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RESUMO
Com o objetivo de vivenciar na prática os conceitos adquiridos na teoria,
aliando desta forma o conteúdo aprendido em sala de aula com as atividades
exercidas em Medicina Veterinária, foi desenvolvido o Estágio Curricular de
Conclusão de curso na Fazenda Pé da Serra, da Universidade Tuiuti do
Paraná, localizada em São José dos Pinhais, PR, no período de 19 de julho de
2010 a 01 de outubro de 2010. Dentre as atividades desenvolvidas, foi
conduzido um projeto experimental no Setor de Ovinocultura, onde foram
avaliados os efeitos da utilização de probióticos na sanidade e desempenho de
ovelhas em lactação e cordeiros em aleitamento até o peso de abate. Além
disso, foram desenvolvidas atividades relacionadas à rotina hospitalar, como
auxílio em cirurgias, atendimentos clínicos, procedimentos de enfermagem e
exames laboratoriais. Através deste estágio, foi possível exercer de forma
laboratorial e concreta, atividades que objetivaram aos estagiários, uma noção
real das atividades exercidas pelos profissionais da área, antes mesmo da sua
inserção no mercado de trabalho. Foi possível também o desenvolvimento de
uma postura critica quanto às técnicas aprendidas, fato este que contribui para
o pleno exercício da profissão.

xiii

APRESENTAÇÃO
O presente trabalho consiste na descri‡ˆo das atividades realizadas
durante o Est‰gio Curricular realizado no Hospital Veterin‰rio – Fazenda PŠ da
Serra da Universidade Tuiuti do Paran‰, localizado em Sˆo JosŠ dos Pinhais –
PR. O est‰gio foi desenvolvido de 19 de julho a 01 de outubro de 2010, com
carga hor‰ria total de 440 horas.
Durante o per‹odo de est‰gio , foi realizado um experimento com o setor
de ovinocultura da universidade, com o objetivo de avaliar os efeitos de um
probiŒtico sob o ganho de peso e as condi‡•es sanit‰rias de cordeiros em fase
de crescimento e ovelhas em fase de lacta‡ˆo com acesso a suplementa‡ˆo
mineral adicionada de probiŒtico.

xiv
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1. INTRODUÇÃO
Devido ao processo de globalização, tem sido necessário a implantação
de sistemas de produção que sejam competitivos, sustentáveis e capazes de
produzir carne de boa qualidade a baixo preço. Nesse contexto, é crescente a
utilização de aditivos alimentares que buscam elevar o crescimento e a
engorda dos animais, dentre eles, ionóforos, antibióticos e probióticos.
Probióticos

são

suplementos

alimentares

constituídos

de

microrganismos vivos capazes de beneficiar o hospedeiro por meio do
equilíbrio da microbiota intestinal. Esses microorganismos devem ser capazes
de exercer efeitos benéficos no animal hospedeiro, aumentando seu
crescimento ou a sua resistência às doenças. Esses microrganismos devem
estar presentes como células viáveis, capazes de sobreviver e metabolizar-se
no ambiente intestinal, resistentes ao baixo pH do estômago e ácidos
orgânicos, serem estáveis e capazes de permanecer viável por longos períodos
sob condições de armazenamento a campo e finalmente não devem ser
patogênicos ou tóxicos.
Os Probióticos entraram no mercado com o objetivo de substituir os
antibióticos, largamente usados nas produções pecuárias. As preocupações
relacionadas ao uso de antibióticos na produção animal iniciaram-se na década
de 60, quando a hipótese das bactérias se tornarem resistentes veio à tona,
alarmando a população humana quanto ao uso de antibióticos na nutrição
animal. À medida que evoluímos no tempo, o número de eventos,
preocupações e novidades na área de produção animal aumenta.
Durante a condução deste trabalho, serão abordados aspectos
relacionados à fisiologia digestiva dos ovinos, conceitos gerais de alimentação
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desses animais ruminantes e utilização de aditivos, quando, então, serão
aprofundados conceitos relacionados à utilização de probióticos. A partir daí
será apresentado o protocolo de condução de um projeto experimental,
conduzido no Setor de Ovinocultura da Fazenda Pé da Serra da UTP o qual,
utilizando probióticos, visou avaliar os efeitos desses produtos na sanidade e
desempenho de ovelhas com cordeiros em aleitamento.
Por fim, são apresentadas as demais atividades desenvolvidas durante o
estágio, em outros setores da fazenda.
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2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO
O Fazenda Pé Da Serra da Universidade Tuiuti do Paraná está localizado
no município de São José dos Pinhais, região metropolitana da grande Curitiba.
Além de contar com atendimento clínico e cirúrgico, no Hospital Veterinário
contém uma fazenda experimental, com as praticas de bovinocultura leiteira,
ovinocultura, caprinocultura, eqüinocultura, estrutiocultura e suinocultura, que
possibilitam os estudantes a ter acesso as práticas e atividades rurais dentro
da Universidade
O hospital foi construído com o intuito de receber animais de criadores da
região, prestando um atendimento à comunidade rural do município de São
José dos Pinhais, além de realizar atendimentos clínicos, médicos e cirúrgicos,
exames de suporte para o diagnóstico e/ou tratamentos que se fizerem
necessários.
As salas para procedimentos (clínicos e cirúrgicos) foram especialmente
projetadas para que os alunos possam ter contato com as mais modernas
técnicas, possibilitando aos mesmos um bom desempenho acadêmico. O
Hospital presta atendimento ininterruptamente e para tanto possui alojamentos
para que os acadêmicos possam vivenciar as práticas médicas.
O Hospital Veterinário conta com uma infra-estrutura, de área construída de
1.100 m2.
O estágio curricular foi desenvolvido no setor de ovinocultura, que contém
um aprisco com divisões aonde os animais ficam durante a noite, um aprisco
de manejo dos animais, um laboratório de ovinocultura e uma área de pastejo
de mais de 1000m²
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. FISIOLOGIA DO SISTEMA DIGEST€RIO
O sistema digestŒrio consiste em um tubo muscular revestido por
mucosa que Š continua com a pele externa na boca e no Žnus. Suas fun‡•es
prim‰rias sˆo a ingestˆo, a mastiga‡ˆo, a digestˆo e a absor‡ˆo do alimento e
elimina‡ˆo de res‹duos sŒlidos ( FRANDSON et al., 2005).
Desde o momento da entrada na cavidade oral atŠ que os res‹duos
indiger‹veis deixem o corpo, o alimento est‰ continuamente sujeito a
movimentos que o degradam e garantem sua efetiva mistura com os sucos
digestivos ( ARGENZIO, 1996).
A figura abaixo representa as fun‡•es do trato gastrintestinal dos
ruminantes.

FIGURA 1 - FUN••ES DO TRATO GASTOINTESTINAL DOS RUMINANTES

FONTE: Google imagens – Fun‡•es do trato gastrointestinal dos ruminantes.
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3.1.1. Apreensão dos alimentos
A captura e o transporte dos alimentos até a boca constituem o que se
denomina apreensão, cujos métodos ou maneiras variam entre as espécies.
Em todos os animais domésticos, os lábios e a língua são os principais órgãos
destinados a esta função. Os ovinos apresentam movimentos mais limitados,
sendo, neste animal, a língua o principal órgão de apreensão, a qual se
apresenta longa, áspera e móvel, podendo ser facilmente curvada ao redor das
ervas, que são, então, puxadas entre os dentes incisivos inferiores e a lâmina
dental e arrancadas por brusco movimento da cabeça. Os ovinos têm uma
fenda labial superior, que permite um pastoreio muito mais rasteiro. Os dentes
incisivos e a língua são as principais estruturas para a preensão ( ARGENZIO,
1996).

3.1.2. Mastigação
A mastigação é o desdobramento mecânico dos alimentos na boca. Nos
animais domésticos, os dentes incisivos são usados para obtenção ou remoção
dos alimentos e os molares para triturar os alimentos, transformando-os em
partículas menores. O tempo no qual os alimentos permanecem entre os
molares varia entre as diferentes espécies e se relaciona com a natureza dos
alimentos. Nos herbívoros, grande parte do tempo é dispensado à mastigação.
Embora o principal propósito da mastigação seja degradar os alimentos para
fornecer maior área de superfície para a ação dos sucos digestivos, uma
função importante da mastigação é misturar os alimentos com a saliva de modo
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adequado. Tal mistura garante a lubrificação do bolo alimentar para sua
passagem ininterrupta através do esôfago ( ARGENZIO, 1996).

