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Os resultados sugerem que as bactérias probióticas podem melhorar significativa–

mente a ação dos heterófilos, as primeiras células do sistema imune inato a responder 

a uma agressão. 

 

FLORAMAX: Alternativa ao uso de antibióticos promotores de crescimento 

e controle da Salmonella sp. 

Guilhermo Téllez Isaías D.V.M., Ph. D. 

Resumo: A resistência aos antimicrobianos, tanto na medicina como na agricultura, 

tem se tornado um problema mundial sério. Durante os últimos oito anos, nosso labo-

ratório tem trabalhado buscado identificar candidatos a probióticos que possam real-

mente deslocar a Salmonela e outro patógenos entéricos que colonizam o trato gas-

trointestinal de frangos e de perus. Dados de laboratório e de campo, até a presente 

data, indicam a possibilidade de seleção de culturas probióticas com eficácia terapêu-

tica e possam trazer marcados benefícios às aves e, que culturas definidas podem, às 

vezes, ser uma alternativa atrativa às terapias convencionais com anti-microbianos. Es-

tão resumidos os resultados de múltiplos estudos desenvolvidos em condições comer-

ciais, focados especificamente na redução de patógenos e os efeitos em enterites idio-

páticas. 

 

Fisiologia Digestiva e o Papel dos Microrganismos 

G. Tellez, S. E. Higgins, A.M. Donoghue, e B. M. Hargis. 

Journal of Applied Poultry Research, 15:136-144, 2006 

Define os termos simbiótico, pro e prébiótico. Em nossos laboratórios, são típicos os 

estudos que mostram uma redução de 80 a 90% na recuperação de Salmonela em 

frangos desafiados e tratados com Floramax. 

Nós demonstramos que, tratando aproximadamente 2 semanas antes do abate com 

Floramax os lotes frango e perus positivos para Salmonela pode-se reduzir 

marcadamente a recuperação ambiental de Salmonela  (Vicente et al. 2005, Efeito de 

uma cultura pro biótica na transmissçao horizontal de Salmonella Enteritidis em 

peruzinhos. Poutry Science 84 (suppl.1):101. Abstr.) 



Em grande experimento comercial, onde se avaliou 120 lotes, os resultados indicaram 

que uma administração adequada desta mistura probiótica aos perus aumenta o 

ganho de peso em aproximadamente 230 gramas no processamento.  De maneira 

semelhante, porém em experimentos menores, um desempenho semelhante foi 

observado em frangos de corte.  A administração de uma dieta com uma concentração 

muito baixa de lactose (0,1%) a perus comerciais, que receberam probiótico, estimula 

fortemente o ganho de peso, além de reduzir o custo total de produção (Torres-

Rodriguez et al., 2005 – Avaliação de um probiótico Lactobacillus no desempenho de 

perus sobe condições de campo comercial - Poutry Science 84 (suppl.1):100. Abstr).  

 

Efeito de uma Cultura Comercial de Exclusão Competitiva na Redução da 

Colonização de uma Cepa de Escherichia coli Patogênica e Resistente a 

Antibióticos em Pintos de um dia 

Charles L. Hofacre, Alison C. Johnson, Barry J. Kelly e Robrecht Froyman. 

Avian Diseases, 46:198-202, 2002 

A colonização do intestino por uma cepa de Escherichia coli O78:K80 patogênica para 

frangos e resistente a seis antibióticos foi testada em pintos tratados com um produto 

comercial a base de flora de exclusão competitiva (Avigard) no primeiro dia de idade e 

submetidos a três modalidades de desafio (instilação oral, pintos semeadores pré 

infectados e semeadores infectados ao alojar) com a mesma Escherichia coli. Uma 

dose oral de EC reduziu significativamente a colonização do intestino delgado, grosso e 

ceco pela E. coli no 7º e 14º dia pós desafio para os três modalidades de desafio. A 

média geral de redução foi de 3 log10 para os intestino delgado e grosso e de 4 log10 

para o ceco. A menor redução ocorreu no grupo que foi desafiado por instilação oral. 

 

Efeito de um Probiótico baseado em Lactobacillus spp. sobre Frangos de 

Corte Infectados por Salmonella enterica Sorotipo Enteritidis 

Jose L. Vicente, Alberto Torres-Rodriguez, Stacy E. Higgins, Chirstopher Pixley, Guillermo Tellez, 

Annie M. Donoghue e Billy Hargis. 

