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Os antimicrobianos promotores de crescimento têm sido regularmente utilizados nas 
rações de suínos desde a década de 50. Estes produtos agem na modulação da 
microbiota intestinal, determinando efeitos diretos e indiretos nos animais, 
melhorando substancialmente o ganho de peso e a eficiência alimentar (PATTERSON, 
2005). Na pecuária moderna, a crescente preocupação em atingir a máxima 
produtividade, intensificou o uso de antimicrobianos na dieta em doses sub-
terapêuticas, motivado pela necessidade de utilização de produtos que melhorem o 
desempenho de animais (MARTINS, 2005). Porém, com o banimento dos antibióticos 
promotores de crescimento na União Européia, tornou-se crescente a restrição ou 
proibição destes nas rações animais em vários países do mundo, outros produtos 
alternativos, como os naturais surgiram no mercado. 
O uso de extratos vegetais é recente na nutrição animal e sua utilização na formulação 
de dietas pode promover o aumento da imunidade e alterar a microflora, reduzindo 
indiretamente a ocorrência de doenças (PARK, 2004). Estes novos compostos, hoje 
utilizados em muitos países, devem apresentar elevada eficiência, baixo custo e 
atender às exigências do consumidor, preservando a ausência de resíduos na carne, o 
bem estar dos animais e danos ao meio ambiente (CLOSE, 2000). 
Existem trabalhos na literatura que comprovam in vitro, que as ervas medicinais 
possuem eficiente atividade antibacteriana, antifúngica e até larvicida. Além de 
aumentar a digestibilidade dos alimentos, por promoverem aumento na secreção de 
enzimas no trato digestivo e de bile; alterações histológicas no epitélio intestinal e 
melhora na resposta imune. São também eficientes agentes antioxidantes, 
promovendo melhoras nas características das carcaças dos animais alimentados com 
estes compostos (BOTSOGLOU, 2002). 

Hoje existem compostos de extratos de plantas que melhoram a multiplicação 

de lactobacillos. Dentro destes composto podemos encontrar sementes de pão St. 

John’s – ALFARROBA – que possui um efeito estimulante e bactericida, e o TOMILHO, 

com efeito bactericida, que também contribui para a manutenção do equilíbrio da 

microbiota  intestinal e esta associação possui uma ação significativa na diminuição 

dos casos de diarréias causadas por agentes sensíveis ao principio ativo do produto. 

 

 

 
 

 