3.1.3. Deglutição
A deglutição, ou o ato de engolir, é arbitrariamente dividida em três
etapas. A primeira é a passagem de alimento ou de água pela boca; a segunda
é a passagem pela faringe; e a terceira consiste na passagem pelo esôfago
para dentro do estômago ( FRANDSON et al., 2005).
A primeira etapa da deglutição esta sob controle voluntário. Após o
alimento ser mastigado e misturado com saliva, um bolo forma-se e é movido
para a superfície superior da língua. A língua se eleva contra o palato duro para
empurrar o bolo em direção à faringe (FRANDSON et al., 2005).
À medida que o bolo alimentar entra na faringe, receptores de pressão
nas paredes são estimulados, o que reflexamente inicia a segunda etapa. A
respiração é inibida por mecanismos reflexos, e a laringe, também por
mecanismos reflexos, fecha-se e empurra-o para cima e para frente. A base da
língua cobra a epiglote sobre a abertura laríngea assim que ela se move em
direção oposta. A faringe encurta-se, e a ação peristáltica dos músculos
faríngeos força o bolo para dentro do esôfago (FRANDSON et al., 2005).
A terceira etapa da deglutição consiste no reflexo peristáltico do esôfago
iniciado pela presença de alimento no esôfago. A peristalse consiste em
relaxamento e contração alternados de anéis musculares na parede juntamente
com contração regional de músculos longitudinais na área do bolo
(FRANDSON et al., 2005)
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3.1.4. Est•mago dos ruminantes
Os ruminantes t‘m um est•mago que consiste de prŠ- est•magos nˆo –
secretŒrios e um compartimento secretŒrio, o abomaso. Os prŠ – est•magos
dividem-se em tr‘s compartimentos (o ret‹culo, o r’men e o omaso) e servem
como um tanque de fermenta‡ˆo para fermenta‡ˆo microbiana dos alimentos,
principalmente pela hidrŒlise e oxida‡ˆo anaerŒbia. Os produtos finais da
fermenta‡ˆo, que os ruminantes absorvem e utilizam como seus substratos
metabŒlicos prim‰rios sˆo totalmente diferentes dos produtos finais da digestˆo
em nˆo-ruminantes. O abomaso, semelhante ao est•mago de animais nˆoruminantes, est‰ amplamente relacionado com a hidrŒlise de prote‹nas pela
pepsina em meio ‰cido (LEEK, 1996).

3.1.5. Rumina‡ˆo
A rumina‡ˆo envolve uma sequ‘ncia estereotipada de eventos com
coordena‡ˆo complexa de seus v‰rios componentes. A regurgita‡ˆo, ou
cria‡ˆo do bolo ruminal, come‡a com um esfor‡o inspiratŒrio, com a l‹ngua e
palato mole elevados para bloquear a cavidade bucal e o orif‹cio nasofar‹ngeo.
O ret‹culo entˆo, produz uma contra‡ˆo extra em antecipa‡ˆo “ contra‡ˆo
normal, fazendo com que o conte’do pastoso reticular seja tragado para o
es•fago. Em seguida uma onda da contra‡ˆo esof‰gica conduz o bolo
ruminado em dire‡ˆo “ boca, onde a l‹ngua e a mand‹bula sˆo rebaixadas para
receb‘-lo. A l‹ngua Š al‡ada para extrair do bolo a fra‡ˆo liquida, que Š
imediatamente engolida. Se nenhuma fra‡ˆo sŒlida permanece na boca,
nenhuma mastiga‡ˆo ter‰ lugar, e esse evento Š chamado geralmente de
pseudo-rumina‡ˆo. Se uma fra‡ˆo sŒlida permanece, como Š normalmente o
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caso, esta é remastigada com movimentos regulares lentos e de cerca de 40
segundos, durante os quais a saliva é adicionada e ocorrem diversas
deglutições. Finalmente, cessa a mastigação e o bolo alimentar é adicionado
de saliva e então deglutido. Não há movimentos de mandíbula por cerca de 5
segundos ate que o ciclo é repetido, com o próximo bolo ruminal que estará
sendo regurgitado para a boca (LEEK, 1996).
A fração sólida do bolo ruminal consiste em material particulado
relativamente pequeno no conteúdo pastoso do retículo na hora da
regurgitação. Essas partículas estão provavelmente no estágio mais avançado
da fermentação do que o material nas fibras flutuantes no saco ruminal dorsal.
Todavia, a remastigação causa, além disso, redução do tamanho das
partículas, o que estabelece novas portas de entrada para a fermentação
microbiana e aumento na densidade das partículas através da expulsão do ar
atmosférico e gases da fermentação. Tanto a redução das partículas como o
aumento de sua densidade melhoram as chances das partículas ficarem em
condições favoráveis para se transferir ao abomaso. Quando o material
ruminado é deglutido, sua re-entrada é feita no reticulo e ele se torna disperso
novamente no material pastoso. A mastigação do material ruminado conduz a
aumento de três a cinco vezes na salivação e de seus benefícios decorrentes.
O aumento na motilidade ruminoreticular pode ter benefícios e desvantagens.
Os benefícios incluem mistura e eructação. Inversamente, com certos tipos de
alimentos, uma desvantagem pode ser o aumento da motilidade, que provoca
maior propulsão do conteúdo através do orifício reticulomasal. Assim, a media
de tempo de retenção intra-ruminal, e, portanto, a extensão da fermentação da
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ingesta, é reduzida, conduzindo a um aumento da ingestão de alimento e
digestibilidade reduzida (LEEK, 1996).

3.1.6. Função omasal
O material reticular penetra no omaso via orifício reticulomasal,
particularmente quando o orifício está amplamente aberto durante a segunda
fase da contração do ciclo primário do reticulo. Após a contração reticular, o
orifício torna-se fortemente fechado por vários segundos e, subsequentemente,
se submete a ciclos de fechamento e abertura parcial, durante os quais
pequenas quantidades adicionais de conteúdo reticular fluem para o omaso.
Nos ovinos e caprinos, após uma contração reticular há uma sequência de
contrações omasais, começando com o canal omasal, o qual tende a forçar o
conteúdo omasal entre as folhas do omaso. Isto é seguido por uma contração
prolongada que se espalha pela maioria do corpo do omaso, terminando
finalmente no mesmo ponto da contração reticular do próximo ciclo primário. As
contrações do corpo omasal tendem a esvaziar o material prensado entre as
folhas do omaso (LEEK, 1996).
A maioria das partículas da ingesta encontradas no omaso é menor que
1 mm de comprimento, como o são aquelas do conteúdo reticular adjacente ao
orifício reticulomasal (LEEK, 1996).
O significado funcional do omaso consiste em (1) local de fermentação
com importância relacionada a sua capacidade cúbica, (2) local de absorção
com importância relacionada a sua área de superfície da luz visceral e (3)
ajuda a regular a propulsão da ingesta entre o reticulo e o abomaso. Em geral,
as dietas que promovem mastigação intensa, tanto na ingestão como na
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ruminação, resultarão em freqüências e amplitudes mais altas das contrações
reticulares, em mais alta duração de união da abertura do orifício reticulomasal
e em mais altas frequências de fluxo transomasal das ingestas. Aumentando o
conteúdo liquido do rúmen-retículo, também aumenta a taxa de fluxo
transomasal (LEEK, 1996).

3.1.7. Funcão abomasal
O abomaso é um órgão secretor de pepsinogênio e ácido clorídrico,
sendo embriológica e funcionalmente homólogo ao estômago dos nãoruminantes. Diferentemente do estômago dos não-ruminantes, o abomaso
recebe um fluxo de material dos pré-estômagos, de modo contínuo ainda que
variável.

Este fluxo consiste de um contínuo escoamento de líquido,

suplementado ocasionalmente com esguichos de líquido contendo partículas
finas e com lenta extrusão de massas de matérias mais sólidas. O influxo total
do ovino atinge de 4 a 8 l/d. A despeito desta variabilidade de influxo, o efluxo
do abomaso para o duodeno é notavelmente constante nas taxas e na
composição. Assim, o abomaso funciona não apenas o local de digestão ácida
e enzimática, mas também como um estabilizador de influxo para o duodeno. A
distensão pilórica aumenta o pH abomasal e, mais particularmente, as soluções
de ácidos graxos voláteis são estímulos potentes para liberação da gastrina e
secreção de ácido clorídrico. A secreção é fortemente inibida por um aumento
na acidez na região pilórica ou do duodeno. O suco gástrico da região fúndica
atinge de 4 a 6 l/d e pode ter acidez próxima a 1,0, em termos de pH,
particularmente a baixas taxas de secreção. Inversamente, as concentrações
de pepsinogênio são relativamente constantes, o que significa que a liberação
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do pepsinogênio varia em escala com o volume de suco gástrico. As secreções
pilóricas são ligeiramente alcalinas, em pequena atividade péptica e são de
pequeno volume (0,5 l/d). O conteúdo abomasal mantém-se ao redor de um pH
de 3,0 como resultado de várias interações (LEEK, 1996).

3.1.8. Intestinos
Os intestinos são divididos em duas porções, as quais sofrem ainda,
subdivisões:
1.Intestino Delgado: duodeno, porção ativa de digestão e absorção, jejuno,
porção

para

absorção

e

íleo,

porção

para

absorção

e

reabsorção.

