viva melhora a degradação das
forragens ricas em ligno-celulósicos.

Modo de ação das leveduras vivas no rumem
(Gerard Fonty e Frederique Chaucheyras-Durand)
A finalidade maior na utilização de leveduras probióticas em ruminantes
é otimizar e proteger a flora ruminal, em especial naqueles rebanhos alimentados
com alto concentrado.
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PH ruminal e acidose:
As acidoses ocorrem, quando o animal recebe dieta de alto concentrado: as bactérias ruminais, especialmente Streptococcus bovis, produtoras de AGV
(acético, propionico, butírico) passam a produzir ácido lático, que é dez vezes mais
ácido que nos AGV, com a queda imediata do pH. Nestas condições a contagem de
bactérias consumidoras de ácido lático, ultrapassa a contagem de bactérias consumidoras de ácido lático, Megasphaera elsdenii e Selonomonas ruminantum. Os
protozoários também desaparecem e a diversidade bacteriana cai drasticamente. Se
o pH continuar a cair, os lactobacilos (que em condições normais são pouco atuantes) passam a predominar sobre o S. bovis, alimentando um círculo cujo resultado
é sempre maior presença de ácido lático no rumem.
A ação da levedura viva, aqui, é objeto de muitíssimos estudos: em trabalhos in vitro, a levedura compete com S. bovi pelos açucares, o que impede a
formação de ácido lático. Leveduras mortas não tem nenhum efeito na diminuição
da produção de ácido lático.
Por outro lado, a indução ao maior crescimento de M. elsdenii e S. ruminantum também foi detectado por ação das leveduras vivas, graças ao suprimento
de fatores de crescimento, amino ácidos, peptídeos, vitaminas e ácidos orgânicos
essenciais ao desenvolvimento de ambas bactérias. A influência da SC viva nas concentrações de ácido lático foi comprovada em inúmeros testes in vivo.
Tanto em ovelhas como em vacas, quando comparados um lote controle
com o lote onde se adiciona SC à dieta, a concentração de ácido lático no liquido
ruminal foi menor no lote que recebeu SC viva, e a atividade fibrolítica foi maior.
Também se observou a estabilização do pH ruminal pela levedura viva pelo aumento do protozoário ciliado Entodinio morphid, conhecido por “engolir” grânulos de
amido muito rapidamente competindo,assim, com as bactérias amiloliticas, produzindo AGV e não láctico.
Efeitos sobre a degradação das fibras: a melhor utilização das fibras da
forragem em animais suplementados com levedura viva, está bem estudada: sabe-se que a levedura estimula o crescimento dos fungos ruminais e das bactérias celulíticas. O fator que melhor explica esta ação, é a capacidade da levedura viva de
consumir o oxigênio presente no rumem.
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Efeito da presença de SC viva no potencial redox
do fluído ruminal de ovelha, no 49º dia de estudo.
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Este mesmo experimento foi feito com um lote de ovelhas suplementado
com uma cepa de Saccharomyces cerevisiae mutante, cuja característica principal
era a baixa capacidade de respiração: esta cepa NÃO estimulou a reprodução das
bactérias celulíticas.
Efeitos no metabolismo do nitrogênio: no rumem, a maior parte das proteínas é degradada pelas bactérias, fungos e protozoários de peptídeos, aminoácidos e amônia. Uma parte da amônia se converte em proteína microbiana, e uma
parte é reciclada pelo animal como ureia. Uma porção importante, de 20 a 25% do
nitrogênio, é perdido por excreção. Existem muitos dados de dosagens de concentração de amônia, no rumem, em animais com e sem suplementação de SC.
O mecanismo pode ser explicado por uma competição entre SC e bactérias por energia: parece ser que quando o animal recebe uma dieta balanceada em
energia e proteínas, a SC é capaz de diminuir a perda de nitrogênio por formação
de amônia. Em dietas pobres em energia e ricas em proteína, acontece o contrário.
Os dados são conflitantes e necessitam de mais estudos.
Impacto da levedura viva na maturidade do rumem:
Este impacto está fartamente documentado, animais jovens que receberam suplementação de levedura viva, apresentam flora ruminal normal (bactérias,
fungos e protozoários) em diversidade e contagem bem antes que animais que não
recebem SC.
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Viabilidade e estabilidade de leveduras probióticas:

Porcentagem de ovelhas
que possuem ciliados
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Está demonstrado que as leveduras mantem sua contagem por 24-30
horas, sem grande crescimento.
A partir daí elas começam a morrer e em 4-5 dias já não se detectam.
Vale a pena salientar que alguns produtos do seu metabolismo, como
ácidos orgânicos e vitaminas e outros derivados da sua morte como peptídeos e
aminoácidos, glucanos e mananos, também participam dos efeitos observados na
flora ruminal.
Conclusões: na última década, os mecanismos de ação das leveduras
probióticas foram estudados intensamente, em especial, em algumas camadas de
S.C.
Embora os efeitos benéficos da inclusão de S.C. viva sejam claros, muitos trabalhos deixam claro que estes resultados dependem da dieta, produtividade
do rebanho, da cepa utilizada e da quantidade de células vivas utilizadas.
Serão necessários mais estudos para melhor entender como cada cepa
atua, até para relacionar melhor as cepas que têm melhor performance e aquelas
que realmente dão resultados.
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Fungo ruminal atacando o milho

Protozoário engolfando esporos de fungos e bactérias.

