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Produzindo frango sem 
antibióticos: uma abordagem 
integrada e multifatorial 

 

resistência aos antibióticos 
causará 10 milhões de mortos por 
ano até 2050! 

Contudo, o não-uso de antibióticos é 
ainda um grande desafio, por continuar a 
ser associado a reduzido crescimento e  
a ineficiência alimentar, a várias infeções 
subclínicas, ao aumento da enterite 
necrótica, à degradação da cama e à 
modificação da micoflora (ver tabela 1). 
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  Estas consequências devem-se a uma 
maior competição pelos nutrientes entre a 
microbiota e o animal, a uma produção de 
metabólitos específicos que via 
microflora atrofiam o crescimento e à 
reduzida absorção de nutrientes através 
da parede intestinal.  

Portanto, para suprimir totalmente os 
antibióticos nas explorações avícolas, é 
necessário implementar um programa 
completo que combine medidas de 
prevenção e de biossegurança. 

A prevenção implica essencialmente 
reduzir a transmissão vertical de 
patogénicos. Para atingir este objetivo, 
vários métodos podem ser considerados: 
vacinação e auto-vacinação (E. coli, 
coccidiose, etc), higiene dos pavilhões 
equipamentos, ventilação, homeopatia, 
aromaterapia, qualidade da água e, claro, 
o ajuste da ração animal.    

 De facto, isto é crucial para controlar a 
dieta e afinar os teores dos nutrientes  

 

 

 

 

 

 

 

 Sem  
(n=51) 

Com 
(n=51) 

Valor 
P 

Sobrevivência % 98.4 98.6 0.49 

Idade de Abate 
(dias) 

38.5 38.1 0.17 

Peso no Abate 
(kg) 

2.38 2.43 <0,01 

ADG (g/d) 61.5 63.5 <0.001 

Conversão 
Alimentar (g/g) 

1.84 1.78 <0.01 

Enterite 
Necrótica  
Clínica (% lote) 

27.45 0 <0.001 

Enterite 
subclínica  
(% lote) 

49.02 0 <0.001 

Tabela1. Impacto de uma dieta livre de 
antibióticos na performance avícola (aucher 
2005, Poult Sci. 2015 Ao;94(8):1781-801 

 

 

energéticos e proteicos de modo a não se 
prejudicar em demasia a performance 
enquanto se reduz o risco. Por exemplo, 
no intestino delgado, as populações de 
enterococos e de coliformes diminuem 
significativamente com dietas fibrosas 
(Figs. 1 e 2). No ceco, também podemos 
observar um aumento das bífidobactérias 
e uma diminuição dos enterococos com 
dietas ricas em fibras, principalmente com 
a dieta SBP (polpa de beterraba).  

 

 

 

 

 

Estes resultados mostram que a 
qualidade das fibras na alimentação 
influenciam o perfil da microflora no trato 
digestivo, com efeitos positivos:  
uma redução do potencial patogénico das 
bactérias enterococos e coliformes e um 
aumento das bactérias benéficas como 
as bífidobactérias.  
Além disso, significa usar seleções da 
flora e dos ingredientes de controlo das 
inflamações que comprovadamente 
oferecem benefícios para a saúde. 

 

Benefícios dos extratos de plantas 

O Grupo CCPA testou os efeitos de uma 
combinação de extratos de plantas: 
Curcuma longa e Scutellaria baicalensis, 
contra a inflamação cecal induzida pela 
infeção com Salmonella enteritidis (S. 
enteritidis) em frangos. Estes efeitos 
foram comparados com a suplementação 
de oxitetraciclina (OTC). 

Cerca de 72 machos ISA Brown recém-
eclodidos da linha de galinhas poedeiras 
foram divididos em três grupos. 

Durante o teste, o primeiro grupo 
recebeu  a dieta de controlo, o segundo 
grupo recebeu a dieta de controlo com 
suplemento de oxitetraciclina e o terceiro 
grupo recebeu a ração de controle 
suplementada com  extrato de ácido 
fenólico lipossolúvel da Curcuma e  
extrato hidrossolúvel da Scutellaria. 

Ao sétimo dia, metade das galinhas de 
cada grupo foram infetadas com S. 
enteritidis. 
No quarto dia e no 14º dia pós-infeção, 
seis galinhas de cada grupo foram 
sacrificadas (Fig. 3). Amostras do baço, 
fígado e ceco foram recolhidas para a 
quantificação da S. enteritidis. 
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Fig.1. Avaliação das dietas ricas em fibras (SBP=polpa de beterraba,  
OH=casca de aveia) em populações de coliformes e enterococos no 
intestino delgado (Bébin et al., 2017). 