Avian Diseases, 52:143-146, 2008 

A aplicação por três dias de Floramax (FM-B11) como terapia de aves infectadas 

artificialmente por SE reduziu significativamente (p<0,05) o número de aves positivas. 

No primeiro experimento, com dois testes, usou-se o Floramax na apresentação 

líquida. No segundo experimento, também com dois testes, foi usada a apresentação 

liofilizada. As análises foram feitas 24 e 72 horas pós os desafios. O Floramax reduziu o 

número de aves com a presença de SE nas tonsilas cecais em todas as comparações 

feitas contra os grupos de controle.  



Tabela – Efeito terapêutico do Floramax  

Apresentação / Análise (hs) Controle 1 Floramax 1 

Líquida   

24 hs 27/40 (68) 5/40 (13) 

72 hs 25/40 (63) 9/40 (23) 

Liofilizada   

24 hs 16/20 (80) 10/20 (50) 

72 hs 40/45 (89) 20/45 (44) 
1
 Número de positivos / Número de aves examinadas  - (percentual) 

 

Efeito de um Probiótico baseado em Lactobacillus spp. sobre o 

Desempenho de Frangos de Corte em Condições de Criação Comercial 

J. L. Vicente, L. Aviña, A. Torres-Rodriguez, B. Hargis e G. Tellez. 

International Journal of Poultry Science, 6(3):154-156, 2007 

Em um experimento envolvendo 24 lotes de frango de cortes em criação comercial, 

num total de 459.277 aves, comparou-se o efeito da administração de Floramax (FM-

B11) contra lotes controles sobre o Peso Médio, Conversão Alimentar e Mortalidade. O 

Floramax foi administrado em três doses (2-4, 10-12 e 21-24 dias de idade). O uso de 

Flormax reduziu significativamente a mortalidade (p<0,001) e provocou uma 

consistente redução na conversão alimentar (3,5%) e um aumento no peso corporal 

(2,06%).  

Não se conseguiu recuperar Salmonella de pintos Leghorn de um dia de idade, após 21 

um dias do tratamento com o probiótico L. salivarius ( Pascual et al.. Lactobacillua 

salivarius CTC2197 prevents Salmonella enteritidis colonization in chickens. Appl 

Environ Microbiol. 65:4981-4986. 1999). 

Jin et al. ( Growth performance, intestinal microbial population, and serum cholesterol 

of broilers fed diets containing Lactobacillus cultures. Poultry Science, 77:1259-1265. 

1998), indicam que a administração de cultura de Probiótico e lactose durante o 

crescimento não só melhora o desempenho dos frangos como reduz a o número de 

coliformes no ceco aos 10 dias de idade. 

 

Efeito de Culturas Candidatas a Probiótico na prevalência de Salmonela 

nos Aviários de Perus Comerciais 



J. L. Vicente, S. Higgins, L. Bielke, G. Tellez, D. Donoghue, A. Donoghue e B. Hargis. 

Journal of Applied Poultry Research, 16:471-476, 2007 

Três a quatro semanas antes do tratamento, os aviários de perus foram diagnosticados 

como positivos para salmonela através da pesquisa de salmonela em 8 swabs de 

arrastos, consideram-se como aviários positivos os aviários que tiveram no mínimo 6 

swabs positivos. O ácido orgânico foi administrado por 8 horas . As culturas de 

probióticos foram administradas durante três dias consecutivos. Quatorze dias após o 

tratamento os aviários foram novamente avaliados através de 8 swabs de arrasto. Os 

resultados sugerem que a administração de probiótico em combinação com ácido 

orgânico pode reduzir a contaminação ambiental por Salmonela em aviários de perus 

antes da apanha e, esta prática, pode ajudar a reduzir o risco de contaminação cruzada 

no abatedouro.  

A administração de Probiótico por um a três dias consecutivos foi capaz de reduzir a 

colonização por Salmonella em pintos de um dia (Drake et al. – Evaluation of a simple 

in vitro selected probiotic consisting on nine non-pathogenic bactéria to prevent 

Salmonella infection in broiler chicks. Poultry Science 82 (Suppl. 1): 32 (Abstr.). 