>>Desempenho e eficiência alimentar de vacas

leiteiras suplementadas com levedura viva

Luciene Lignani Bitencourt
Orientador: Prof. Doutor Marcos Neves Pereira – UFLA
Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Mestrado em Zootecnia, área de concentração em
Produção Animal, para obtenção do título de “Mestre”.
2.5 Outras respostas à suplementação de Saccharomyces cerevisiae
2.5.1 Resposta Imune
A suplementação com leveduras tem sido utilizada em monogástricos
para induzir melhoria da função imune, tanto entérica quanto sistêmica (Davis et
al., 2004). Oliveira et al. (2007), ao suplementarem 10 g de leveduras (Levumilk,
20 x 109 ufc/gr de Saccharomyces cerevisiae cepa KA500; Kera Nutrição Animal,
RS) para vacas Holandesas em lactação, observaram diminuição na contagem de
células somáticas do leite (190 vs. 302 x 1000 células/ml P=0,02). Estes resultados
evidenciam que a suplementação com leveduras pode induzir respostas sobre o sistema imune de ruminantes semelhantes à observada em monogástricos.
Derivados solúveis da levedura, como as glucanas, podem passar do
trato gastrintestinal para a circulação dos animais (Rice et al., 2005), possuindo capacidade imunoestimulante. A resposta na contagem de células somáticas pode ser
mediada pelo sistema comum de mucosas. Por este mecanismo, a resposta imune
em mucosas induz a migração de células do sistema imune não apenas para órgão
onde ocorreu o estímulo, mas também para outros locais como trato respiratório,
urogenital e glândula mamária (Perdigón et al., 1999).
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Queda da CCS
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, o que se traduz em menor custo com a mesma renda.

CCS x 1.000 células/mL
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Avaliação da Eficiência de um Probiótico
no Ganho de Peso de Bovinos
Evaluation of Efficiency of a Probiotic in the Weight Gain of Cattle
BARRIQUELLO, A. L.1, FERRAZ, L. R.2 , TEIXEIRA, J. A.3, DE MARCO, F.4,
SIQUEIRA, R.5, DARIVA, J.6, BERTON, A.7, KOVALSKI, B.8, HOPPEN, D.9
RESUMO - Probiótico é um aditivo alimentar constituído de microrganismos vivos, que mantêm o equilíbrio das microbiotas ruminal e intestinais, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes, proporcionando assim, aumento na
produtividade dos animais. O presente estudo foi realizado com o objetivo de observar o desempenho animal com o uso de probióticos na dieta diária, pesquisar a eficiência do probiótico Levumilk Confinamento, da empresa KERA Nutrição Animal,
incluindo o ganho de peso vivo dos animais. O uso de probiótico deve levar a um
aumento na conversão alimentar do animal, aumentando o ganho de peso do gado
e elevando o retorno econômico. Foi investigado o efeito do uso de probiótico em
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dietas para gado da raça Holandesa, da propriedade Gempka ,distribuídos em dois
tratamentos, sendo: dieta alimentar testemunha, sem adição de probiótico e dieta
alimentar com adição de probiótico, junto a silagem. O desempenho dos bovinos
foi influenciado pelos diferentes tratamentos, sendo que os bovinos que receberam
o aditivo na dieta, após 90 dias de experimento, tiveram um ganho de peso médio
de 30% a mais, comparado ao grupo testemunha. Os resultados deste experimento
permitem concluir que a administração de probióticos na silagem de milho para
bovinos é uma alternativa viável, levando em conta a o ganho de peso vivo dos animais, comprovando a eficiência do probiótico Levumilk Confinamento, da empresa
KERA Nutrição Animal.
Palavras chave: ganho de peso, bovino Holandês, probiótico

>>Material e Métodos
O experimento foi desenvolvido de janeiro a março de 2010 com período
experimental de 90 dias, na propriedade do Senhor Gempka, localizada no interior
de Erechim, Rio Grande do Sul. Utilizou-se 10 bovinos, machos inteiros da raça
Holandesa, com idade de aproximadamente 12 meses, distribuídos em dois tratamentos, sendo: 5 bovinos, dieta alimentar testemunha, sem adição de probiótico e
5 bovinos, com adição de probiótico junto a silagem de milho.

>>Resultados e Discussão
Levando em conta que ambos os grupos foram submetidos às mesmas
condições alimentares. O manejo utilizado, testado anteriormente por outros pesquisadores como Moreira et al. (2003) e Malafaia et al. (2004), foi adequado. Ainda
mais, o peso vivo médio (kg) dos bovinos pertencentes a ambos os grupos foram
semelhantes no dia zero, observado na figura 1. Assim, os resultados obtidos foram
quase exclusivamente em função dos tratamentos.
Os animais do grupo que receberam administração de probiótico, tiveram em média o aumento no ganho de peso vivo de 40kg (30%) em relação ao grupo testemunha (Figura 2). Spring et al. (2000) sugerem que os mananoligossacarídeos da parede celular de leveduras podem atuar bloqueando os sítios de ligação de
bactérias patogênicas na mucosa intestinal, diminuindo assim os danos à mucosa
e, conseqüentemente, o turnover dessas células, o que pode resultar em melhor
utilização dos ingredientes do alimento, quando se administra junto probióticos.
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Figura 1. Controle médio do peso vivo (kg) para grupo de bovinos holandeses com e sem
administração de probiótico no decorrer dos 90 dias.