2.Intestino Grosso: ceco, ou saco cego, colo, parte mais volumosa do
intestino grosso e reto, terminando no ânus. As alças intestinais ocupam os
dois terços posteriores do lado direito do abdômen. O rúmen cheio desloca as
alças intestinais para a direita da linha média. A digestão enzimática, que se
iniciou no abomaso com a quimosina no bezerro ou a pepsina no bovino adulto,
é completada no intestino delgado com a participação das enzimas
pancreáticas ,tripsina, quimiotripsina, amilase pancreática, lipase e de outras
enzimas intestinais como lactase, maltase, sacarase, dissacaridases e outras.
Portanto, é no intestino delgado,especialmente no duodeno e jejuno, onde
ocorrerá a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes, proteínas,
lípides, minerais e vitaminas, ao passo que a maior parte dos carboidratos já foi
fermentada no rúmen. As paredes internas, mucosas, do intestino delgado são
revestidas por inúmeras projeções papilares chamadas vilos ou vilosidades,
que servem para aumentar a superfície de absorção destes nutrientes. A
digestão enzimática desenvolve-se nas primeiras semanas de vida do bezerro,
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quando começa a ingerir nutrientes que exigem clivagem: dissacarídeos, amido
e lipídeos (REHAGRO, 2006).
No intestino grosso, os processos de decomposição, síntese e
conversão são mediados por enzimas bacterianas. É justamente neste órgão
que a maior parte da água ingerida será absorvida. Existe no intestino grosso,
população microbiana semelhante à do rúmen, mas bem menor em número.
Esses microorganismos fermentam o pouco substrato que lá chega, da mesma
forma que os do rúmen, produzindo ácidos graxos voláteis e proteínas
microbianas. Ocorre também certa digestão da celulose, pelas enzimas destes
mesmos microrganismos. As vitaminas do complexo B e K, assim como no
rúmen, também são sintetizadas nesse órgão. Existe absorção dos nutrientes
produzidos no intestino grosso, mas ela é bastante limitada (REHAGRO, 2006).

3.2. CARACTERÍSTICAS DAS DIFERENTES FASES DA PRODUÇÃO OVINA
E ESTRATÉGIAS DE ALIMENTAÇÃO

As várias fases do processo produtivo apresentam características
próprias, como serão descritas a seguir.

3.2.1. Manutenção
Animais em manutenção devem receber alimento suficiente para manter
os processos fisiológicos sem ganhar nem perder peso. Este período tem as
suas exigências nutricionais facilmente atendidas, não necessitando de
consumo alto ou qualidade elevada do alimento fornecido. Normalmente, dietas
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a base de volumosos de média qualidade são suficientes para satisfazer as
necessidades dos animais nesta fase (SILVA et al., 1996).

3.2.2. Crescimento
A fase de crescimento é caracterizada pelo rápido ganho de peso e
elevadas exigências nutricionais, principalmente para animais desmamados
precocemente (SILVA et al., 1996).

3.2.3. Crescimento e desenvolvimento dos cordeiros
A alimentação recebida desde o nascimento até a desmama irá assegurar o
aumento da produção de lã e carne. Para tanto, é necessário que o animal
receba uma quantidade adequada de leite além de uma complementação
alimentar. O melhor desenvolvimento dos cordeiros ocorrerá se houver
disponibilidade de pastagem e suplementos múltiplos, estimulando, dessa
forma, o processo de pastejo mais precoce. (OLIVEIRA et al., 2009).


Desmame. É importante que os cordeiros consumam uma pastagem de
qualidade superior logo após a desmama, pois o estresse é grande. Os
cordeiros mantidos nesse tipo de manejo, pelo menos durante um mês,
apresentam melhor desenvolvimento do que aqueles que são colocados
em pastagens de uso comum das ovelhas. É uma fase considerada
critica, pois qualquer falha no manejo dos animais implicará um tempo
maior para poderem se recuperar. Isso ocorre porque esses animais
levam um impacto grande em função da separação de suas mães e da
necessidade de buscarem suprir suas exigências por si só, que
permanecem altas nesse período. A administração de suplementos
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múltiplos nessa época contribuirá para que esse transtorno seja
amenizado (OLIVEIRA et al., 2009).


Terminação até o abate. Na fase de crescimento dos cordeiros, quer
seja antes ou após o desmame, suas exigências nutricionais estão
diretamente correlacionadas com a composição corporal. Vários estudos
demonstram que, à medida que o peso corporal e consequentemente, a
idade aumentam, ocorre uma maior deposição de gordura e energia e
uma menor deposição de proteína. Assim, o animais mais jovens são
mais exigentes em proteína do que animais mais velhos, os quais
requerem mais energia (OLIVEIRA et al., 2009).
A melhor conversão alimentar nos animais jovens é importante pois

representa a eficiência com que o animal converteu o alimento consumido em
carne, ou seja, a quantidade de ração consumida para a produção de 1kg de
carne. Sob esta ótica, é economicamente mais importante a disseminação de
material genético capaz de converter mais eficientemente o alimento, desde
que se garanta qualidade mínima de carcaça, que proporcione maior
desempenho em ganho de massa corporal a baixo custo. ( PBWORKS, 2007)
O índice de conversão alimentar (I.C.A.) é o consumo de ração do
animal em um período de tempo, dividido pelo seu ganho de massa corporal
neste mesmo período. Assim sendo, supondo-se que o I.C.A. aumente, haverá
uma piora no desempenho, pois mais ração será consumida para a produção
de um quilo de carne. ( PBWORKS, 2007)
O desempenho de animais expostos a uma mesma dieta pode variar de
acordo com quatro fatores:


A maior ou menor capacidade de ingestão de alimentos;
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A capacidade de alguns animais de transformar a dieta fornecida por
meio da seleção do material ingerido;



A capacidade de determinados animais em aproveitar melhor o
alimento ingerido;



O potencial genético para ganho de massa corporal dos animais (que
pode atuar como limitante ao desempenho obtido).

3.2.4.Terminação
PUGH (2005) afirma que a terminação de cordeiros para o abate pode
ser conduzida de varias maneiras. Não há uma dieta perfeita para a fase de
terminação. Cada instalação de terminação alcança sua meta utilizando
alimentos econômicos e disponíveis na região.
No momento do abate, os cordeiros devem apresentar cerca de 0,23 a
0,46cm de gordura lombar. No entanto, a quantidade desta, com freqüência,
depende da preferência especifica do mercado ( PUGH, 2005).
PUGH (2005) afirma ainda que o peso ao abate varia amplamente em
razão de diversos tamanhos de ovinos, em geral situando entre 45,4kg e 68kg.
Porém, comercialmente o peso do abate pode variar de 35 a 40kg de
acordo com OLIVEIRA, (2009)
Preferencialmente, os cordeiros devem ser comercializados no grau
adequado de terminação, independente do seu peso. A alimentação dos
cordeiros, além do período de terminação ideal, resulta em maior custo em
decorrência de menor eficiência alimentar ( PUGH, 2005).
Caso haja disponibilidade de forrageira de alta qualidade pode-se utilizála para os cordeiros em fase de terminação. Tal procedimento é mais eficiente
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para cordeiros menores e mais jovens. Cordeiros mais velhos e mais pesados
requerem algum tipo de concentrado ( PUGH, 2005).

3.3. MANEJO SANITÁRIO DO REBANHO

3.3.1. Controle de Parasitas Internos
A infecção por parasitas gastrintestinais representa a mais importante
fonte de prejuízos para criadores de ovinos em várias regiões do mundo. Os
prejuízos vão desde a redução de ganho de peso até a mortalidade. Os
animais se infectam durante o pastejo e, dependendo de vários fatores, como
raça, idade e estado nutricional, o impacto negativo sobre a produtividade
individual e do rebanho pode ser representativo. A baixa resistência de
ruminantes jovens aos endoparasitas tem sido verificada e parece estar
associada a uma menor resposta imunológica contra esses parasitas
(EMBRAPA, 2007).
Os programas que controlam parasitas internos devem ser preparados
para cada região do país na qual o rebanho é criado. O programa também
deve considerar se o rebanho é mantido em confinamento ou em pastagens. A
epidemiologia de protozoários e nematóides patogênicos de ovinos varia em
função

do

clima

da

região.

Os

programas

bem-sucedidos

efetuam

monitoramento regular da eficácia de anti-helmínticos, dos equipamentos e
instalações para a aplicação do anti-helmíntico, como piquetes e corredores
bem projetados e o uso de seringas e/ou pistolas automáticas. Outro
componente de um programa de controle de parasitas se refere à aplicação de
vários procedimentos para minimizar o desenvolvimento de ovos de
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nematóides nas pastagens. Isso pode ser feito por meio da desverminação de
ovelhas com dose de larvicidas durante a estabulação de inverno, quatro
semanas após o término da primavera e cerca de três semanas antes do parto.
( PUGH, 2005).

3.4. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Os ovinos tendem a pastar seletivamente e preferem as partes de
melhor qualidade da planta. Á medida que envelhecem os ovinos podem
tornar-se incapazes de consumir quantidade adequada de forrageira, em
condição de criação extensiva, em virtude de enfermidade dentária (PUGH,
2005).
As necessidades nutricionais dos animais variam sobremaneira com seu
estado metabólico. Um animal jovem ativo, em crescimento rápido, possui
necessidades nutricionais diferentes daquelas dos animais mais velhos
sedentários. Ambos os animais devem consumir certos nutrientes essenciais,
compostos necessários para o crescimento normal e/ou sobrevivência que não
podem ser sintetizados em quantidades adequadas no corpo, mas as
quantidades desses nutrientes por unidade de peso corpóreo e as quantidades
relativas de nutrientes específicos variam ( FRANDSON et al., 2005)

3.4.1. Água
Segundo PUGH, 2005 a água é um nutriente muito importante na
criação de ovinos, embora quase sempre seja encarada como desleixo. É o
principal constituinte do organismo animal. Os ovinos são muito peculiares em
relação a qualidade de suas fontes de água. Em geral uma fonte de água limpa

18
e fresca deve estar sempre disponível. Apesar de ovinos poderem perder a
maior parte da gordura corporal e 40 a 50% de proteína corporal e sobreviver,
uma perda de água de apenas 10% pode ser fatal.