 

Efeito de um Probiótico Baseado em Lactobacillus spp. e de uma Dieta de 

Lactose como Pré Biótica sobre o Desempenho de Peruzinhos com ou sem 

Desafio por Salmonella Enteritidis 

J. Vicente, A. Wolfenden, A. Torres-Rodrigues, S. Higgins, L. Bielke, G. Tellez e B. Hargis. 

Journal of Applied Poultry Research, 16:361-364, 2007 

Em dois experimentos, com dois testes cada, avaliou-se o uso da combinação de Pré 

Biótico e Probiótico sobre o desempenho de peruzinhos. No primeiro experimento os 

peruzinhos foram desafiados com SE, enquanto que as aves do segundo não foram 

desafiadas.  As aves tratadas desafiadas (primeiro experimento) tiveram uma 

significativa (p<0,05) melhora no Peso Corporal e na Conversão Alimentar, o mesmo 

não ocorreu com as aves não desafiadas. 

Os resultados sugerem que uma dieta com lactose em combinação com um probiótico 

adequado pode melhorar o desempenho de peruzinhos submetidos a um desafio por 

patógeno. 

 

 

 

 



Experimento/Teste Tratamento Desafio SE                 Peso1                 Conversão Alimentar2 

Experimento 1     

Teste 1 Controle       Sim         344,4 ± 3,60b         2,022 ± 0,087a 

 Pro-Biótico       Sim         382,3 ± 3,58a         1,772 ± 0,065b 

Teste 2 Controle       Sim         206,1 ± 2,68b         2,102 ± 0,033a 

 Pro-Biótico       Sim         226,8 ± 2,69a         1,967 ± 0,042b 

Experimento 2     

Teste 1 Controle      Não         363,1 ± 3,28a         1,500 ± 0,045a 

 Pro-Biótico      Não         361,4 ± 3,43a         1,525 ± 0,024a 

Teste 2 Controle      Não         356,2 ± 6,29a         1,614 ± 0,056a 

 Pro-Biótico      Não         352,6 ± 3,70a         1,681 ± 0,018a 

1
 – Peso em gramas no 14º dia (18º dia para o Experimento 2, Teste 2) ± Erro Padrão.  

2
 – Conversão Alimentar no 14º dia (18º dia para o Experimento 2, Teste 2) ± Erro Padrão.  

a, b 
 – Resultados na mesma coluna e no mesmo teste com diferentes letras sobrescritas indicam diferença Estatística (p<0,05). 

 

Imuno Modulação pela Deficiência de Vitamina A e por Probiótico de 

Lactobacillus em Frangos de Corte Infectados por Eimeria acervulina 

Rami A. Dalloul, Hyun S. Lillehoj, Timothy A. Shellem e John A. Doerr. 

Avian Diseases, 47:1313-1320, 2003 

Em experimento usando um arranjo fatorial entre um Probiótico e a deficiência de 

vitamina A, mostrou-se, pela primeira vez, que o uso de Probiótico melhora a 

imunidade de aves com deficiência nutricional de vitamina A. 

 

Indução de Imunidade Local Protetora contra Eimeria acervulina por um 

Probiótico de Lactobaccilus 

Rami A. Dalloul, Hyun S. Lillehoj, Nada M. Tamim, Timothy A. Shellem e John A. Doerr. 

Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, 28:351-361, 2005 

Coletivamente, os dados sugerem um impacto positive do probiótico sobre a resposta 

imunitária celular dos frangos infectados em comparação aos frangos controle, 

resultando em uma ampliação da resistência contra Eimeria acervulina, como 



mostrado pela redução da eliminação fecal de oocistos. Os resultados mostraram um 

efeito imuno regulador das dietas de probiótico sobre as células mediadoras da 

imunidade local de aves e dá base a futuras investigações dos efeitos benéficos do 

Probiótico baseado em Lactobacillus na alimentação animal. 

 

Avaliação de um Probiótico de Lactobacillus para a redução de Salmonella 

Enteritidis na Fase Neonatal de Pintos de Corte 

S. E. Higgins, J. P. Higgins, A. D. Wolfenden, S. N. Henderson, A. Torres-Rodrigues, G. Tellez e B. 

M. Hargis. 

Poultry Science, 87:27-31, 2008 

O estudo foi conduzido em quatro experimentos. Os pintos forma desafiados com SE. 

No primeiro experimento, as doses de 106 e 108 ufc/ pinto de probiótico resultaram 

numa redução significativa na recuperação de SE quando comparada com os controles 

(15% versus 85%), enquanto que a dose de 104 ufc/ pinto não produziu uma diferença 

significativa. No segundo experimento, os tratamentos foram: a) probiótico com o 

sobrenadante; b) probiótico sem sobrenadante; c) sobrenadante e d) Cultura inativada 

com penicilina. A administração de cultura viva de probiótico, com ou sem 

sobrenadante, reduziram significativamente a SE, enquanto que a cultura sem células 

ou inativada não produziram efeito. Nos dois últimos experimentos diferentes doses 

de (102 a 107 ufc/ pinto) probióticos foram administradas via cloacal, o probiótico 

causou uma redução de SE independentemente da concentração usada. 