Segundo Vanbelle et al. (1990); Ávila et al. (2000) e Nicodemo (2001) a
utilização de probiótico eleva a eficiência da utilização de alimentos pelos bovinos.
Os resultados obtidos neste experimento são superiores aos de Alves et
al. (2004); Arenas et al. (2005) e Jorge et al. (2006) que observaram aumento significativo no ganho de peso vivo de bovinos de 22; 33,28 e 25,6%, respectivamente.
Essa diferença se dá possivelmente, devido às condições experimentais diferentes
utilizadas por estes pesquisadores.
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Figura 2. Ganho de peso vivo (kg) de bovinos holandeses em 90 dias de confinamento
com administração de probióticos (10g diárias por animal) e grupo testemunha (sem administração de
probióticos).

>>Conclusão
Nas condições em que o experimento foi desenvolvido e conforme os
resultados obtidos observou-se que a suplementação com probiótico adicionado
na silagem leva a um aumento no ganho de peso em bovinos da raça Holandesa.
O probiótico usado teve ação destacada como controlador da biota/ou
inibidor de microorganismos patogênicos, pois os bovinos apresentaram um melhor desempenho quando comparado com as do tratamento testemunha.
Contudo, comprovou-se ao decorrer dos experimentos e dados coletados a eficiência do probiótico Levumilk Confinamento, da empresa KERA Nutrição
Animal testado.
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Tolerância do Levumilk a Antibióticos
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

>>Dosagem de Levumilk a ser utilizada
Os dados obtidos com pesquisa de eficiência e desempenho convergem
para um consumo técnica e economicamente viável de 200 bilhões/UFC/cabeça/dia
de levedura viva para vacas em lactação, e 100–150 bilhões de UFC/cabeça/dia para
gado de corte, adulto dependendo do peso do animal.
Portanto, o que deve determinar o teor de leveduras a ser utilizado é
sua contagem em UFC/g, e nas gramas de levedura, já que as UFC/g variam muito
comforme o produto.
No caso do Levumilk, 10g/animal/dia são suficientes para suplementar o
animal com 200 bilhões de células vivas/dia.
Recomendamos iniciar com 5g/cab/dia de Biobovi TR a partir do 6º dia
de vida até o 30º dia.
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Do 31º dia aos 4 meses. 10g/cab/dia de Biobovi TR (que contém 1.1010
UFC/gr de levedura e 5.108 UFC/gr de bactéria lática).
A partir dos 4 meses, 5g de Levumilk/cab/dia até o pré-parto.

»» Dosagens de Levumilk recomendadas
Bezerras de leite: iniciar com 3g/cab/dia e subir a dosagem até 5g/cab/dia.
No pré parto: levar a 10g/cab/dia e manter esta dosagem na lactação.
Gado de corte: iniciar nos bezerros com 2g/cab/dia e subir 1g/cab/dia a
cada 100Kg de aumento de peso.
Caprinos e ovinos: iniciar com 1g/cab/dia, podendo chegar a 6g/cab/dia
em fêmeas adultas em lactação.
Eqüinos: Potros do nascimento até os 6 meses: 5g por animal ao dia.
6 a 24 meses de idade: 10g por animal ao dia.
Adultos: 20g por animal ao dia.

Validade
Levumilk mantém sua viabilidade por 24 meses.

Segurança
Levumilk é classificado pelo FDA como GRAS (Generally Recognized as
Safe); não é tóxico para o homem nem para o animal; não agride o ambiente e não
deixa resíduos na carne ou leite.

Apresentação
Levumilk é embalado a vácuo em embalagens de alumínio que o
protegem da luz, umidade e dos gases.
Apresentação: embalagens de 500g, 5 e 10 kg.
Para maiores informações, por favor, contate-nos pelo telefone (54)
2521-3124, pelo e-mail regina@LNF.com.br e/ou acesse nosso site www.kerabrasil.
com.br Nos colocamos a seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam
necessários.
Maria Regina Ferretto Flores – DiretoraTécnica
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Apresentação do Biobovi TR
Este produto foi formulado para suplementar ruminantes jovens, quando o rúmem ainda
não está desenvolvido, e tem 2 finalidades:
a) A levedura K500 na contagem de 10 bilhões de leveduras vivas/gr, tem a finalidade de aumentar o consumo de MS, conferindo maior arqueamento das costelas e maior capacidade digestiva, ao
mesmo tempo em que aumenta a digestibilidade da
dieta, o desenvolvimento do animal e a maturação
do rúmen.
b) A bactéria Pediacoccus acidilactici, na
contagem de 1 bilhão de células vivas/gr protege o
aparelho gastrointestinal das diarréias bacterianas
mantendo a predominância de bactérias “boas”, apesar da contaminação ambiental a que os animais estão expostos.

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

>>Benefícios do Pedicoccus 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.
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»» 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:
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 ani32

mal 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 +);
• 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 dos microorganismos com
os quais o animal tem contato.
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 resistente aos sais do aparelho digestivo e chegar vivo ao intestino, 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).
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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 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 consequente 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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• Promovem competição por nutrientes com patógenos:

Patógenos
Alimento
Probiótico

3 – Produção de ácidos, principalmente láctico, com a consequente 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.

»» 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).
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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
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 sequência 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
PEDICOCCUS 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.
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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 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.

>>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).

