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RESUMO   

Os  antimicrobianos  são  drogas  que  possuem  a  capacidade  de  inibir  o  crescimento  de               

microorganismos  e  eram  usadas  de  maneira  profilática  na  avicultura  a  fim  de  obter  aumento                

do  desempenho  zootécnico,  sendo  efetiva  em  baixas  concentrações.  O  uso  crescente  dos              

aditivos  na  produção  animal,  em  especial  na  avicultura,  se  deve  não  somente  à  necessidade  de                 

substituir  aos  antibióticos  promotores  de  crescimento,  mas  de  novos  conceitos  serem  cada              

vez  mais  estudados,  entendidos  e  aceitos.  Assim,  surge  a  inevitável  necessidade  de  pesquisar               

sobre  as  alternativas  aos  antibióticos  promotores  de  crescimento  na  avicultura  e  avaliar  sua               

aplicabilidade,  eficácia,  vantagens  e  desvantagens.  A  busca  pela  melhor  escolha,  capaz  de              

proporcionar  melhor  desempenho  para  os  animais,  diminuir  a  contaminação  das  aves  e  das               

carcaças  por  bactérias  patogênicas,  sem  deixar  resíduos  nocivos  na  carne  de  frango  tornou-  se                

incessante.  Como  exemplo  de  melhoradores  de  desempenho  alternativos  utilizados           

atualmente,  cita-se  enzimas,  extratos  de  plantas,  óleos,  ácidos  orgânicos,  minerais,            

prebióticos,  probióticos  e  suas  associações.  Dentro  de  cada  classe,  inúmeros  produtos  já              

estão  no  mercado,  porém,  enquanto  alguns  claramente  têm  potencial,  outros  a  eficácia  não  é                

clara.  Há,  portanto,  uma  necessidade  urgente  de  descrever  os  mecanismos  de  ação  desses               

compostos  de  forma  científica,  a  fim  de  definir  e  atender  aos  padrões  zootécnicos  e  sociais  de                  

alternativas   aos   antibióticos   promotores   de   crescimento   para   frangos   de   corte.   

Palavras-chave:  Antibióticos,  promotores  de  crescimento,  frango  de  corte,          

avicultura,   alternativas.     

INTRODUÇÃO   
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Antimicrobianos  são  drogas  com  capacidade  de  inibir  o  crescimento  de            

microorganismos.  Eram  usadas  de  maneira  profilática  na  avicultura  a  fim  de  obter  aumento               

do  desempenho  zootécnico,  sendo  efetiva  em  baixas  concentrações  (KURITZA,  2014).           

Todavia,  o  surgimento  de  bactérias  super  resistentes  trouxe  sérias  preocupações  aos  órgãos  de               

saúde  competentes.  Na  busca  da  origem  do  problema,  sugeriu-se  o  uso  de  antibióticos               

promotores   de   crescimento   como   uma   das   causas.     

Como  consequência,  em  2006,  a  União  Europeia  restringiu  o  uso  de  antibióticos              

como  promotores  de  crescimento  em  animais,  permitindo  seu  uso  apenas  de  forma              

terapêutica.  No  Brasil,  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA),  por              

meio  da  Portaria  n º 171  de  13  de  Dezembro  de  2018,  proibiu  o  uso  de  algumas  substâncias                    

como  os  antimicrobianos  tilosina,  lincomicina,  virginiamicina,  bacitracina  e  tiamulina  com  a              

finalidade   de   aditivos   melhoradores   de   desempenho   em   animais   produtores   de   alimentos.     

Em  reflexo,  houve  um  aumento  expressivo  no  uso  de  aditivos  não  antibióticos  na               

produção  animal,  em  especial  na  avicultura.  Em  conjunto  a  isso,  o  mercado  consumidor  exige                

cada  vez  mais  que  os  produtores  se  adaptem  e  promovam  o  crescimento  saudável  dos                

animais,  sem  a  presença  de  resíduos  químicos  e  sem  acréscimos  no  custo  de  produção.                

Baseado  nesta  demanda  crescente,  diversos  aditivos  foram  surgindo  no  mercado  e  sendo  cada               

vez  mais  estudados,  em  busca  de  melhora  em  desempenho,  controle  de  patógenos,  saúde               

intestinal,  melhora  de  status  imune  e  biossegurança  do  produto  final  (BONATO,  2018;              

ARAÚJO,   2007).     

Diante  disso,  fica  claro  a  necessidade  de  pesquisar  sobre  as  alternativas  aos              

antibióticos  promotores  de  crescimento  na  avicultura  e  avaliar  sua  aplicabilidade,  eficácia,             

vantagens   e   desvantagens.     

METODOLOGIA   

O  presente  estudo  trata-se  de  uma  pesquisa  de  caráter  exploratório,  com  coleta  de               

dados  em  bases  documentais.  A  busca  ocorreu  via  consulta  ao  site  Google  Acadêmico,  no                

sentido   de   levantar   o   estado   da   arte   sobre   o   tema.   