 

Avaliação de Estratégias de Intervenção na Diarréia Idiopática em Perus 

Comerciais Durante a Fase Inicial 

S. E. Higgins, A. Torres-Rodrigues, J.L. Vicente, C.D. Sartor, C.M. Pixley, G.M. Nava, G. Tellez, J. 

T. Barton e  B. M. Hargis 

Journal of Applied Poultry Research, 14:345-348, 2005 

Em três aviários comerciais de perus foi comparado o efeito de probióticos e 

antibióticos no desempenho de peruzinhos que rotineiramente sofriam de diarréia 

idiopática e refugagem. No primeiro experimento os perus que receberam um dos 

probióticos tiveram um aumento significativo no ganho de peso. No segundo 

experimento os resultados não se repetiram. No último experimento, conduzido 

durante um caso clínico significativo de infecção por Salmonella seftenburg, as aves 

que receberam primeiramente antibiótico seguido de probiótico chegaram a um peso 

significativamente mais alto. 

 



Efeito do Tratamento com Probiótico sobre o Número de Macrófagos 

Intestinais e Fagocitose de Salmonella Enteritidis pelas Células do 

Exsudato Abdominal em Frangos de Corte 

S. E. Higgins, G.F. Erf, J. P. Higgins, S. N. Henderson, A. D. Wolfenden, G. Gaona-Ramirez e  B. 

M. Hargis. 

Poultry Science, 86:2315-2321, 2007 

Em quatro experimentos observou-se que os pintos tratados no primeiro dia com 

probiótico Floramax reduziram (p<0,05) a recuperação de SE do ceco em comparação 

aos pintos não tratados. Quanto aos macrófagos, os resultados sugerem que as 

mudanças na concentração de macrófagos não é a única responsável pela redução de 

SE após o tratamento com probiótico. 

Tabela – SE recuperada das tonsilas cecais em pintos de corte nos quatro 
experimentos 

 Positivos para SE / Total (%) 

Experimento Controle Floramax 

1 25 / 25 (96) 8 / 25 (32)* 

2 22 / 25 (88) 9 / 25 (36)* 

3 19 / 25 (76) 3 / 25 (12)* 

4 22 / 25 (88) 6 / 24 (25)* 

*Indica que os valores dentro do mesmo experimento são estatisticamente diferentes (p<0,05) 

 

 

Efeito do momento de aplicação de uma Cultura Probiótica de Bactérias 

Produtoras de Ácido Láctico sobre a Salmonella em Frangos na Fase 

Neonatal 

J. P. Higgins, S. E. Higgins, J.L. Vicente, A. D. Wolfenden, G. Tellez e B. M. Hargis 

Poultry Science, 86:1662-1666, 2007 

Em uma série de sete experimentos avaliou-se o habilidade do Floramax (FM B-11) de 

reduzir a infecção de Salmonella Enteridis ou Salmonella Typhimuirim em pintos de um 

dia desafiados por estes agentes. Nos experimentos 1 a 3 o Floramax reduziu a 

incidência de SE (60 a 70%) e de ST (89 a 95%) nas tonsilas cecais 24 horas pós 

tratamento (p<0,05). Também, após 24 horas o tratamento o Floramax reduziu > 2,9 

log10 do número de SE recuperados do ceco. Nos experimentos 4 a 7, o Floramax 

reduziu a SE nas tonsilas cecais na análise feita 24 horas após o tratamento. 



Tabela – Efeito do Floramax sobre a recuperação de SE ou ST das tonsilas cecais de 
pintos 24 horas após o tratamento – Experimento 1 a 3 

Experimento Tratamento S. Typhimurium       

Positivas/Total (%) 
S. Enteritidis       

Positivas/Total (%) 
SE todas amostras1 SE das amostras 

positivas2 

1 Controle 20/25 (80) 22/25 (88) 3,81 ± 0,32 4,33 ± 0,17 

 FLORAMAX 2/25 (8)* 8/25 (32)* 0,62 ± 0,19* 1,95 ± 0,09* 

2 Controle 18/25 (72) 25/25 (100) 3,59 ± 0,23 3,59 ± 0,23 

 FLORAMAX 2/25 (8)* 7/25 (28)* 0,42 ± 0,18* 1,91 ± 0,29* 

3 Controle 20/25 (80) 25/25 (100) 3,91 ± 0,19 3,91 ± 0,19 

 FLORAMAX 1/25 (4)* 11/25 (40)* 1,00 ± 0,25* 2,22 ± 0,24* 
1 Quantificação da Salmonella Enteritidis em log10  ± Erro Padrão no ceco de todos os pintos ou dos pintos com 

isolamento de SE no tonsila cecal. 
2 Quantificação da Salmonella Enteritidis em log10  ± Erro Padrão no ceco dos com isolamento de SE no tonsila cecal. 