>>Resultados esperados com a

suplementação da dieta com Biobovi TR
• Aumento do consumo de matéria seca
• Maior arqueamento das costelas e da capacidade digestiva.
• Desenvolvimento mais rápido.
• Aumento da imunidade.
• Melhor digestão das fibras.
• Diminuição
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Doses Recomendadas
Bezerros
Cordeiros e cabritos

Do 6º ao 30º dia

5g/cab/dia

Do 31º aos 120 dias

10g/cab/dia

Do 6º ao 30 dia

2g/cab/dia

Do 31º ao 120 dias

5g/cab/dia

OBS.: A colonização do intestino deverá ser feita com biocalf nos primeiros 5 dias de vida.

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 11 bilhões de céluas vivas (levedura
e bactérias).

Resistência a Antibióticos - Pediococcus
Acidilactici
Tolerante a penicilina, ampicilina, estreptomicina, canamicina, metilmicina e nitrofurano. Parcialmente tolerante à monensina.
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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
(entre 0-10°C).

Trabalho da Universidade de SC com Biobovi TR
Desempenho de bezerros da raça Holandesa suplementados com probiótico a base de Saccharomyces cerevisae, cepa KA500 e Pediococcus acidilactici.
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Professor do Departamento de Produção Animal e Alimentos – Centro
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Mestrando do Programa de Mestrado em Ciência Animal – CAV/UDESC

>>Introdução
Alternativas de aditivos alimentares não antimicrobianos que melhorem
a saúde e desempenho de bezerros jovens tem sido continuamente avaliados como
métodos para minimizar a necessidade de aditivos antimicrobianos. As culturas de
células de leveduras e componentes produzidos durante a atividade fermentativa
podem ser responsáveis por um efeito positivo no desempenho e saúde quando
incorporados na dieta de animais. Os metabólitos produzidos por culturas de S. cerevisiae podem ter atividade antimicrobiana contra patógenos e efeito regulador do
sistema imune (MAGALHAES et al., 2008). As bactérias produtoras de ácido lático,
tais como Lactobacillus e Pediococcus constituem os principais componentes da
proteção da microflora intestinal contra a colonização de microorganismos patogênicos (LJUNGH e WADSTROM, 2006). O Pediococcus acidilactici é um microorganismo natural de plantas utilizado em inoculantes de silagens, tendo sido identificado de amostras gastrointestinais de bovinos saudáveis, sendo um promissor
profilático (RODRIGUEZ-PALACIOS et al., 2009)

39

Probióticos Kera – Guia do Usuár io

A incorporação de aditivos microbianos tais como culturas de S. cerevisiae na dieta tem tornado-se uma prática comum na nutrição de ruminantes. Vários
produtos a base desta levedura têm se mostrado influenciando o consumo de matéria seca, pH ruminal e digestibilidade de nutrientes (DANN et al., 2000), sendo
muitos estudos conduzidos em vacas em lactação ou in vitro. Estes estudos têm
demonstrado que leveduras ou culturas de leveduras têm estimulado o crescimento
das bactérias celulolíticas, que são fundamentais para a digestão de carboidratos
e desenvolvimento ruminal de bezerros neonatos (CALLAWAY e MARTIN, 1997).
Oliveira et al. (2008) observaram aumento da eficiência alimentar de vacas em lactação suplementadas com Saccharomyces cerevisiae cepa KA500.
Os efeitos benéficos dos probióticos podem ser medidos por um efeito
antagônico direto contra grupos específicos de organismos, com redução de suas
células viáveis, através da produção de compostos antibacterianos, competição por
nutrientes ou por sítios de adesão no intestino. Podem também atuar no metabolismo microbiano, aumentando ou diminuindo a atividade enzimática, ou ainda estimulando a imunidade do hospedeiro, aumentando os níveis de anticorpos ou a atividade dos macrófagos (FULLER, 1989). Entretanto, a resposta do animal pode ser
influenciada pelo tipo de probiótico, pela dose, idade do animal, uso concomitante
de antibióticos, manejo e ambiente de criação (PEREIRA et al., 2008). A influência
da dose foi demonstrada por Lesmeister et al. (2004) em bezerros, onde a adição
de 1% de culturas de leveduras no concentrado não afetou o desempenho, mas a
inclusão de 2% melhorou a ingestão de matéria seca, o ganho de peso corporal e a
eficiência alimentar.
Em animais jovens fatores adversos ou estressantes, causados por mudanças de clima, alimentação, manejo, sanidade, tratamento com agentes antimicrobianos, entre outros, são propícios ao desequilíbrio do ecossistema digestivo.
Nos bezerros os probióticos podem promover condições desfavoráveis para o crescimento de microrganismos patogênicos, mantendo o equilíbrio da microbiota intestinal e ruminal, podendo influenciar no ganho de peso dos animais (PEREIRA
et al., 2008). Meyer et al. (2001), analisando o uso de probióticos em bezerros
recebendo como dieta líquida leite in natura, suscedâneo a partir de 3 ou 15 dias
de idade, observaram interação entre o fornecimento de probiótico e tipo de dieta
líquida, com aumento do ganho de peso e melhora na conversão alimentar somente nos bezerros que receberam sucedâneo a partir de 3 dias de idade, na ordem de
37,5% e 32,0%, respectivamente.
As infecções gastrointestinais e subseqüente diarréia e desidratação são
as principais causas de mortalidade e baixo desenvolvimento em bezerros jovens.
Probióticos podem melhorar o sistema imune, influenciando na interação hospedeiro-patógeno no trato digestivo (MURPHY et al., 2007). Diversos trabalhos têm
demonstrado efeito do uso de probióticos sobre a sanidade dos bezerros. Galvão et
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al. (2005) observaram redução no número de dias com diarréia e na necessidade
de tratamento com antibióticos até os 46 dias de idade. Magalhães et al. (2008) não
observaram diferença no escore fecal de bezerros que receberam probiótico, porém
redução na percentagem de bezerros tratados com antiinflamatórios e antidiarréicos e de bezerros mortos, com taxas de sobrevivência aos 70 dias de aproximadamente 88 e 94% para grupo controle suplementado com leveduras. Entretanto, a
melhoria nas condições de saúde não esteve relacionado a diferenças nas taxas de
ganho de peso, consumo de concentrado e eficiência alimentar.
O produto Biobovi TR® (Kera Nutrição Animal, Bento Gonçalves, RS) é
composto por levedura viva (Saccharomyces cerevisiae cepa KA500, correspondente a 1 x 1010 UFC/g), e 5 x 108 UFC/g de Pediococcus acidilactici, cepa KA25),
sendo indicado como suplemento alimentar para bezerros.
O presente trabalho teve por finalidade estudar o efeito da suplementação com o probiótico Biobovi TR® (Kera Nutrição Animal, Bento Gonçalves, RS)
sobre o ganho de peso, o consumo de alimentos, a conversão alimentar e a consistência fecal de bezerros da raça Holandesa.

