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RESUMO – Com o objetivo de avaliar o efeito do forne-
cimento de células viáveis de Lactobacillus sp para lei-
tões na fase de aleitamento e de creche, foi conduzido
este experimento utilizando um total de 180 animais mes-
tiços, distribuídos em um delineamento de blocos ao
acaso, com três tratamentos (A - ração-testemunha; B -
ração contendo antibiótico bacitracina de zinco; e C -
fornecimento diário de probiótico, do 1o ao 49o dia de
idade) e seis repetições. O período experimental teve du-
ração de 49 dias. As variáveis avaliadas foram: consumo
de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Foi reali-
zado um levantamento de escores fecais nas baias, para

verificar a influência da adição de probióticos e antibió-
ticos sobre a incidência de diarréia nos leitões. Não
houve diferença significativa (P>0,10) no desempenho
dos leitões na fase de aleitamento e de creche, quando
receberam os diferentes tratamentos. Quanto aos dados
de incidência de diarréia, observaram-se maiores escores
fecais na fase de creche nos animais tratados com anti-
biótico, embora essa diferença não tenha sido significa-
tiva (P>0,10). Em função dos resultados obtidos, con-
cluiu-se que o probiótico estudado não apresentou van-
tagem adicional sobre os demais tratamentos testados.

TERMOS PARA INDEXAÇÃO: Desempenho, diarréia, lactobacilos, leitões, probiótico.

ADMINISTRATION OF Lactobacillus sp FOR PIGLETS
IN THE SUCKLING AND NURSERY PHASES

ABSTRACT – This experiment was carried out in order
to evaluate the effect of viable Lactobacillus sp cells fed
to piglets in the suckling and nursery phases. A total of
one hundred and eighty crossbred animals was used.
The experimental design was randomized blocks, with
three treatments (A - control diet; B - diet containing
antibiotic – zinc bacitracin, and C: daily probiotic supply
from the 1st to 49 th day of age) and six replicates.  The
experimental period was 49 days. The effects on feed
intake, weight gain and feed:gain ratio were evaluated.
An evaluation of fecal scores in the bays was realizated

to verify the influence of probiotic and antibiotic
addition on the incidence of diarrhea in the piglets.
There was no difference (P>0,10) in the performance of
the piglets that received the different treatments at the in
the suckling and nursery phases. In relation of diarrhea
incidence data, it was verified greatests fecals scores at
the nursery phase in antibiotic group, although there
was no significant difference between the treatments.  In
function of the results obtnained it was conclued that
the probiotic studied did not show greater advantage
compared to other treatments in test.

INDEX TERMS: Diarrhea, lactobacillus, performance, piglets, probiotic.
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INTRODUÇÃO

Uma nutrição adequada pode ser responsável
pela estabilidade da microbiota intestinal, o que promove
a saúde e o crescimento do animal. Quando se tem um
ecossistema estável, não há multiplicação de microrga-
nismos patogênicos. Entretanto, com a intensificação
dos sistemas de produção animal, a elevada concentra-
ção de animais oferece riscos cada vez maiores de dis-
seminação de agentes patogênicos e instalação de pro-
cessos mórbidos.

Dentre as possíveis causas de perdas sanitárias e
econômicas de leitões, pode-se citar o complexo de en-
fermidades digestivas que afeta animais lactentes e logo
após o desmame. Clinicamente, ocorre diarréia ou morte
súbita, com perda de leitões; diminuição de peso, prejuí-
zo na conversão alimentar e refugagem (Borowski et al.,
1994).

Segundo Barcellos et al. (1980), na tentativa de
controlar tais problemas, o uso de antibióticos em ambos
os níveis, terapêutico e subterapêutico, tem se tornado
difundido. Entretanto, os antibióticos e quimioterápicos
tradicionalmente usados para o tratamento de diarréias
(como tetraciclina, streptomicina, neomicina, cloranfeni-
col e sulfas) mostram-se ineficazes no controle da disen-
teria, pois verifica-se uma tendência à apresentação de
casos de resistência, como conseqüência do uso fre-
qüente de alguns princípios ativos, e de acordo com
Vassalo et al. (1997), existe a possibilidade de haver re-
síduos em produtos animais.