*  Diferença significativa (P<0,05) observada entre o FLoramax e o controle dentro de cada experimento e coluna. 

 

 

Tabela – Efeito do Floramax sobre a recuperação de SE das tonsilas cecais de pintos 24 
horas após o tratamento – Experimentos 4 a 7 

Experimento Tratamento S. Enteritidis       Positivas/Total (%) SE log10 ±Erro Padrão 

1 Controle 25/26 (96) ND 

 FLORAMAX 4/26 (15)* ND 

2 Controle 25/25 (100) ND 

 FLORAMAX 11/25 (44)* ND 

3 Controle 23/25 (92) 2,41 ± 0,24 

 FLORAMAX 10/25 (40)* 0,90 ± 0,21* 

4 Controle 20/20 (100) 3,39 ± 0,26 

 FLORAMAX 10/20 (50)* 0,93 ± 0,24* 
 ND – Não determinado 

*  Diferença significativa (P<0,05) observada entre o FLoramax e o controle dentro de cada experimento e coluna. 

 

Efeito do momento do tratamento com probiótico de bactérias 

produtoras de ácido láctico sobre a Salmonella Enteritidis em pintos de 

frango de corte 

J. P. Higgins, S. E. Higgins, A. D. Wolfenden, S. N. Henderson, A. Torres-Rodrigues, J.J. Vicente, 

B. M. Hargis e G. Tellez. 

Poultry Science, 89:243-247, 2010 

Nos experimentos 1, 2 e 3, nos quais as aves foram desafiadas com Salmonella 

Enteridis  (SE) uma hora antes da administração dos tratamentos , o Floramax (FM-

B11, IVS-Wynco LLC) reduziu significativamente o número de aves com presença de SE 

no ceco 24 horas após o tratamento, quando comparado com o controle  e com o 

tratamento LAB3.  

Comparando o Floramax com o controle, a administração de Floramax 24 horas antes 

do desafio reduziu significativamente o número aves com SE recuperada do ceco em 



dois entre quatro experimentos. E, não houve redução neste número quando as aves 

foram tratadas com Floramax 24 horas após o desafio oral com SE. 

Estes resultados demonstram que Floramax reduz com mais eficiência a SE do que o 

LAB3 e que o momento do tratamento com FORMAX , afeta a redução de SE. 

Os probióticos são capazes de induzir a expressão de peptídeos antimicrobianos pelas 

células hospedeiras [ (1) Wehkamp et al. NF-κB and AP-1 mediated induction of human 

β-defensin-2 in intestinal epithelial cells by Escherichia coli Nissle 1917: A novel effect 

of a probiotic bacterium. Infect. Immun. 72:5750-5758, 2004 , (2) Akbari et al. 

Expression of antimicrobial peptides in cecal tonsils of chickens treated with probiotics 

and infected with Salmonella enterica serovar Tuphimurium – Clin Vaccine Immunol. 

15:1689-1693, 2008  e  (3) Schlee et al. Probiotic Lactobacilli and VSL#3 induce 

enterocyte β-defensin-2. Clin Exp. Immunol. 151:528-535, 2008 ] 

 

Efeito de uma Cultura de Exclusão Competitiva definida para profilaxia e 

redução da transmissão de Salmonella Enteritidis em frango de corte 

International Journal of Poultry Science 6 (7): 489-492, 2007 

 

A.D. Wolfenden, J.L. Vicente, L.R. Bielke, C.M. Pixley e S. E. Higgins, D.J. Donoghue, A.M. 

Donoghue, B.M. Hargis e G. Tellez. 

No primeiro experimento os pintos tratados receberam pela via oral a Cultura de 

Exclusão Competitiva (CE) no alojamento enquanto, os pintos do grupo controle, 

receberam uma solução salina estéril. Todos os pintos foram desafiados com SE 48 

horas após o alojamento. As tonsilas cecais foram coletadas no quinto dias após o 

desafio para pesquisa de presença ou ausência de SE. Os grupos tratados (37% 

positivos para SE) tiveram uma redução significativa (p<0,05) na colonização do ceco 

em comparação ao grupo controle (88% positivos para SE).  