>>Material e Métodos
O trabalho foi desenvolvido em uma propriedade rural no município de
Farroupilha - RS. Foram utilizados 31 bezerros machos da raça Holandesa, com
peso inicial médio de 41,1kg submetidos a dois tratamentos, sendo 15 bezerros suplementados com Biobovi TR® e 16 não suplementados (testemunha). A duração
do experimento foi de 12 semanas, considerando-se as fases de aleitamento (1-6
semanas) e pós-aleitamento (7-12 semanas). Os animais foram alojados em bezerreiros com baias individuais, com piso de concreto e cama de maravalha. Todos
os animais receberam colostro e leite de transição até três dias de idade e água a
vontade a partir do 4º dia. De 4 a 42 dias de vida todos os bezerros receberam diariamente 500 g. de leite em pó diluído em água, perfazendo 4 litros, divididos em 2
fornecimentos. Do quarto ao sétimo dia de vida todos os bezerros receberam 5 g.
do aditivo probiótico Biocalf® (Kera Nutrição Animal, Bento Gonçalves, RS, composto por cepas das bactérias Lactobacillus casei (1 x 109 UFC/g) e Bifidobacterium
bifidum (1 x 109 UFC/g).
A partir de 8 dias de idade todos os bezerros receberam concentrado inicial à base de milho, farelo de soja, casca de soja, sucedâneo lácteo como palatabilizante (4%) e núcleo de minerais e vitaminas (4%), contendo 20% de PB. A partir
desta idade os animais foram distribuídos aleatoriamente aos tratamentos, sendo
suplementados ou não com o aditivo probiótico Biobovi TR®, na proporção de 5
g/dia até o desaleitamento e 10 g/dia do desaleitamento ao final do período experimental. Inicialmente o probiótico era fornecido misturado ao leite e, assim que os
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bezerros passavam a se alimentar com concentrado, passava a ser fornecido sobre
o mesmo. O desaleitamento ocorreu, de forma abrupta, no 42º dia de vida. Após o
desaleitamento os animais receberam água, concentrado à vontade e feno de azevém (Lollium multiflorum), na proporção de 20% do concentrado. A análise bromatológica dos alimentos utilizados encontra-se na Tabela 1.
Tabela 1 – Análise bromatológica dos alimentos fornecidos aos bezerros
(% da Matéria Seca).
Leite em Pó

Concentrado

Feno

Proteína Bruta

26,61

21,94

9,56

Extrato Etéreo

27,58

3,10

1,41

-

21,65

69,09

-

18,77

46,9

6,61

6,96

7,29

FDN
FDA
Matéria Mineral

Diariamente registrou-se o consumo de concentrado, feno e sobras de
concentrado e feno. O peso vivo foi registrado semanalmente e o escore fecal três
vezes por semana, utilizando-se uma escala de 1 a 3, sendo escore 1 para fezes com
consistência firme (normal), 2 para fezes de consistência mole, com perda do formato normal das fezes e 3 para fezes aquosas, indicando profusa diarréia, conforme
descrito por Jones et al. (2004).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, sendo os dados obtidos submetidos à análise de variância utilizando-se o pacote computacional SAS (SAS_INSTITUTE, 1999), sendo previamente testados para normalidade
dos resíduos pelo Teste de Shapiro-Wilk, conforme descrito por Santana e Ranal
(2004). O modelo matemático utilizado incluiu o efeito de tratamento e do peso inicial dos bezerros. Para a variável ganho de peso durante o período de aleitamento
não foi observado normalidade dos resíduos, sendo os dados transformados para
logaritmo de base 10 do ganho de peso diário em gramas. Os resultados foram
apresentados com valores não transformados.