Fig.2. Avaliação das dietas ricas em fibras (SBP=polpa de beterraba,  
OH=casca de aveia) em populações de bífidobactérias e enterococos no 
ceco (Bébin et al., 2017). 
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Dia1 D 7           D11                    D21 
 

   
Controlo (n=24) 

Não-infetado (n=12)  

 Infetado S. Enteritides (n=12)  

 
Oxitetraciclina (n=24) 

Não-infetado (n=12)  

 Infetado S. Enteritides (n=12)  

 
Curcuma+Scutellaria (n=24) 

Não-infetado (n=12)  

 Infetado S. Enteritides (n=12)  

                                    
 
 
 

 

Fig.3. Protocolo do teste        

                                                                       
A expressão de citocinas e genes de fase 
aguda foi estudada no ceco. 
Os nossos resultados mostram que a 

associação de extratos de Curcuma e 

Scutellaria reduziram, ao nível da 

expressão de genes, a inflamação 

intestinal induzida por S. Enteritidis (P 

<0,05). Esta diminuição foi quase 

proporcional à do antibiótico. 

As contagens de Salmonella ao quarto dia 

e no 14º dia pós-infeção mostraram uma 

redução no ceco, fígado e baço com o 

suplemento de extrato de plantas 

(significativa ao 14º dia pós-infeção). 

A suplementação com antibiótico 

erradicou a salmonela no ceco, e  

reduziu-a  significativamente no baço e 

no fígado em ambos os dias pós-infeção. 

A suplementação da ração dos frangos 

com extratos de Curcuma e Scutelleria 
reduziu a inflamação induzida no ceco 
pela S. Enteritidis e a translocação da S. 
Enteritidis no fígado e no baço (ver Fig. 4).  
O uso desta associação de plantas - 
integrada no aditivo de premix para aves 
Axion Feed Stim –, é promissora na 
manutenção da saúde intestinal das aves 
usando produtos alternativos não-
antibióticos. 
O Grupo CCPA implementou, assim, um 
programa nutricional específico que 
combina probióticos selecionados, pré-
bióticos e ácidos orgânicos, com 
experiência em formulação (suporte, 
conhecimento de matérias-primas, 
triagem enzimática). Nesta abordagem, 
várias pré-misturas aditivas de ração 
(ProActiv ‘Poultry e Axion Feed Stim) 
incluem extratos de plantas e  especiarias 

para uma boa gestão da  microflora e um 
controlo da inflamação com sucesso (ver 
Fig.5).  
O Grupo CCPA atingiu resultados de 
campo conclusivos em termos de  
desmedicação em diferentes contextos, 
tanto em países europeus como fora do 
espaço europeu. 
 Num ensaio de campo realizado em 
2018 numa estação experimental na 
América Latina com frangos Ross 308, a 
abordagem nutricional específica do 
Grupo CCPA - com o uso do aditivo  
ProActiv' Poultry no premix – afirmou-se 
como uma alternativa viável aos 
antibióticos promotores de crescimento, 
com resultados superiores:   
+ 4% de peso vivo/ frango, +1.1% de taxa 
de conversão alimentar, e -0.84% de 
mortalidade (ver Fig. 6). 

 

 
 

 

 

 * *   *  

 ** **   **  

 * *   ***  

 *** ***   *  

 * *   **  

 ** **   *  

 ** **   *  

 * *     

 
 

** **   * * 

 

   Fig.4. Extratos de plantas permitiram a redução da expressão de genes na inflamação intestinal  e as contagens de S. Enteridis  

              nos órgãos (Resultados dos Testes, Grupo CCPA, 2018) 

 

   Fig.6. Comparação de resultados em termos de performance e saúde animal (Resulatdos de teste, Grupo CCPA, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microflora 
ProActiv’ Complex/ 
Poultry   Proactiv’ Poultry 

Inflamação    Axion Feed Stim 

Nutrição Formulação, proteína, fibra, gordura, Ca, P, Na, Cl, enzimas 

 

 

 

 

 

 

Virginia- ProActiv’ Virginia- ProActiv’ Virginia- ProActiv’ Virginia- 
mycin  Poultry  mycin  Poultry  mycin  Poultry  mycin  Poultry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

  
 

  

Cálculo peso vivo/frango Racio de Conversão Alimentar Mortalidade 
Margem de lucro no custo  
da ração/frango MEP (S) 

   20º                                           34º36º 

Inicio    Crescimento    Finalização    Manutenção 

Infeção 
S. Enteridis 

4º dia 
pós  

infeção 

4º dia 
pós  

infeção 
 Fig.5. O programa nutricional do Grupo CCPA adaptado às estratégias 
de desmedicação 

Dia  4 pós-infeção  
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Fígado    

Valor-P em comparação  
com o grupo de controlo 

Fold Change vs 
não infetados 

n Control n OTC n Extracto de Plantas 