3.4.2. Energia
Os alimentos energéticos são os principais nutrientes que limitam a
criação de ovinos no mundo. As necessidades energéticas são muito variáveis,
dependendo do nível e estágio de produção, do nível de atividade e do objetivo
da criação. A maior parte da energia utilizada pelos ovinos se origina de
carboidratos presentes nas forragens. Essas, portanto devem ser o principal
componente da dieta. A energia pode ser expressa com base no teor de
nutrientes digestíveis totais (NDT),como uma porcentagem do alimento. Por
exemplo, uma ovelha de 68kg necessita de um dieta que contenha 55% de
NDT para manutenção, 59% no final da gestação e 65% nas seis primeiras
semanas de lactação. Caso não haja disponibilidade de forragens de boa a
excelente qualidade, há necessidade de algum tipo de suplemento energético
para as ovelhas no final da prenhez ou durante a lactação (PUGH, 2005).
A escolha mais freqüente de suplementos energéticos é a de grãos de
cereais, sendo o milho o mais comum. Esse é fonte rica em energia e a maior
parte dessa energia se encontra na forma de amido. (PUGH, 2005).
Dietas deficientes em energia podem ocasionar baixa taxa de
crescimento, baixo escore corporal, diminuição da produção, prejuízo a função
imune e maior suscetibilidade a enfermidades parasitárias e a outras
patologias. (PUGH 2005)
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3.4.3. Proteína
PUGH (2005) afirma que é necessária uma quantidade mínima de 7%
de proteína bruta para o crescimento normal das bactérias do rúmen de ovinos.
Caso o teor de proteína da dieta seja inferior a 7%, há redução no consumo e
na digestibilidade das forragens. A deficiência protéica está associada com
menor produção de lã, crescimento lento, prejuízo da função imune, anemia,
menor aproveitamento dos alimentos, edema e morte. Toda proteína que
chega ao intestino delgado encontra-se na forma de proteína bacteriana ou
protozoária ou proteína da dieta que escapou da digestão ruminal. A qualidade
(conteúdo de aminoácidos) da proteína bacteriana é surpreendentemente
muito boa. Portando, a quantidade de proteína na dieta fornecida aos
ruminantes adultos é muito mais importante que sua qualidade.
Para manutenção uma ovelha de 68kg necessita de uma dieta com 8 a
9% de proteína, durante a fase de lactação, necessita de um dieta cujo teor
protéico seja superior a 13,5%. O sinal mais consistente de deficiência protéica
em animais lactantes é o baixo ganho de peso ou lento desenvolvimento das
crias (PUGH, 2005).

3.4.4. Minerais
Vários minerais são necessários para que a produtividade e saúde dos
ovinos sejam satisfatórias (SILVA et al., 1996).
De acordo com PUGH (2005) a necessidade

mineral de ovinos

compreende sete macrominerais e oito microminerais. As denominações macro
e micro não refletem a importância relativa do mineral, mas sim a quantidade
necessária de cada um deles na dieta. Quase sempre, as necessidades de
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macrominerais são expressas como porcentagem da dieta, enquanto as
necessidades de microminerais são expressas como ppm ou mg/kg. Os sete
macrominerais comumente avaliados incluem cálcio, fósforo, sódio, cloreto,
magnésio, potássio e enxofre. Os oito microminerais incluem cobre,
molibdênio, cobalto, ferro, iodo, zinco, manganês e selênio. A deficiência de
micronutrientes é menos comum que a deficiência de energia, proteína ou de
macrominerais. Manifesta-se lentamente com o passar do tempo e raramente
provocam efeitos significativos na produtividade e na condição corporal, como
os observados na deficiência de proteína.
Dietas com carência de minerais ocorrem em várias partes do mundo,
podendo ocasionar deficiências leves (subclínicas) ou graves (clínicas) nos
animais. Assim, quando os animais consomem essas dietas deficientes,
devemos corrigi-las administrando mistura mineral ( ANDRADE, 2008).
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3.4.4.1. Funções dos minerais
As Tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, as funções dos macro e
microminerais e as necessidades diárias dos ovinos em minerais.
TABELA 1 - PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS MACRO E MICROMINERAIS NO
ORGANISMO
MINERAIS

PRINCIPAIS FUNÇÕES
MACROMINERAIS

Cálcio (Ca)

Formação de ossos e dentes; excitação muscular, sobretudo cardíaca;
coagulação sanguínea; integridade da membrana; transmissão nervosa;
produção de leite

Cloro (Cl)

Manutenção da pressão osmótica e do equilíbrio acidobásico; transmissão
de impulsos nervosos; transporte ativo dos aminoácidos e da glicose em
nível celular; principal ânion do suco gástrico como parte do ácido
clorídrico; ativação da amilase intestinal

Fósforo (P)

Formação óssea e dentária; constituição das moléculas de DNA e RNA;
formação de fosfolipídeos; formação da coluna, participando, assim, da
transmissão dos impulsos nervosos ; atividade enzimática, sobretudo como
coenzimas de vários complexos da vitamina B, fosforilação para formação
de ATP.

Enxofre (S)

Metabolismo e síntese protéica; metabolismo de gorduras e carboidratos;
síntese de vitaminas do complexo B.

Magnésio (Mg)

Coenzima do metabolismo protéico e energético; ativador enzimático; atua
no crescimento tecidual; no metabolismo celular e na ação do músculo.

Potássio (K)

Equilíbrio osmótico e hídrico corporal; participação no metabolismo de
proteínas e carboidratos ; integridade da atividade muscular e nervosa.

Sódio (Na)

Equilíbrio hídrico; promove o funcionamento de músculos e do metabolismo
MICROMINERAIS

Cobalto (Co)

Antianêmico, por ser componente da vitamina B12 e do ácido fólico;
metabolismo da glicose; síntese da metionina
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Cobre (Cu)

Ativador enzimático envolvendo o transporte e a transferência de oxigênio;
metabolismo dos aminoácidos e do tecido conjuntivo

Cromo (Cr)

Envolve-se no uso eficiente da insulina e é conhecido como fator de
tolerância á glicose; essencial para o metabolismo dos macronutrientes

Ferro (Fe)

Transporte de oxigênio e respiração celular

Manganês

Integridade da matriz orgânica óssea, ativador enzimático; sobretudo no

(Mn)

metabolismo dos aminoácidos e dos ácidos graxos

Molibdênio

( Componente de enzimas, útil no armazenamento de ferro

Mo)
Selênio (Se)

Proteção dos tecidos contra danos , oxidativos junto com a vitamina E;
componente

da

enzima

glutationa

peroxidase,

metabolismo

dos

aminoácidos sulfurados

Zinco (Zn)

Ativador enzimático, principalmente nos processos de formação óssea, do
metabolismo dos ácidos nucléicos, do processo da visão, do sistema
imunológico e do sistema reprodutivo

ATP = adenosina trifosfato; DNA= ácido desoxirribonucléico; RNA = ácido ribonucléico.
FONTE: McDowell (1992)
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TABELA 2 - NECESSIDADE MINERAIS DE OVINOS E CAPRINOS
Mineral

Ovinos

Caprinos

Sódio, %

0,09 a 0,18

0,09 a 0,20

Cálcio, %

0,20 a 0,82

0,20 a 0,90

Fósforo, %

0,16 a 0,38

0,14 a 0,40

Magnésio, %

0,12 a 0,18

0,12 a 0,18

Potássio, %

0,50 a 0,80

0,50 a 0,80

Enxofre, %

0,14 a 0,26

0,16 a 0,32

Iodo, PPM

0,10 a 0,80

0,60

Ferro, PPM

30 a 50

Acima de 30

Cobre, PPM

7 a 11

10

Molibdênio, PPM

0,10 a 0,50

0,10

Cobalto, PPM

0,10 a 0,20

0,10

Manganês, PPM

20 a 40

20 a 60

Zinco, PPM

20 a 33

45 a 50

O,10 a 0,20

0,10 a 0,30

Selênio, PPM

FONTE: De nutrients requirements of sheep, Washington, DC, 1985, National Academy Press;
Bratzlaff K, Henlein G, Huston J: Common nutritional problems feeding the sick goat. In Naylor
JM, Ralston SL, editors: Large animal clinical nutrition, St Louis, 1991, Mosby.

3.4.5. Vitaminas

Como normalmente o rúmen sintetiza a vitamina B em ovinos sadios, as
únicas vitaminas necessárias nas dietas de animais não-estressados são as
vitaminas lipossolúveis: A, D, E e K. A suplementação com vitaminas do
complexo B pode ser útil em animais que apresentem disfunção ruminal,
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parasitismo, alimentados com dieta com baixa quantidade de fibras ou
medicados com antibiŒticos durante longo per‹odo (PUGH, 2005).
A Tabela 3 apresenta as principais fun‡•es das vitaminas no organismo
animal e suas respectivas defici‘ncias.