>>Resultados e Discussão
Observa-se na tabela 2 que os bezerros suplementados com Biobovi
TR® apresentaram ganhos de peso mais elevados nos períodos de aleitamento
(p=0,067) e pós-desaleitamento (p=0,061) e conseqüentemente peso vivo mais elevado ao desaleitamento (p=0,081) e ao final do experimento (P=0,028).
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Tabela 2 – Ganho de peso diário e peso vivo e (kg) médio ajustado pelos
quadrados mínimos de bezerros da raça Holandesa, suplementados com Biobovi
TR® ou não (controle).
Variáveis

Controle

Probiótico

Pr > F

CV (%)

Ganho de peso 0-6 semanas (kg/dia)***

0,332

0,421

0,067

7,23

Ganho de peso 7-12 semanas (kg/dia)

0,801

0,931

0,061

19,87

Ganho de peso 1-12 semanas (kg/dia)

0,566

0,677

0,030

20,20

Peso na 6ª semana

54,53

58,92

0,081

11,04

Peso na 12ª semana

88,57

97,97

0,028

11,27

O consumo diário de concentrado não foi afetado pela suplementação
com Biobovi TR® (P>0,05) em nenhuma das fases do experimento (Tabela 3). No
período pré-desaleitamento, o ganho de peso mais elevado dos bezerros suplementados (Tabela 2), ocorreu sem alteração no consumo, resultando em melhor conversão alimentar (P=0,018).
Tabela 3 – Consumo médio de ração e feno (kg/dia) e conversão alimentar (C.A.) média de bezerros ajustado pelos quadrados mínimos de bezerros da raça
Holandesa, suplementados com Biobovi TR® ou não (controle)
Variáveis

Controle

Probiótico

Pr > F

CV (%)

Consumo de ração 1-6
semanas (kg/dia)

0,453

0,444

0,915

47,17

Consumo de ração 7-12
semanas (kg/dia)

2,000

2,196

0,292

21,52

Consumo de ração 1-12
semanas (kg/dia)

1,216

1,322

0,405

24,46

C.A. 1-6 semanas¹

3,257

2,294

0,018

35,44

C.A. 7-12 semanas²

2,970

2,936

0,855

15,21

C.A. 1-12 semanas³

3,096

2,662

0,039

18,36

¹inclui sólidos totais do leite; ² inclui volumoso; ³ inclui volumoso e sólidos totais do leite

A suplementação com Biobovi TR® reduziu substancialmente (P<0,0001)
o escore fecal dos bezerros durante o aleitamento (Tabela 4), o que demonstra uma
redução na ocorrência de diarréia nos animais suplementados. No período pós-desaleitamento não houve efeito sobre a consistência fecal. Entretanto neste período
os quadros de diarréia foram raros, o que pode ser observado pela média do escore
fecal próximo a 1, indicando fezes com consistência normal em ambos os tratamentos e, conseqüentemente, ausência de diarréia..
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Tabela 4 – Escore fecal médio ajustado pelos quadrados mínimos de bezerros da raça Holandesa, suplementados com Biobovi TR ou não (controle).
Período

Controle

Probiótico

Pr > F

CV (%)

1-6 semanas

1,389

1,064

<0,0001

13,35

7-12 semanas

1,050

1,018

0,241

6,62

>>Conclusão
A suplementação de bezerros com probióticos (Biobovi TR®)
proporciona ganho de peso mais elevado durante o aleitamento (42 dias) e após o
desaleitamento (42-84 dias), além de melhora na conversão alimentar e diminuição
do escore fecal durante o período de aleitamento

Doses Recomendadas
Bezerros
Cordeiros e cabritos

Do 6º ao 30º dia

5g/cab/dia

Do 31º aos 120 dias

10g/cab/dia

Do 6º ao 30 dia

2g/cab/dia

Do 31º ao 120 dias

5g/cab/dia

Validade
Biobovi TR é válido por 24 meses quando estocado sob refrigeração
(entre 0-10°C).
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Apresentação do Biocalf

>>CEPA

»» Origem na natureza
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
(Biopelicula).
Antagonista a agentes patogênicos (atividade anti-microbiana).
Estimulação da resposta imune.
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danosas.

Estimulação seletiva das bactérias “amigas” e supressão das bactérias
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) 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 exerçam seus efeitos na boca, no aparelho gastrointestinal e/ou urogenital, quando adicionado aos alimentos ou em cápsulas; um exemplo de probiótico de uso humano
é o medicamento Floratil.
A maior parte dos probióticos é adicionada aos alimentos. (Activia,
Yacult e outros).
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;
• Auxiliar a pré-digestão de fatores antinutricionais como os inibidores
de tripsina e glicosinolatos;
• Colonizar o aparelho urogenital do hospedeiro.
• Aumenta a imunidade de seu hospedeiro.

»» 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;
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• 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. Também
se utilizam algumas cepas de leveduras.
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.

»» 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 +);
• Uma flora residual menor que 0,01% da população total composta por
Clostridia, Staphilococci, Pseudomonas Proteus e leveduras da espécie
Candida.
As diarreias bacterianas ocorrem quando este equilíbrio 90 / 10% se inverte, o que pode ocorrer por 2 motivos:
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a) Contaminação maciça por patógenos
b) Estresse alimentar.
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 com patógenos (dos 6 aos 21 dias de vida).