No segundo e terceiro experimento os grupos de pintos tratados receberam a CE (2º 

Experimento 4,89 x 104 ufc/ml e no 3º experimento 1,53 x 106 ufc/ml) na água de 

bebida a partir do alojamento e por três dias consecutivos. Enquanto que, os pintos do 

grupo controle não receberam CE. Aos grupos, 24 horas após o alojamento, foram 

introduzidos pintos desafiados com SE via oral, na proporção de um pinto desafiado 

para cada quatro pintos em teste. No 7º dia de idade, foram coletadas as tonsilas 

cecais da metade dos pintos de cada grupo e todos os pintos desafiados diretamente, 

para a pesquisa de presença ou ausência de SE. No 14º dia de idade, o procedimento 

foi repetido para a outra metade. No segundo experimento houve uma diminuição 

significativa no número de tonsilas cecais positivas para SE no grupo tratado com CE 

(48 e 43%) em comparação ao grupo não tratado (76 e 79%) para as coletas do 7º e 

14º respectivamente. A mesma tendência foi observada no 3º experimento (59% 



grupo CE contra 83% do grupo controle) para a coleta do 7º dia. Porém, não se 

observou diferença na coleta do 14º dia. 

Os resultados sugerem que culturas bactérias aeróbicas relativamente simples podem 

inibiar a colonização de Salmonella em frangos de corte. 

 

Efeitos de ácidos orgânicos e probióticos na infecção por Salmonella 

Enteridis em frango de corte 

A.D. Wolfenden, J.L. Vicente, J. P. Higgins, R.L. Andreatti Filho, S.E. Higgins, B.M. Hargis e G. 

Tellez. 

International Journal of Poultry Science 6 (7): 403-405, 2007 

 

Em três experimentos os pintos foram desafiados via oral com SE e mantidos em caixas 

por duas horas antes de serem distribuídos aos tratamentos, para avaliar a resposta foi 

pesquisada a presença ou ausência de SE nas tonsilas cecais e nos papos (Experimento 

1 , 2 e 3) e a quantidade de SE recuperadas do papo 24 e 48 horas pós desafio (so–

mente no Experimento3).  

No primeiro experimento, avaliou-se o tratamento de Ácido Orgânico (Perform-Max 

Optimizer II) através da água de bebida contra o grupo controle. A recuperação de SE 

no papo (75%) e tonsilas (55%) foi significativamente menor (p<0,05) do que o grupo 

controle (100%) em ambos os órgãos, na análise feita 48 horas após desafio. Porém, 

não houve diferença na análise feita no 5º dia após o desafio. 

No segundo experimento avaliaram-se os tratamentos Ácido Orgânico, Probiótico e 

Ácido Orgânico+Probiótico comparando-os ao grupo controle.  Todos os tratamentos 

reduziram a presença de SE nas tonsilas cecais na análise feita 24 horas após o desafio. 

Enquanto não se observou diferenças na presença de SE no papo às 48 horas, os 

grupos Probiótico (20%) e Ácido Orgânico+Probiótico (20%) tiveram uma redução de 

SE nas tonsilas quando comparados ao Controle (70%). 

No terceiro experimento obteve-se um resultado muito similar ao segundo, 

corroborando-os. O tratamento Ácido Orgânico+Probiótico apresentou uma redução 

significativa no número de SE recuperado do papo da ordem de 2 log10,comparado 

com o grupo controle em ambas as análises ( 24 e 48 horas pós desafio). Também, na 

análise de 24 horas os tratamentos Probiótico e Ácido Orgânico resultaram em uma 

redução significativa (p<0,05) da mesma característica. 

Os resultados sugerem que um tratamento combinando uma cultura de probióticos 

baseada em Lactobacillus e Ácidos Orgânicos é mais efetivo do que um tratamento 

individual na redução de Salmonella em frangos. 



Avaliação da aplicação spray de um Probiótico a base de Lactobacillus 

sobre a colonização de Salmonella Enteritidis em Frangos de Corte 

A.D. Wolfenden, C.M. Pixley, J. P. Higgins, S.E. Higgins, J.L. Vicente, A. Torres-Rodriguez, B.M. 

Hargis e G. Tellez. 

International Journal of Poultry Science 6 (7): 493-496, 2007 

Em dois experimentos foram testadas 9 combinações entre três Tratamentos e três 

Regime de Tratamentos(3). Os tratamentos foram:  

a) Controle,  

b) Probiótico via água de bebida  

c) Probiótico via spray.  