TABELA 3: PRINCIPAIS FUN••ES DAS VITAMINAS NO ORGANISMO
VITAMINA
VITAMINA A

FUNÇÃO NO ORGANISMO
Crescimento,

desenvolvimento

DEFICIÊNCIA
Perda

de

peso,

supressˆo

da

adequado do esqueleto, reprodu‡ˆo

fun‡ˆo imune, cegueira noturna,

normal, visˆo e integridade do tecido

baixa fertilidade e perda de pelos

epitelial.
VITAMINA D

Integridade Œssea.

VITAMINA E

Integridade da membrana celular

Raquitismo
Doen‡a

do

m’sculo

branco,

supressˆo da fun‡ˆo imune e baixa
fertilidade.
apresentar.

Os cordeiros podem
Rigidez,

paralisia

pneumonia
VITAMINA K

Coagula‡ˆo normal do sangue e
visˆo

FONTE: (PUGH, 2005)

3.4.6. Fibras
Segundo PUGH (2005) a fibra representa importante componente da
dieta de um ruminante. Sem quantidade adequada de fibra na dieta, nˆo ocorre
rumina‡ˆo normal. No caso de ovinos alimentados com deita “ base de
concentrados com quantidade limitada de fibra ocasiona “ puxamento de lˆ” “

e

25
medida que o animal procura fonte de fibra. Para promover um rúmen
saudável, o conteúdo de fibra da dieta geralmente deve ser superior a 50%.
A figura abaixo representa um esquema sobre os efeitos da nutrição no
segmento inicial da produção da carne ovina

FIGURA 2 - EFEITOS DA NUTRIÇÃO NO SEGMENTO INICIAL DA
PRODUÇÃO DA CARNE OVINA

Melhoria e manejo correto das pastagens

Bom nível nutricional

Maior taxa de ovulação

Maior peso ao nascer

Maior peso á desmama

Maior prolificidade

Maior taxa de sobrevivência
( mais Kg de cordeiro desmamado/ovelha)

FONTE: SILVEIRA (1990)

3.4.7. Aditivos alimentares
Um dos métodos para reduzir os custos com a alimentação, na
produção animal é por meio do uso de aditivos alimentares. Segundo
definições do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
decreto lei nº 76.896 de 06 de janeiro de 1976, aditivos são substâncias
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intencionalmente adicionadas aos alimentos, com a finalidade de conservar,
intensificar ou modificar suas propriedades, desde que não prejudique seu
valor nutritivo. Já segundo Oliveira et al. (2005), os efeitos principais dos
aditivos alimentares são aumentar a eficiência alimentar e ou ganhos diários.
Os aditivos mais utilizados na alimentação animal são os ionóforos,
antibióticos e probióticos (Nicodemo, 2001). Os probióticos vêm substituindo os
ionóforos e os antibióticos, pois o uso indiscriminado de ionofóros e antibióticos
pode desenvolver cepas de microrganismos resistentes aos antibióticos
(Coppola e Turnes, 2004). Além disso, atualmente os consumidores vêm
aumentando a preocupação com sua saúde, preferindo consumir alimentos
saudáveis, livres de possíveis resíduos na carne e no leite (JORGE et al.,
2006).

3.4.7.1. Ionóforos
Os ionóforos são um tipo de antibiótico que, seletivamente, deprime ou
inibe o crescimento de microrganismos do rúmen. Eles são produzidos por
diversas linhagens de Streptomyces, e pelo menos 74 deles foram descobertos
depois de lasalocida, em 1951. Os ionóforos foram inicialmente utilizados como
coccidiostáticos para aves, mas a partir da década de 1970 começaram a ser
utilizados na dieta de ruminantes, sendo a Lasolacida e a monensina as
principais moléculas utilizadas no Brasil como promotores de crescimento para
ovinos em confinamento ( NICODEMO 2001)
A seletividade dos ionóforos depende da permeabilidade do invólucro
celular. Bactérias gram-positivas e aquelas com estrutura de parede celular
semelhante à de gram-positivas, ou seja, cujo invólucro celular é composto

27
apenas de parede celular, são mais inibidas que as gram-negativas típicas,
cujo invólucro celular é formado por parede celular e membrana externa, por
monensina e outros ionóforos semelhantes. As bactérias gram-positivas são as
principais responsáveis pela formação de ácido acético, butírico, fórmico e
hidrogênio. As bactérias que produzem ácido succínico ou fermentam ácido
láctico são geralmente resistentes aos ionóforos ( NICODEMO 2001)

3.4.7.2. Antibióticos
O uso dos antibióticos como promotores de crescimento tem sofrido
muitas modificações, quanto ao conceito de utilização até hoje. O conceito
moderno somente admite a utilização daqueles antibióticos não utilizáveis em
terapêutica, animal ou humana, não absorvíveis e biodegradáveis , a fim de
não modificarem a população bacteriana própria do solo, por meio da ação
residual na eliminação pelas fezes. Outro aspecto importante está no estudo da
ação mutagênica sobre as bactérias, ou pela formação e transmissão de
resistência ( ANDRIGUETTO et al., 1989) .

3.4.7.4. Tampões
Grandes quantidades de ácidos orgânicos são produzidas no rúmen
durante a fermentação microbiana. Tampões são utilizados para reduzir a
incidência de acidose em dietas com alto teor de grãos ou para melhorar a
digestibilidade da fibra em dietas à base de silagem de milho. A saliva é o
principal agente tampão. Aditivos utilizados como tampões incluem bicarbonato
de sódio, carbonato de cálcio, bentonita, e óxido de magnésio. O uso de
tampões pode ser benéfico em rações contendo alto teor de grãos, na
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adaptação de ruminantes a novas dietas, no uso de silagem de milho, de grãos
com alta umidade ou dietas à base de trigo. A utilização de tampões pode,
teoricamente, anular o efeito de ionóforos, como a monensina. ( NICODEMO,
2001)

3.4.7.5. Prebióticos
Os prebióticos são carboidratos não digestíveis que estimulam o
crescimento e/ou a atividade de um limitado número de microrganismos
capazes de proporcionar um ambiente intestinal saudável ao hospedeiro. Entre
os prebióticos que têm sido mais estudados como aditivos em alimentação
animal estão os frutoligossacarídeos (FOS), glucoligossacarídeos (GOS) e
mananoligossacarídeos (MOS). ( SANTOS et al., 2008)
Uma característica do MOS é ocupar o sítio de ligação da lectina nas
fímbrias tipo I das bactérias patogênicas (ex: Salmonella enteritides), sendo
capaz de bloquear a aderência de patógenos na superfície do epitélio intestinal
e evitar a colonização. O MOS é encontrado principalmente na parede celular
das leveduras (Saccharomyces cerevisiae) e vem sendo utilizado na indústria
como adsorvente de bactérias patógenas. O seu uso auxilia no controle de
bactérias nocivas, estabelecendo equilíbrio no trato gastrointestinal, resultando
em uma melhor conversão alimentar (SANTOS et al., 2008).

3.4.7.6. PROBIÓTICOS
Os

probióticos

são

microrganismos

vivos

classificados

como

suplementos alimentares os quais, quando administrados em quantidade
adequada, favorecem o desenvolvimento da flora microbiana do trato
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gastrintestinal, com efeitos benéficos para a saúde do homem e dos animais.
Esses efeitos, no entanto, restringem-se ao favorecimento da saúde, não
necessariamente à cura de doenças (ANDRADE, 2008).
O termo probiótico é de origem grega e significa pró-vida, sendo também
conhecido

como

Direct-Fed

Microbial

(DFM).

Esses

compostos

são

preparações de cultura de microrganismos, extratos e enzimas classificados
como substâncias livres de perigo segundo a Food and Drug Administration
(FDA) (ANDRADE, 2008).
Segundo Andrade (2008), os probióticos não são tóxicos para os
animais nem deixam resíduos tóxicos nas carcaças, que muitas vezes são
destinadas ao consumo humano. Assim, esses produtos vêm substituindo
outros promotores de crescimento, dentre os quais os antibióticos, cujo uso na
produção animal é indesejável porque sua utilização indiscriminada favorece o
aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos.

3.4.7.6.1. Benefícios dos Probióticos á Saúde dos Animais



Atua como imunoestimulante, aumentando a resistência a doenças
infecciosas.



Promove o crescimento e eleva o ganho de peso em 19 a 33%.



Aumenta a produção de leite e a porcentagem de proteína no leite.



Melhora a conversão e a eficiência alimentar.



Incrementa a ingestão de matéria seca no pré e pós-parto, bem como no
inicio e durante a lactação.



Previne a acidose ruminal.
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Aumenta e mantém o equilíbrio da microbiota ruminal e intestinal, a qual
é benéfica ao organismo



Atua como redutor do pH intraluminal do trato digestório.



Controla a incidência e reduz a duração de diarréias.



Minimiza o estresse.



Recompõe e estabiliza a flora intestinal após antibioticoterapía.



Previne infecções do trato reprodutivo.



Pode ser utilizado como substituto dos ionóforos e antibióticos.

3.4.7.6.2. Características dos Microrganismos Probióticos
Os microrganismos probióticos devem ser capazes de compensar ou
reforçar a atividade da microbiota intestinal para melhorar a saúde do
hospedeiro. Para isso, eles devem, por exemplo, ser inóculos; resistentes a
ação da bile e do suco gastrointestinal; produzir compostos antimicrobianos e
antagonizar patógenos entéricos; possuir propriedades imunoestimulantes,
modular atividade metabólica; inativar substâncias procarcinogênicas, não
transmitir fatores de resistência a antibióticos para as bactérias patogênicas e
manter-se viáveis e instáveis durante estocagem e transporte. (ANDRADE,
2008).
Os microrganismos freqüentemente utilizados na composição dos
probióticos são apresentados na tabela abaixo.