»» Diarreia de Recém Nascidos
1 – A gastroenterite é responsável pela morte de até 20% dos animais
afetados. Como os produtores investem cada vez mais dinheiro em genética nos
seus rebanhos, suas perdas econômicas crescem de forma contínua. A proporção
de animais infectados depende muito das condições de higiene do ambiente ande
vivem.
Dados do rebanho francês mostram que ao redor de 70% dos filhotes
são vítimas gastroenterite no primeiro mês de vida e que até 20% deles morrem.
2 – Causas da gastroenterite:
A – Fatores não infecciosos:
Animais adultos: más condições de saúde em geral, deficiência vitamínica, parto difícil.
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Filhotes: alta sensibilidade à gastroenterite durante os primeiros dias
de vida.
Influência do Ambiente: Condições de higiene no local do parto e de
conservação do colostro (quando ele é servido ao filhote).
B – Fatores infecciosos: Aos 5 – 6 dias de vida, a flora gastrointestinal
está basicamente estabelecida e composta de bactérias lácticas, Gram +, e bacteroidae (Gram -). Nos primeiros 4 dias de vida, a flora que normalmente está em menor
contagem, especialmente a E.coli Gram – pode obter vantagem sobre a flora benéfica, e assim iniciar uma diarreia. Realmente a causa mais comum das patologias digestivas é o desequilíbrio da microflora. Outra causa comum é a proteção do aparelho digestivo pelo sistema imunológico. Um filhote mamífero terá esta proteção do
colostro nos primeiros dias, somente se o colostro tiver qualidade e quantidade.
Esta proteção do colostro é originária de um processo de imunização
que se inicia no intestino da mãe, o que explica as grandes diferenças encontradas
na quantidade de anticorpos nos filhotes recém nascidos. A conseqüência de um
colostro pobre é que as infecções podem atacar o filhote entre, o 2º e 3º dia de vida
e até os 21 dias, a partir daí seu sistema imunológico estará formado. Neste período, a proteção do filhote depende somente do equilíbrio de sua microflora. Daí a
importância da preservação deste equilíbrio, já que não podemos esquecer que o nível de contaminação a que está exposto este filhote é muito alto: cama, bebedouros,
cochos, contato com outros filhotes, etc, mesmo em ambientes com mais higiene.
3 – Ação dos Probióticos no tratamento de gastroenterite dos filhotes:
O tratamento clássico da gastroenterite de filhotes se faz à base de antibióticos, especialmente colistina e soro rehidratante com minerais. Os probióticos
começaram a ser utilizados no tratamento da gastroenterite de filhotes no início do
século XX. Conforme os trabalhos de J. Tournut, em boas condições de higiene no
ambiente, a ingestão diária de 6x109 UFC (6 bilhões) de bactérias probióticas por
animal durante os 5 primeiros dias de vida inibe a multiplicação do E.coli (no caso
de bezerros e potros), em filhotes menores a dose é menor.
Obs.: Cinco gramas de Biocalf fornecem 10x109 UFC (10 bilhões) de
bactérias probióticas.
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Biocalf
Biocalf é um probiótico composto por bactérias vivas, Lactobacillus casei e Bifidobacterium bifidum, cuja primeira finalidade é garantir a colonização do
intestino dos animais jovens com bactérias “amigas” do animal.
Biocalf é altamente concentrado em ambas as bactérias que o compõe,
sendo seu nível de garantia mínimo em UFC/g de Biocalf:
Lactobacillus Casei: 1x109 UFC/g (1 bilhão UFC/g)
Bifidobacterium Bifidum: 1x109 UFC/g (1 bilhão UFC/g)
O que dá uma garantia de 2 bilhões de bactérias por grama de Biocalf.

>>Características do Biocalf
Biocalf foi desenvolvido para animais recém nos primeiros dias de vida,
como colonizador do intestino, preventivo e curativo de diarreias bacterianas.
Biocalf previne e cura a diarreia desde o segundo até o 15º dia de vida do
filhote; a partir desta data, ele é utilizado após terapia com antibióticos e no estresse
causado por mudanças de dietas, transporte e outros. É absolutamente seguro para
o homem e os animais, e não é perigoso para o ambiente.
Biocalf é resistente às enzimas da saliva, a lisozima, e aos sucos gástricos, o que lhe garante a passagem pelo estômago sem danos; também resiste aos
sais biliares, colonizando massivamente o intestino delgado.
Biocalf é resistente a Colistina, streptomicina, neomicina e kanamicina,
o que permite sua utilização imediatamente após a terapia com antibióticos, para
evitar problemas digestivos secundários.
Biocalf não deixa resíduos na carne ou leite e derivados.

Benefícios na Utilização de Biocalf
do leite.

1 – Maior atividade lactase e conseqüente aumento da digestibilidade

A absorção incompleta dos açucares do leite, principalmente da lactose,
produz diarreia e flatulência nos filhotes (quando a lactose não é absorvida pode ser
utilizada por organismos patogênicos ou por bactérias lácticas heterofermentativas,
que produzem ácido propiônico, acético, metano, ácido sulfídrico).

50

As bactérias que compõe o Biocalf têm alta atividade lactase, permitindo a transformação completa da lactose em ácido láctico, o qual é fonte de energia
para o hospedeiro.
O ácido láctico L (+) também reforça a atividade das enzimas digestivas
tripsina (que corta as cadeias de proteínas em aminoácidos) e peptina (que coagula
as proteínas do leite, num primeiro passo para a ação da tripsina).
Como conseqüências, o Biocalf aumenta a digestibilidade do leite.

>>Ação Competitiva com Bactérias Patogênicas
tógenos:

As bactérias do Biocalf atuam de duas maneiras na competição com pa1) Por acidificação do meio.

1-2) Por efeito barreira, ao colonizar o intestino do seu hospedeiro.
Graças a esta propriedade, a resistência dos filhotes a infecções por Listeria monocytogenes e Pseudomonas aeruginosa foi comprovada nos experimentos de Koji
Nomoto e S. Miake.
2) Estimulação do sistema imunológico:
As bactérias que compõe o Biocalf são eficientes na estimulação do sistema imunológico contra Salmonella tiphimurium, E.coli entre outros. Esta estimulação se comprova pelo aumento da atividade fagocítica e linfocítica do hospedeiro;
3) Pela produção de bacteriocina, peróxidos e outras substâncias antimicrobianas.