 

Os Regimes de Tratamentos foram:  

a) Tratamento-Desafio-Alojamento imediato,  

b) Tratamento-Espera de 8 horas-Desafio- Alojamento  

c) Tratamento-Desafio- Espera de 8 horas- Alojamento 

De uma maneira consistente, em ambos os experimentos quando se usou o Regime de 

Tratamento onde os pintos eram tratados, desafiados e mantidos por 8 horas antes do 

alojamento, tanto a aplicação do Probiótico (Floramax - B11) via água de bebida (25%) 

como por spray (13%) resultaram em uma significativa redução (p<0,05) na presença 

de SE nas tonsilas cecais, no quinto dia após o desafio, em relação ao grupo controle 

(68%). 

Os resultados sugerem que a aplicação deste Probiótico via spray, quando feita da 

maneira referida no trabalho, pode ser efetiva para a proteção dos pintos contra a 

infecção por Salmonela. 

 

Efeito da Lactose como um Prebiótico no peso corporal de perus sob 

condições comerciais 

Torres-Rodriguez, S.E. Higgins, J.L.S. Vicente, A.D. Wolfenden, G. Gaona-Ramirez, J. T. 

Barton, G. Tellez, A.M. Donoghue e B.M. Hargis 

Journal of Applied Poultry Research, 16:635-641, 2007 

Em dois experimentos testou-se o efeito de um probiótico (Floramax – B11) 

exclusivamente e em combinação com lactose como prébiótico, sobre o peso corporal 

de perus na fase de inicial e de crescimento (até o 26º e 28º dia de idade). Os 

resultados dos dois experimentos indicam que os grupos tratados com a combinação 

de probióticos e lactose e, também, somente lactose foram significativamente (p<0,05) 

mais pesados 15,5% e 17,5%, primeiro e segundo experimentos respectivamente, do 



que os grupos de controle. Os perus do primeiro experimento também foram pesados 

antes do abate e o tratamento que combinou probiótico e lactose foi 436 gramas mais 

pesado do que o grupo controle. Os perus que foram tratados somente com Probiótico 

mostraram a tendência de serem mais pesados do que os controles (p<0,0693). 

A administração de Floramax suplementado com lactose como prébiótico para perus 

durante a fase inicial aumenta o peso corporal e esta vantagem é mantida ou 

aumentada durante a fase de crescimento.  

Tabela 1 – Experimento 1 – Peso corporal (gramas  ± SE) 

Tratamento Inicial (11 dias) [n] Abate (93 dias) [n] 

Controle 209,36a  ± 1,68 [80] 6.532,68b  ± 104,09[40] 

LAB 1 208,32a  ± 1,91 [80] 6.719,05ab  ± 103,35 [42] 

LAB+Lac 2 209,59a  ± 2,29 [80] 6.839,32a  ± 76,14 [37] 

LAB+Lac_FEED 3 209,31a  ± 1,83 [80] 6.968,64a  ± 80,38 [44] 

a,b
 Médias com letras sobrescritas dentro da mesma coluna  diferem estatisticamente (p<0,05) 

1
 Probiótico baseada em bactérias produtoras de ácido láctico 

2 
Probiótico na água de bebida + lactose na ração 

3 
Probiótico e lactose na ração 

 

Tabela 2 – Experimento 2 – Peso corporal (gramas  ± SE) 

Tratamento Inicial (7 dias) [n] Final (35 dias) [n] 

Controle 134,80a  ± 0,92 [80]    921,71c  ± 15,12 [72] 

Lactose 135,55a  ± 0,90 [80] 1.076,58a  ± 15,70 [72] 

LAB+Lac 2Wk1 134,38a  ± 0,84 [80]    976,49b  ± 14,86 [74] 

LAB+Lac 2 135,78a  ± 0,82 [80] 1.089,16a  ± 14,89 [76] 

LAB+Lac_FEED 3 134,04a  ± 0,81 [80] 1.074,96a  ± 16,13 [72] 

a-c
 Médias com letras sobrescritas dentro da mesma coluna  diferem estatisticamente (p<0,05) 

1
 Probiótico na água de bebida + lactose na ração nas duas primeiras semanas do experimento

  

2 
Probiótico na água de bebida + lactose na ração 

3 
Probiótico e lactose na ração 

 



Análise do desempenho e condenações de lotes de perus comerciais 

tratados com um Probiótico baseado em Lactobacillus spp. 