31
TABELA 4: MICRORGANISMOS FREQÜENTEMENTE UTILIZADOS NA
COMPOSIÇÃO DOS PROBIÓTICOS
Lactobacillus

Bifidobacterium

Outras bactérias

Bactérias não

ácido lácticas

ácido lácticas

L. acidophilus

B. adolescentis

Enterococcus

Bacillus

L. amylovorus

B. animalis

faecalis

var.toyoi

L. casei

B. bifidum

Enterococcus

Escherichia

L. crispatus

B. breve

faecium

cepa nissle

L.

delbrueckii B.infantis

subsp. Bulgaricus

B.lactis

L. gallinarum

B.longum

Lactococcus lactis
Leuconstoc

cereus

coli

Propionibacterium
freudenreichii

mesenteroides

Saccharomyces
Pediococcus

L. gasseri

cerevisae
acidilactici

L. johnssonii
L. paracasei

Sporolactobacillus
inulinus

L. plantarum

Streptococcus

L.reuteri

thermophilus

Saccharomyces
boulardii

L. rhamnosus
( Ciência Rural, v.34, n.4, jul-ago, 2004.)

3.4.7.6.3. Fatores que Afetam os Resultados da Utilização dos Probióticos
Os efeitos dos probióticos podem ser negativamente afetados pelos
seguintes fatores:


Utilização de microorganismos que não atendem aos requisistos básicos
de um probiótico.



Idade e raça do animal.
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Tipo de exploração animal.



Sistema de manejo adotado.



Alimentação fornecida aos animais.



Método de produção.



Forma de administração e viabilidade do probiótico.



Condição do hospedeiro.



Condição da microbiota intestinal



Dose utilizada - número de microorganismos para formação de uma
colônia e estabelecimento de relação simbiótica com o hospedeiro

Além disso, uma determinada cepa de microorganismo probiótico não é
eficiente para todas as espécies de animais ou ainda pra um mesmo animal em
diferentes fases da vida ou da doença (ANDRADE, 2008).

3.4.7.6.4. Efeitos dos Probióticos
Os probióticos modulam várias funções fisiológicas dos animais, as
quais ainda não são totalmente esclarecidas. Para o entendimento do efeito do
probiótico é necessário conhecer especificamente cada microorganismo
empregado em sua composição. O que se sabe hoje é que os probióticos
atuam nos sistemas imunológico, digestivo e reprodutor (ANDRADE, 2008).

3.4.7.6.4.1. Efeitos dos Probióticos no Sistema Imunológico
Os probióticos estimulam o sistema imunológico (ação imunoestimulante).
No entanto, os mecanismos dessa ação ainda não são totalmente elucidados.
A ação imunoestimulante dos probióticos é atribuída às bactérias ácido-
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l‰cticas, dentre as quais Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum e
Bifidobacterium longum (ANDRADE, 2008).
V‰rios trabalhos mostram que esses microrganismos estimulam a
atividade fagoc‹tica dos leucŒcitos, aumentam a prolifera‡ˆo de linfŒcitos T e a
atividade dos macrŒfagos, elevam a atividade das cŠlulas natural killer (NK),
ativam as cŠlulas T-helper CD4+ subpopula‡ˆo Th1, aumentam a produ‡ˆo de
anticorpos e a secre‡ˆo de mediadores qu‹micos – por exemplo, citocinas,
interferon, fatores de necrose tumoral, interleucina 1 e 2 - que estimulam o
sistema imunolŒgico (ANDRADE, 2008).
Os microorganismos probiŒticos ativam as cŠlulas linfŒides do sistema
imunolŒgico do tecido intestinal por meio da intera‡ˆo entre o tecido linfŒide e
os

produtos

metabŒlicos

ou

fragmentos

de

pepetideoglicano

dos

microorganismos probiŒticos produzidos in situ, os quais estimulam e modulam,
na superf‹cie da mucosa intestinal, a resposta imune contra os ant‹genos dos
microrganismos patog‘nicos. Outrossim, os probiŒticos modulam a microflora
intestinal e a permeabilidade do epitŠlio intestinal para os ant‹genos
bacterianos (ANDRADE, 2008).

3.4.7.6.4.2. Efeitos dos ProbiŒticos no Sistema DigestŒrio
No sistema digestŒrio, os probiŒticos participam da fun‡ˆo fisiolŒgica ou a
facilitam, mais especificamente no fluxo de substrato ou no produto final do
trato gastrointestinal. Assim, melhoram a digestibilidade de fibras dos
alimentos, a efici‘ncia e a conversˆo alimentar. Consequentemente, aumentam
o ganho de peso e a produ‡ˆo de leite (ANDRADE, 2008).

34
A suplementação com Saccharomyces cerevisae deve ser diária e é
necessária por, no mínimo, 15 dias para adaptação da microflora e
estabilização da fermentação ruminal. A suplementação com essa levedura
aumenta a digestibilidade da fibra dos alimentos, sendo os melhores resultados
obtidos com dietas com maior proporção do concentrado e quando as fêmeas
estão entre o pré-parto e os primeiros meses de lactação. Durante a digestão,
Saccharomyces cerevisae fornece aminoácidos, enzimas, vitaminas do
complexo B e ácidos dicarboxílicos, além de remover oxigênio do rúmen.
Dessa forma, a suplementação com Saccharomyces cerevisae favorece o
crescimento das bactérias celulolíticas do rúmen, por exemplo, Fibrobacter
succinogenes e Ruminococcos flavefaciens e reduz o tempo de colonização da
fibra dos alimentos por esses microrganismos, o que eleva a taxa de digestão
da celulose. Diminui também a quantidade de protozoários no rúmen e
favorece o fornecimento de nutrientes para a flora intestinal bacteriana
(ANDRADE, 2008).
Os Lactobacillus produzem amilase, protease e lípase, que favorecem a
digestão de amido, proteínas e lipídios dos alimentos, respectivamente. Os
ácidos produzidos por esse microrganismo também reduzem o pH intestinal,
proporcionando maior absorção de ácidos graxos de cadeia curta (ANDRADE,
2008).

3.4.7.6.5. Controle da Acidose Ruminal
De acordo com Andrade (2008), em sistemas de criação intensiva, com
ingestão de dietas ricas em grãos, a fermentação desse tipo de dieta acidifica o
rúmen em razão da excessiva produção de acido láctico. Isso provoca acidose
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ruminal, a qual altera o metabolismo ruminal, reduzindo a ingestão de alimento
e causando rumenite e abscessos hepáticos, conseqüências essas que geram
elevadas perdas econômicas na exploração pecuária.

3.4.7.6.6. Efeitos dos Probióticos no Controle da Diarréia
As bactérias produtoras de ácido láctico reduzem a incidência de
diarréia, pois competem com os microrganismos patogênicos em termos de
nutrientes e local de adesão no epitélio intestinal, evitando assim a colonização
da mucosa intestinal por microrganismos patogênicos. Essas bactérias também
inibem o crescimento dos microrganismos patogênicos pela síntese de
bacteriocinas, produção de peróxido de hidrogênio e ácidos lácticos e acético,
seja pela atuação do metabolismo celular, diminuindo a concentração de
amônia no organismo, além de inibir ações das enterotoxinas. Assim produzem
um ambiente desfavorável para Staphylococcus aureus, Salmonella sp. e
Escherichia coli enteropatogênica (ANDRADE, 2008).
Pode-se então afirmar que os probióticos colonizam e regulam a flora
microbiana do intestino, aumentando a digestão e absorção dos nutrientes,
fazendo com que o animal aproveite melhor o alimento ingerido e melhore a
conversão alimentar, aumentando o ganho de peso, crescimento e produção.