Garantia De Qualidade
1 – As bactérias utilizadas no Biocalf são próprias para consumo humano.
2 – Biocalf é um probiótico altamente concentrado. Sua contagem mínima de UFC é de 2 bilhões/gr. de produto.

Embalagem
Biocalf é apresentado em caixas contendo 50 envelopes de 5 gramas,
cada um, em pacotes de 1kg e tambores de 30 kg.
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Validade
O produto é válido por 12 meses a temperatura ambiente e 24 meses
sob refrigeração.

Conservação
Probióticos bacterianos devem ser conservados entre -18ºC e 10ºC.

>>Doses de Uso

»» Como colonizador do intestino:
• Bezerros e potros: 5g/cab/dia – nos primeiros 5 dias de vida.
• Bezerros e potros ao pé da mãe: 10 a 15g/cab após o nascimento.
• Leitões, cabritos e cordeiros: 5g para 20 animais nos primeiros 5 dias
de vida ou 5g para 10 animais se forem 2 – 3 dosagens somente (leitões).

»» como curativo de diarréias bacterianas:
• Bezerros e potros: 2 – 3 env/cab duas vezes ao dia por dois dias.
• Leitões: 1 – 2 envelopes para 5 leitões 2 vezes ao dia por dois dias.

Segurança no Uso de Biocalf
Os microorganismos presente no Biocalf são classificados pelo FDA
como GRAS (generally recognized as safe).

>>Probióticos: Panorama Atual
Os organismos atualmente considerados como probióticos eficientes quando ingeridos por humanos e animais fazem parte de várias espécies de
Lactobacillus, como Lactobacillus Casei, chamnosus, johnsonii, bifidobacterias bifidum, bifidobacterium longum, streptococcus thermophilus, enterococcus faecium,
saccharomyus Boulardii, Pediococcus, etc.
Estes microorganismos “amigos” habitam o intestino e a vagina e protegem-nos contra a entrada de “maus” microorganismos, os quais provocam doenças ao hospedeiro.
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Os lactobacilos produzem ácido lático, peróxido de hidrogênio, bacteriocinas e também lactase, os quais também influenciam a flora oral. Sua ação principal acontece na mucosa dos aparelhos gastrointestinal e urogenital, onde interagem com as células do sistema imunológico através de contato direto ou através da
produção de citokinas, as quais intermediam a resposta imunológica. (Lan JG et.
Al.,2005). O equilíbrio da microflora intestinal tem um papel importante na função e
na capacidade de resposta do sistema imunológico.
Atualmente, a comunidade científica estuda várias outras patologias que
respondem a utilização de probióticos; entre elas incluímos as que seguem:
• Reposição das bactérias benéficas do intestino eliminadas por antibióticos;
• Auxiliar a digestão e suprimir as bactérias causadoras de distúrbios
gastrointestinais;
• Prevenção e tratamento da diarreia, inclusive infecciosa, bacteriana ou
causada por rotavirus ou coronavirus;
• Eliminação dos “maus” microorganismos do sistema gastrointestinal;
• Alívio dos sintomas da síndrome do intestino irritável e de doenças inflamatórias do intestino, como doença de Crohn, e colite ulcerosa;
• Prevenção e tratamento da infecção vaginal por leveduras (Cândida),
infecções do trato genito-urinário e cistite;
• Aumento da tolerância à lactose em indivíduos intolerantes à mesma;
• Estimulação do sistema imunológico: vários estudos com cepas selecionadas de Lactobacillus e Bifidobacterium, demonstram que a sua
ingestão estimula a resposta imunológica natural; são necessários mais
estudos para entender este mecanismo;
• Auxiliar no tratamento de doenças respiratórias como sinusite, bronquite e pneumonia; são necessários mais estudos nesta área;
• Diminuição de alergias como, asma, febre do feno, alergias ao leite e
reações da pele, como eczema e dermatite atópica;
• Auxiliar no tratamento do colesterol alto; são necessárias mais pesquisas nesta área;
• Diminuição do aparecimento de tumores malignos em cobaias tratadas com doses maciças de substâncias carcinogênicas, quando comparadas as controle (aqueles que não receberam suplementação com
probiótico).
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• Redução do risco de metástases, desde que o câncer primário tenha
sido tratado; são necessárias muito mais pesquisas nesta área;
• Outros casos sob investigação para o uso de probióticos são: câncer
de colo, diarreias causadas por HIV e Helicobacter pylori (que pode causar úlceras).

»» Depoimento de alguns clientes que utilizam
Biocalf

Granja de observação da Embrapa – Suínos e Aves
de Concórdia – SC
• Previne a diarreia dos leitões;
• Não há problema de diarreia neonatal.

Sítio Rancho Alegre – Birigui – SP
Com a introdução de Biocalf no manejo das bezerras, há 60 dias, notamos uma melhora significativa no estado geral das mesmas; houve diminuição dos
casos de diarreia e quando ocorre algum, não usamos mais antibiótico para curar;
apenas usamos Biocalf com excelentes resultados, pois a recuperação é muito mais
rápida.

Resultado de um trabalho de 12 meses em granja
comercial, realizado pela Embrapa Suínos e Aves
de Concórdia – SC
Os leitões do teste foram desmamados com idade média de dois dias a
menos que o controle, mesmo assim, com peso médio semelhante.
Os leitões do teste tiveram menos diarreia na maternidade.
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