A. Torres-Rodrigues, A.M. Donoghue, D.J. Donoghue, J.T. Barton, G. Tellez e B.M. Hargis 

Poultry Science 86:444-446, 2007 

O estudo foi conduzindo em 118 lotes comerciais de fêmeas de peru. O número de 

fêmea por lote variou de 1.542 a 30.390. Analisou-se os efeitos do probiótico Floramax 

- B11 sobre o peso médio, desempenho e sanidade dos animais.  O probiótico foi 

administrado por dias consecutivos no alojamento e na transferência 

(aproximadamente na 6ª  semana de idade).  O probiótico melhorou 

significativamente o peso corporal e a média de ganho de peso diária em 190 e 1,63 

gramas, respectivamente.  Não houve diferença estatisticamente significativa na 

conversão alimentar (2,176 versus 2.192, para o probiótico e controle, 

respectivamente). Entretanto, o custo de produção foi menor para os lotes tratados 

com Floramax (58,37 centavos por kg de peru vivo) do que os lotes controles (59,90 

centavos). Não houve diferenças nos índices de condenação.  Considerando o nível de 

desempenho dos últimos 5 lotes de cada granja , o uso do probiótico parece ter 

aumentado o desempenho das granjas consideradas ruins e médias. O uso de 

Floramax  resultou em aumento do peso na idade de abate e reduziu o custo de 

produção. 

Tabela 1 – Efeitos do Floramax em perus na idade de abate sobre o peso (Kg ± Erro Padrão) e 
no ganho de peso diário (Kg ± Erro Padrão) por nível de produtividade da granja1 

Produti-
vidade 

Tratamen-
tos 

Peso (kg) Ganho Diário (g) N Idade (d) 

Boa Controle 6,93 a ± 0,09 75,01 a ± 0,72 6 92,33 

 Probiótico 6,96 a ± 0,06 74,82 a ± 0,63 22 92,95 

Média Controle 6,75 a ± 0,06 73,35 a ± 0,60 32 92,09 

 Probiótico 6,92 b ± 0,06 75,10 b ± 0,53 22 92,18 

Ruim Controle 6,57 a ± 0,09 71,50 a ± 0,64 15 91,87 

 Probiótico 6,85 b ± 0,07 73,50 b ± 0,65 12 93,17 

a,b Média dentro do mesmo grupo com letras sobrescritas diferentes, diferem estatisticamente (p<0,05) 
1
 O agrupamento dos lotes da granja em os 25% melhores, os 50% médias e os 25% piores foi feito com 

base no histórico de produção. 
 
 

 



O Probiótico demonstra mudar a estrutura comunitária no trato 
gastrointestinal das aves 

 
Trudy Netherwood, H.J. Gilbert, D.S. Parker e A.G. O’Donnell 

Applied and Environmental Microbiology, vol 65, no 11:5134-5138, 1999. 

Técnicas de cultivo e moleculares demonstram que o tratamento das aves com um 

probiótico provoca uma mudança significativa na flora gastrointestinal das mesmas. 

 

Habilidade dos bacteriófagos isolados de diferentes fontes em reduzir a 

Salmonella entérica sorotipo Enteritidis in vitro e in vivo 

R. L. Andreatti Filho, J.P. Higgins, S.E. Higgins, G. Gaona, A.D. Wolfenden, G. Tellez e B.M. 

Hargis. 

Poultry Science 86: 1904-1909, 2007 

Os resultados sugerem que os bacteriófagos podem reduzir a colonização por SE 

durante um curto período de tempo, mas com os bacteriófagos e métodos testados 

não se observou uma redução persistente. 

 

Colonização do papo de perus doméstico por Salmonella enterica sorotipo 

Typhimurium: Influência dos tratamentos com pré bióticos e probióticos 

(Lactobacillus acidophilus e Lactose) 

Sara A. Johannsen, Ronald W. Griffith, Irene V. Wesley e Colin G. Scanes 

Avian Diseases 48:279-284, 2004 

Do primeiro dia ao final, os perus receberam 2,5% lactose e 1,9 x 109  de Lactobacillus 

acidophilus por litro na água de bebida.  Na terceira os perus foram desafiados com 

Salmonella Typhimurium (ST). O conteúdo e o tecido do papo foram coletados nos 30 

minutos, 4, 8 e 24 horas após o desafio e o nível de ST foi determinado.  Os 

tratamentos com a suplementação de lactose e L. acidophilus não reduziram a 

colonização de ST. 

 

 