A seguir mostra-se um experimento conduzindo na Fazenda Pé Da
Serra da Universidade Tuiuti do Paraná, sobre a utilização de probióticos na
alimentação de ovelhas lactantes e cordeiros em fase de crescimento.
Experimento desenvolvido durante o período de 03 de agosto á 01 de
novembro de 2010.
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4. UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS NA ALIMENTAÇÃO DE OVELHAS
LACTANTES E CORDEIROS EM FASE CRESCIMENTO
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Resumo - ProbiŒticos sˆo microrganismos vivos que, administrados em
quantidades adequadas, podem conferir benef‹cios “ sa’de do hospedeiro. A
melhoria no desempenho ocorre devido aos compostos antimicrobianos
produzidos por estes microrganismos, “ competi‡ˆo com organismos
indesej‰veis pela coloniza‡ˆo do substrato, “ produ‡ˆo de nutrientes ou outros
fatores de crescimento estimuladores do crescimento de microrganismos
desej‰veis no trato digestŒrio, entre outras a‡•es. Os microrganismos mais
utilizados atualmente como probiŒticos incluem v‰rias espŠcies de Bacteriodes,
Bifidobacterium,
Lactobacillus,
Enterococcus,
Pediococcus
e
Propionibacterium, assim como leveduras do g‘nero Saccharomyces. Os
objetivos deste estudo foram de avaliar o desempenho e as condi‡•es
sanit‰rias de ovelhas e cordeiros em crescimento, mantidos em aleitamento atŠ
o peso de abate, com acesso “ suplementa‡ˆo mineral adicionada de
probiŒticos (Lactobacillus acidophilus e Saccharomyces cerevisiae). Os
parŽmetros de desempenho avaliados foram ganho de peso di‰rio e total e
escore corporal e, quanto “s condi‡•es sanit‰rias, foram avaliados contagem
de OPG e mŠtodo FAMACHA, para verifica‡ˆo do grau de infesta‡ˆo
parasit‰ria dos animais, refletindo suas condi‡•es imunit‰rias. Para isso, foram
utilizadas 10 ovelhas e 11 cordeiros mesti‡os no grupo receptor do probiŒtico e
suplementa‡ˆo mineral (GRUPO 1) e 10 ovelhas e 11 cordeiros no grupo
controle sem recebimento de probiŒtico, apenas suplementa‡ˆo mineral
(GRUPO 2). Os animais experimentais foram selecionados ao acaso dentro do
rebanho, sendo alimentados com silagem de milho e concentrado em sistema
de creep-feeding, permanecendo em pastejo durante o dia e recolhidos “ noite
quando, entˆo, eram submetidos aos tratamentos. Como ainda nˆo foram
realizadas an‰lises estat‹sticas dos dados compilados, os resultados e
conclus•es ainda nˆo puderam ser realizados.
Palavras-chave: desempenho, ovinos, probiŒticos, ganho de peso.
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PROBIOTICS UTILIZATION IN EWES AND LACTATING LAMBS
Abstract - Probiotics are live microorganisms which, when administered in
adequate amounts, may confer health benefits to the host. The performance
improvement is due to compounds produced by these microorganisms,
competition with undesirable organisms by colonization of the substrate, the
production of nutrients or other growth factors of desirable microorganisms in
the digestive tract, among other actions. The most common microorganisms
currently used as probiotics include various species of Bacteriodes,
Bifidobacterium,
Lactobacillus,
Enterococcus,
Pediococcus,
and
Propionibacterium, as well as yeasts of the genus Saccharomyces. The
objectives of this study were to evaluate the performance and health conditions
of lactating ewes and lambs in the growth phase with access to mineral
supplement
with added probiotics (Lactobacillus acidophilus and
Saccharomyces cerevisiae). The performance parameters evaluated were daily
weight gain and total body score, and how health conditions are assessed the
EPG and FAMACHA method for checking parasitic infestation degree of
animals, reflecting their immune conditions. For this, were used 10 ewes and 11
crossbred lambs in the group receiving the probiotic (group 1) and 10 sheep
and 11 lambs in the control group receiving no probiotics, only mineral
supplement (group 2). The experimental animals were randomly selected within
the herd and fed corn silage and concentrate in creep-feeding system,
remaining in pasture during the day and at night when collected were then
subjected to treatment. As statistical analysis were not yet conducted, the
results observed and respective conclusions cound not be realized.
Keywords: performance, sheep, probiotics
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4.1.

Introdução
Os sistemas de produção animal devem, cada vez mais, primar pela

eficiência de seus processos para que sejam técnica e economicamente
viáveis.
Tecnologias como

probióticos,

prebióticos

e

mais

recentemente

simbióticos, surgem como uma opção eficaz para melhorar a produtividade do
rebanho, preservando a sanidade animal.
Probióticos são preparações ou produtos que contêm microrganismos
viáveis definidos e em quantidade adequada, que alteram a microbiota própria
das mucosas por implantação ou colonização de um sistema do hospedeiro, e
produzem efeitos benéficos em sua saúde (SCHREZENMEIR & DE VRESE,
2001).
Prebióticos são ingredientes alimentares não digeríveis, que beneficiam
o hospedeiro por estimular seletivamente o crescimento e/ou a atividade de
uma ou um número limitado de espécies bacterianas no cólon (GIBSON &
ROBERFROID, 1995), e simbióticos são produtos que contêm probióticos e
prebióticos associados, onde o componente prebiótico favorece seletivamente
o probiótico (SCHREZENMEIR & DE VRESE, 2001).
O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho de ovelhas e
cordeiros em lactação, suplementados ou não com probióticos, por meio de
parâmetros sanitários, como contagem de ovos por grama de fezes (OPG),
avaliação hematológica pelo método FAMACHA e por parâmetros de
desempenho, como ganho diário de peso vivo e escore corporal.
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4.2.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido na regiˆo metropolitana de Curitiba na

cidade de Sˆo JosŠ dos Pinhais, no Setor de Ovinocultura da Fazenda PŠ da
Serra, da Universidade Tuiuti do Paran‰ – Fazenda PŠ da Serra, entre os dias
3 de agosto e 1 de novembro de 2010, totalizando 90 dias.
Foram utilizados 10 ovelhas e 11 cordeiros mesti‡os no grupo receptor
do probiŒtico mais sal mineralizado (GRUPO 1) com idade inicial mŠdia dos
cordeiros de 14 dias e peso vivo inicial mŠdio dos cordeiros de 13,5kg e 10
ovelhas e 11 cordeiros sem recebimento de probiŒtico, apenas com
suplementa‡ˆo

mineral

(GRUPO

2).

Os

animais

foram

alocados

homogeneamente nos tratamentos.
O suplemento avaliado foi adicionado ao sal mineral do GRUPO 1 (150g
para cada 30kg de sal) composto por Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus
acidophillus, ‰cido fŒlico, biotina, vitamina B12, E, B2, B6.
O volumoso fornecido foi pastagem de azevŠm e silagem de milho
fornecida no cocho ad libitum e concentrado em sistema de creep- feeding,em
n‹vel de 1,0% do peso vivo. Os animais permaneciam em pastejo durante o dia
e eram recolhidos “ noite quando, entˆo, eram submetidos aos tratamentos.
Foram realizadas sete pesagens e sete coletas de fezes com intervalos de 15
dias (Figura 1).
As fezes foram coletadas diretamente da ampola retal de cada animal,
acondicionadas em sacos pl‰sticos individuais previamente identificados e
transportadas “ 10– C para o LaboratŒrio de Parasitologia e Toxicologia
Veterin‰ria, da Universidade Tuiuti do Paran‰ (Figura 2).
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Foram avaliados o ganho de peso dos cordeiros, escore corporal (Figura
3) a quantidade de ovos por grama de fezes (Figura 4) e os resultados da
avaliação FAMACHA (Figura 5).

FIGURA 3: PESAGEM DOS ANIMAIS EM BALANÇA DE RELÓGIO

FIGURA 4: COLETA DE FEZES DIRETAMENTE DA AMPOLA RETAL
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FIGURA 5 : VERIFICAÇÃO DO ESCORE CORPORAL

FIGURA 6: EXAME COPROPARASITOLÓGICO
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FIGURA 7 : AVALIAÇÃO FAMACHA
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4.3.

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos com a utilização do probiótico comercial foram

tabulados (Tabela 1) e serão avaliados estatisticamente por meio do aplicativo
SAS e as médias serão testadas pelo teste de Tukey a 5%.

TABELA 5 - PESO VIVO MÉDIO DOS CORDEIROS, COM E SEM
SUPLEMENTAÇÃO COM PROBIÓTICOS, DURANTE O
PERÍODO DE AVALIAÇÃO
PVI

PV15

PV30

PV45

PV60

PV75

PV90

Grupo 1 – Probi•tico

13,55

20,36

20,82

24,45

28,64

34,09

38,55

Grupo2 – Controle

11,47

14,00

17,00

17,54

21,86

27,86

33,79

FIGURA 8 - GANHO DE PESO DOS CORDEIROS, COM E SEM
SUPLEMENTAÇÃO COM PROBIÓTICOS, DURANTE O PERÍODO
DE AVALIAÇÃO
45,00
40,00

38,55

35,00

34,09

30,00

28,64

25,00
20,36

15,00

14,00

5,00
0,00

27,86

24,45

20,00

10,00

33,79

17,00
13,55
11,47

21,86

20,82
17,54

M‚dia Peso Grupo 1
M‚dia Peso Grupo 2
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TABELA 6 – AVALIA•‚O FAMACHA PARA CORDEIROS, COM E SEM
SUPLEMENTA•‚O

COM

PROBI€TICOS,

DURANTE

O

PER—ODO DE AVALIA•‚O.
MFI MF7 MF14 MF21 MF28 MF35 MF42 MF49 MF56 MF63 MF70 MF77 MF84
Grupo 1 - Probi•tico 2,00 2,45

2,18

1,45

1,82

1,82

1,64

1,27

1,27

1,27

1,27

1,00

1,36

Grupo2 - Controle

2,20

1,60

1,56

1,80

1,71

1,21

1,29

1,29

1,29

1,14

1,23

2,20 1,80

FIGURA 9 – AVALIA•‚O FAMACHA DOS CORDEIROS, COM E SEM
SUPLEMENTA•‚O COM PROBI€TICOS, DURANTE O
PER—ODO DE AVALIA•‚O.