Como  critério  de  inclusão,  foram  considerados  os  tópicos:  tema,  ano,  periódico  de              

publicação  e  língua  escrita.  Neste  trabalho  foram  considerados  os  artigos  publicados  a  partir               

de  2004,  que  tenham  a  temática  similar  com  a  abordada  nesta  revisão,  escrito  em  português                 

ou   inglês   e   que   foram   publicados   em   revistas   de   classe   A.     
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Como  palavras-chave  para  a  busca  de  artigos,  foram  adotadas:  antimicrobiano,            

antibiótico,  avicultura,  frangos  de  corte,  retirada,  alternativa,  prebiótico,  probiótico,  enzimas,            

ácidos   orgânicos,   minerais,   óleos   essenciais.     

RESULTADOS   E   DISCUSSÕES   

É  considerado  aditivo  toda  substância,  microrganismo  ou  qualquer  produto  formulado            

destinado  à  alimentação  e  adicionado  intencionalmente  na  ração  como  ingrediente,  tendo  ou              

não  valores  nutritivos,  melhorando  as  características  dos  produtos  destinados  à  alimentação             

animal  e  o  seu  desempenho  produtivo  (BRASIL,  2004).  A  escolha  de  um  bom  promotor  de                 

crescimento  deve  basear-se  em  dois  fatores:  aspecto  econômico  e  segurança.  Como  exemplo              

de  melhoradores  de  desempenho  alternativos,  cita-se  enzimas,  extratos  de  plantas,  óleos,             

ácidos  orgânicos,  minerais,  prebióticos,  probióticos  e  suas  associações  (HUYGHEBAERT  et            

al.,   2011).     

PROBIÓTICOS   

Existem  várias  definições  de  probióticos  e,  no  geral,  pode-se  definir  como  cepas             

específicas  de  microrganismos  que  agem  como  auxiliares  na  recomposição  da  microbiota             

intestinal  dos  animais  (GARCIA,  2019).  Porém,  para  que  seja  considerado,  deve  atender              

requisitos  como:  não  ser  invasivo,  carcinogênico,  tóxico  ou  patogênico;  fazer  parte  da              

microbiota  intestinal;  sobreviver  e  colonizar  o  intestino;  ter  capacidade  de  se  aderir  ao               

epitélio  intestinal;  reduzir  ou  excluir  a  aderência  de  bactérias  patogênicas;  produzir  ácidos,              

peróxido  de  hidrogênio  e  bacteriocinas  que  impeçam  o  crescimento  de  bactérias  patogênicas;              

ser  cultivável  em  escala  industrial;  ser  estável  e  viável  na  preparação  comercial;  estimular  a                

imunidade  e  se  agregar  as  outras  bactérias  a  fim  de  formar  uma  microbiota  balanceada                

(KURITZA,   2014;   REIS   2019)   

Os  mecanismos  de  ação  dos  probióticos  dependem  do  tipo  da  cepa,  podendo  agir  por                

meio  de  exclusão  competitiva,  estímulo  do  sistema  imune  e  efeitos  na  nutrição  que  reduz  o                 

pH  intestinal  permitindo  melhor  absorção  de  ácidos  graxos  de  cadeia  curta,  além  de  aumentar                

a  digestão  de  fibras  e  a  atividade  enzimática  (TORRES,  2015;  REIS,  2019;  ALARCON               

2015).  Sendo  assim,  são  usados  para  melhorar  índices  zootécnicos  com  menor  custo,              

estabilizar  a  função  da  mucosa  intestinal,  influenciar  na  imunidade  e  reduzir  contaminações              

por    Salmonella   sp     (KURITZA,   2014;   OLIVEIRA,   2008).   

PREBIÓTICOS   
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 De  acordo  com  Torres  et.al.  (2015),  os  prebióticos  são  substâncias  que  não  são               

digeridas  no  trato  gastrointestinal  (TGI)  por  falta  de  enzimas  endógenas  específicas,  sendo              

seu  modo  de  ação  direcionados  para  determinadas  cepas  de  microrganismo  que  utilizam  estas               

substâncias  como  substratos,  podendo  ser  extraídas  de  plantas  e  leveduras.  As  principais              

fontes  desse  aditivo  são  açúcares  absorvidos  ou  não,  peptídeos,  proteínas,  fíbras,  álcoois  de               

açúcares  e  oligossacarídeos  de  cadeia  curta,  mais  especificamente  frutoligossacarídeos,           

glucoligossacarídeos   e   mananoglicossacarídeos   (   REIS,   2019).   

 O  objetivo  de  seu  uso  é  estimular,  de  modo  seletivo,  o  crescimento  e  a  atividade  de                  

bactérias  benéficas  do  cólon  a  fim  de  melhorar  condições  luminais,  características  anatômicas              

do  TGI  e  o  sistema  imunológico,  sendo  importantes  na  redução  de  bactérias  patogênicas               

como    Escherichia   coli   e   Salmonella    por   exclusão   competitiva   (GARCIA,   2019;   REIS,   2019).   