45
TABELA 7– AVALIA•‚O DE ESCORE CORPORAL, DE CORDEIROS COM E
SEM

SUPLEMENTA•‚O,

DURANTE

O

PER—ODO

DE

AVALIA•‚O.
MEI ME7 ME14 ME21 ME28 ME35 ME42 ME49 ME56 ME63 ME70 ME77 ME84
Grupo 1 - Probi•tico 2,00 1,59

2,00

1,73

1,55

1,77

1,73

1,59

1,91

1,68

1,73

1,95

1,68

Grupo2 - Controle

1,50

1,23

1,25

1,50

1,36

1,50

1,54

1,21

1,43

1,61

1,46

1,60 1,47

FIGURA 10 – AVALIA•‚O DE ESCORE CORPORAL, DE CORDEIROS COM
E SEM SUPLEMENTA•‚O, DURANTE O PER—ODO DE
AVALIA•‚O.
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TABELA 8 – AVALIA•‚O DE GANHO DE PESO VIVO, DE OVELHAS COM E
SEM

SUPLEMENTA•‚O,

DURANTE

O

PER—ODO

DE

AVALIA•‚O.
PVI

PV15

PV30

PV45

PV60

PV75

PV90

Grupo 1 - Probi•tico

48,00

54,80

55,30

55,50

56,40

58,80

59,90

Grupo2 - Controle

48,17

49,58

49,67

56,00

56,64

57,09

58,17

FIGURA 11 – AVALIA•‚O DE GANHO DE PESO VIVO, DE OVELHAS COM
E SEM SUPLEMENTA•‚O, DURANTE O PER—ODO DE
AVALIA•‚O.
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TABELA 9 – AVALIA•‚O FAMACHA DAS OVELHAS, COM E SEM
SUPLEMENTA•‚O COM PROBI€TICOS, DURANTE O
PER—ODO DE AVALIA•‚O.
MFI

MF7 MF14 MF21 MF28 MF35 MF42 MF49 MF56 MF63 MF70 MF77 MF84

Grupo 1 - Probi•tico 2,80 2,90
Grupo2 - Controle

2,50 2,10 1,70 2,00 1,33 1,50 1,80 1,40 1,50 1,56 1,40

2,50 2,58 1,92 1,42 1,50 1,58 1,55 1,31 1,55 1,64 1,36 1,55 1,36

FIGURA 12 – AVALIA•‚O FAMACHA DAS OVELHAS COM E SEM
SUPLEMENTA•‚O COM PROBI€TICOS, DURANTE O
PER—ODO DE AVALIA•‚O.
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TABELA 10 – AVALIA•‚O DE ESCORE CORPORAL, PARA OVELHAS
SUPLEMENTADOS COM E SEM PROBI€TICOS, DURANTE
O PER—ODO DE AVALIA•‚O.
MEI

ME7 ME14 ME21 ME28 ME35 ME42 ME49 ME56 ME63 ME70 ME77 ME84

Grupo 1 - Probi•tico 1,55 1,50

1,75 1,60 1,85

1,80

2,29 2,60 2,50

2,30

2,65 2,50

2,65

2,04 1,88

2,25 2,04 2,33

2,25

1,73 2,35 2,27

2,09

1,95 1,91

2,09

Grupo2 - Controle

FIGURA 13 – AVALIA•‚O DE ESCORE CORPORAL DAS OVELHAS COM E
SEM

SUPLEMENTA•‚O,

AVALIA•‚O.

DURANTE

O

PER—ODO

DE
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4.4.

Conclusões

Como os dados obtidos ainda nˆo foram submetidos “ avalia‡ˆo
estat‹stica, ainda nˆo Š poss‹vel a realiza‡ˆo de conclus•es quanto aos efeitos
da suplementa‡ˆo com probiŒticos em ovinos, nas condi‡•es avaliadas.
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5. OUTRAS

ATIVIDADES

REALIZADAS

DURANTE

O

ESTÁGIO

CURRICULAR



Aplica‡ˆo de ferro nos leit•es, para suprir a defici‘ncia nesta fase.



Cadastro dos ovinos, para o controle interno do rebanho.



Castra‡ˆo cir’rgica de leit•es, para posterior venda ( Figura 14)
FIGURA 14 – CASTRA•‚O CIRƒRGICA DE LEIT•ES



Coleta de papilomas de bovinos, para fabrica‡ˆo de vacina para o
plantel.



Colheita de fezes dos eq™inos, para exames coproparasitolŒgicos.



Corre‡ˆo cir’rgica de prolapso de reto em cordeiro.



Cuidados com os cascos dos animais, para evitar enfermidades de
casco .



Curso de Insemina‡ˆo Artificial em bovinos, ministrado pelo Professor
Welington Hartmann ( Figura 15)
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FIGURA 15 – CURSO DE INSEMINA•‚O ARTIFICIAL EM BOVINOS



Descorna cir’rgica de novilhas, para evitar acidentes e facilitar o manejo
dos animais.



Exames coproparasitolŒgicos nos animais da fazenda, para o controle
da verminose do plantel.



Fluidoterapia em animais doentes, para a reposi‡ˆo vol‘mica e
nutricional (Figura 16, 17, 18 e 19).

FIGURA 16 – FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA EM OVINO
CONVALESCENTE
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FIGURA 17 – FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA EM BOVINO
CONVALESCENTE

FIGURA 18 – FLUIDOTERAPIA ORAL EM BOVINO CONVALESCENTE

FIGURA 19 – FLUIDOTERAPIA INTRAVENOSA EM CORDEIRO
CONVALESCENTE
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Aplica‡ˆo de brincos pl‰sticos numerados em avestruzes, para controle
do plantel (Figura 20)
FIGURA 20– IDENTIFICA•‚O DOS AVESTRUZES COM BRINCO



Identifica‡ˆo dos ovinos com brinco, para o controle do rebanho.



Manejo de neonatos, auxiliando na imunidade passiva, para melhor
crescimento dos animais ( Figura 21).

FIGURA 21 – MANEJO DE NEONATO



Manejo reprodutivo dos avestruzes, para controlar a efici‘ncia da
cria‡ˆo e estimular a postura de ovos.
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NecrŒpsia de animais, para a identifica‡ˆo da poss‹vel causa mortis (
Figura 22 e 22).

FIGURA 22 – NECR€PSIA DE UMA OVELHA COM ASPIRA•‚O DE
CONTEƒDO RUMINAL

FIGURA 23 – NECR€PSIA OVINO – CORA•‚O INFARTADO



Acompanhamento de aula pr‰tica- ruminotomia exploratŒria, para estudo
do conte’do ruminal, assim como a observa‡ˆo de movimentos ruminais
e da anatomia do sistema digestŒrio dos ruminantes ( Figura 24)
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FIGURA 24– RUMINOTOMIA EXPLORAT€RIA EM BOVINO F…MEA



Sincroniza‡ˆo do cio nas vacas, para posterior sucesso na insemina‡ˆo
artificial



Transfusˆo de sangue em ovinos doentes, para tentativa de reposi‡ˆo
de sangue sadio ( Figura 25)

FIGURA 25 – TRANSFUS‚O DE SANGUE EM OVINO



Tratamento de abscessos em vacas leiteiras, causados supostamente
por Clostridium spp. ( Figura 26)
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FIGURA 26 – TRATAMENTO DE ABSCESSO EM VACA LEITEIRA



Tratamento de avestruzes com enfermidades oculares



Tratamento de bovinos com enfermidades de casco



Tratamento de enfermidades em bovinos



Tratamento de ovinos com defici‘ncia nutricional ( Figura 27)

FIGURA 27 – MANEJO OVELHA COM DEFICI…NCIA NUTRICIONAL



Tratamento local de ferimentos externos em equinos



Tratamento local de pododermatite em bovinos



Vacina‡ˆo Anti–R‰bica em todo o plantel, para controle sanit‰rio (
Figura 28)
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FIGURA 28 – VACINA•‚O ANTI-R†BICA



Vacina‡ˆo contra clostridiose nos cordeiros
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o estágio curricular realizado no Hospital Veterinário Fazenda Pé
da Serra, destacam-se como pontos positivos:


O aprendizado efetivado por meio das rotinas estabelecidas e da
interação teoria com a prática;



O auxilio e a orientação fornecida pelos mestres, que com toda
experiência, paciência e dedicação, contribuíram para o aprimoramento
do aprendizado dos estagiários;



A interação entre os colegas estagiários, que foi fundamental para que o
trabalho em equipe acontecesse de forma eficiente;
O estágio valeu muito a pena, à medida que concentrou toda a teoria

vista em cinco anos de curso, num período relativamente pequeno de
tempo, onde com certeza posso dizer que me sinto melhor preparada para
enfrentar o mercado de trabalho, com maior segurança e com muito mais
experiência. O que aprendi nestes 90 dias de estágio valeram por todo o
curso.
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7. CONCLUSÃO
Percebe-se que a nutrição dos animais é fundamental em uma propriedade,
pois por meio dela aumenta-se a rentabilidade e a produção tendo em vista o
bem-estar e a qualidade da criação.
Na realização deste Projeto de Conclusão de Curso pode-se afirmar que o
sucesso da criação de ovinos esta diretamente relacionado com a nutrição
equilibrada dos animais a boas práticas de manejo e a administração de
suplementos alimentares, como probióticos, para garantir a eficiência da
produtividade dos animais
Porém, de nada adianta a administração de suplementos alimentares aos
animais, se estes não tiverem uma dieta adequada e balanceada

com os

níveis adequados de concentrado e volumoso, além da suplementação mineral
e boa disponibilidade de água.
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