SIMBIÓTICOS   

O  uso  conjunto  de  probióticos  e  prebióticos  é  definido  como  simbiótico.  Eles  agem               

em  sinergia  e  afetam  beneficamente  o  hospedeiro,  sem  deixar  resíduos  nas  carcaças              

(GARCIA   2019;   REIS   2019).     

A  utilização  conjunta  desses  aditivos  proporciona  eubiose,  a  qual  impede  o             

desenvolvimento  de  Escherichia  coli,  Clostridium  sp,  Salmonella  sp   e  outras  bactérias             

patogênicas,  possibilitando  o  crescimento  de  bactérias  benéficas,  atuando  na  melhora  da             

digestibilidade  das  proteínas,  aminoácidos,  absorção  de  energia  da  dieta  e  aumento  da              

imunidade   (TORRES,   2015;   GARCIA,   2019;   REIS,   2019).   

ÓLEOS   ESSENCIAIS   

Os  óleos  essenciais  são  substâncias  voláteis  extraídas  de  plantas  aromáticas,  no  qual              

colaboram  para  melhorar  o  desempenho  animal  (ALARCON  2015;  TORRES  2015;            

BOCHIO  2019).  Os  principais  componentes  presentes  nos  óleos  vegetais  são  terpenoides,             

álcoois,  aldeídos,  ésteres  cíclicos,  carboidratos  e  cetonas,  responsáveis  pelas  propriedades            

aromáticas,   biológicas   e   medicinais   da   planta   (BOCHIO,   2019;   ALARCON,   2015).     

Esses  aditivos,  no  geral,  atuam  estimulando  a  secreção  de  enzimas  digestivas;             

aumentando  a  motilidade  gástrica  e  intestinal;  inibindo  o  crescimento  de  leveduras,  fungos  e               

bactérias;  aumentando  o  consumo  de  ração  e  da  palatabilidade;  estimulando  a  resposta  imune               
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e  a  produção  de  enzimas  endógenas  (TORRES  2015;  ALARCON,  2015;  BOCHIO,  2019).             

São   utilizados   em   conjunto   com   outros   aditivos   (TORRES   2015).   

ÁCIDOS   ORGÂNICOS   

Os  ácidos  orgânicos  são  componentes  naturais  de  células  vegetais  e  animais,             

sintetizados  por  meio  de  fermentação  microbiana  ocorrida  no  TGI,  sendo  importantes             

constituintes  do  suprimento  energético  dos  animais  (TORRES,  2015;  BARBIERI,  2015).            

Diante  disso,  são  usados  devido  ao  seu  efeito  antimicrobiano,  capacidade  de  reduzir  bactérias               

patogênicas  como   E.  coli  e   Salmonella ,  auxílio  na  conservação  dos  alimentos  e  a               

disponibilidade  de  matérias  primas  (BOCHIO  2019).  Os  ácidos  orgânicos  mais  utilizados             

são:  ácido  lático,  ácido  fumárico,  ácido  cítrico,  ácido  propiônico,  ácido  fórmico  e  ácido               

acético   (TORRES   2015;   BARBIERI   2015).   

ENZIMAS   EXÓGENAS   

Embora  não  tenham  um  efeito  direto  sobre  a  microbiota  dos  animais,  auxiliam  as               

enzimas  endógenas,  possibilitando  redução  de  gasto  energético  e  tempo  de  reação  (TORRES              

et.al,  2015;  DA  SILVA,  2021).  As  mais  usadas  são  xilanase,  glicanases,  celulases,  amilases,               

fitases,  lipases  e  galactosidases  (CAIRES  et.al,  2008).  De  acordo  com  Caires  et.al  (2008),  as                

enzimas  promovem:  remoção  de  fatores  antinutriconais;  aumento  da  digestibilidade  de            

polissacarídeos  não  amiláceos,  aumento  da  disponibilidade  de  nutrientes  e  suplementação  na             

produção   de   enzimas   endógenas,   além   de   auxiliar   na   redução   da   poluição   dos   alimentos.   

CONSIDERAÇÕES   FINAIS   

A  utilização  dos  promotores  de  crescimentos  é  uma  tecnologia  que  auxilia  na              

obtenção  de  melhores  resultados  no  desempenho  animal.  Só  pode  ser  considerado  uma  troca               

suficiente  aos  antibióticos  aquela  substância  que  obtem  resultados  em  níveis  similares.  Entre              

as  classes  utilizadas  como  métodos  alternativos  estão:  enzimas,  óleos  essenciais,  minerais,             

ácidos,  probióticos  e  prebióticos.  Dentro  de  cada  classe,  inúmeros  produtos  já  estão  no               

mercado,  porém,  enquanto  alguns  produtos  claramente  têm  potencial,  para  outros  a  eficácia              

não  é  clara.  Há,  portanto,  uma  necessidade  urgente  de  descrever  os  mecanismos  de  ação                

desses  compostos  de  uma  forma  científica  a  fim  de  definir  e  atender  aos  padrões  zootécnicos                 

e   sociais   de   alternativas   aos   antibióticos   promotores   de   crescimento   para   frangos   de   corte.   
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