Basicamente, os probióticos vêm sendo usados
como preventivos em substituição aos antibióticos
(Fuller & Cole, 1988). Segundo Miles (1993), os probióti-
cos podem ajudar a manter um perfil favorável da micro-
flora no intestino, em virtude de sua produção de agen-
tes antibióticos, produção de ácidos orgânicos, diminui-
ção do pH e exclusão competitiva com bactérias nocivas,
visto que a flora intestinal, de acordo com Marutas
(1993), pode ser afetada pelas condições do ambiente e
pelo estresse, como mudança da ração, alterações da
temperatura e umidade relativa do ar, mudança das con-
dições climáticas, densidade elevada, ventilação defici-
ente e outras variações das condições ambientais, como
as resultantes de aplicação de produtos medicamento-
sos, o que resulta em desequilíbrio e proliferação de bac-
térias patogênicas.

Objetivou-se com o presente trabalho verificar o
efeito da administração do probiótico (“pool” de Lacto-
bacillus sp. de origem suína) no desempenho de leitões

durante as fases de aleitamento e de creche e avaliar a
incidência de diarréia.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos na seção de
Suinocultura do Departamento de Zootecnia e no Labo-
ratório de Culturas Láticas do Departamento de Tecno-
logia de Alimentos, ambos da Universidade Federal de
Viçosa.

Foram utilizados, para a fase de aleitamento, 180
leitões mestiços (Landrace X Large White), sendo 90
machos castrados e 90 fêmeas, com peso médio inicial de
1,33 kg. O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos ao acaso, com três tratamentos, seis repetições e
dez animais (cinco de cada sexo), por unidade experimen-
tal.

O delineamento experimental para a fase de cre-
che foi o de blocos ao acaso, com três tratamentos e seis
repetições, totalizando, a partir dessa fase, 108 animais.

As estirpes de Lactobacillus sp. foram obtidas
do Banco de Culturas do Laboratório de Culturas Láticas
da Universidade Federal de Viçosa. As colônias foram
reisoladas e submetidas ao teste de coloração de gram e
ao teste de catalase.

Os isolados foram submetidos ao “Rapid CH
strips” (teste API, sistema de identificação bioquímica
ou API 50 CH), para reavaliação de suas características
bioquímicas em relação a 49 carboidratos.

As culturas foram mantidas sob refrigeração
(5ºC), quando fora de uso. Antes do preparo de cada ba-
telada de leite fermentado, elas foram reativadas por
meio de três repicagens sucessivas e incubação a 37ºC,
por 18 horas.

 O probiótico foi preparado a partir das culturas
ativas (P1.1, P2.25, P3.3, P4.1 e RP32, sendo essa última
de origem suína, hoje depositada na ATCC- American
Type Culture Collection, sob o número 43121), as quais
foram inoculadas na proporção de 20% em LDR a 10%
estéril (leite desnatado, reconstituído) e incubadas a
37ºC, por 18 horas. O leite fermentado foi resfriado a
10ºC, quebrado o coágulo, envasado em recipientes es-
téreis e resfriado a 5ºC, tendo sido verificada a variação
do número de bactérias do leite fermentado, durante o
período de sete dias.

Os tratamentos foram: Tratamento A: Ração ba-
sal; Tratamento B: Ração basal + antibiótico (Bacitracina
de Zinco) e Tratamento C: Ração basal + probiótico.

A ração foi fornecida aos leitões do 14o ao 49o dia
de experimento (Tab. 1 e 2). O probiótico foi administra-
do, oralmente, aos leitões do 1o ao 49o dia de vida, no pe-
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ríodo da manhã, sendo 2 ml por animal, contendo, em
média, 2,5 X 108 UFC/ml de um “pool” de Lactobacillus

sp. na fase de aleitamento e na fase de creche fornecido
na dosagem de 5 ml por animal.

TABELA 1 – Composição percentual da ração pré-inicial.

Tratamento

Ingrediente Ração basal Ração basal +            an-
tibiótico

Ração basal +        pro-
biótico

Milho 46,20 46,10 46,20

Farelo de soja 29,16 29,17 29,16

Leite desnatado em pó 15,00 15,00 15,00

Fosfato bicálcico 1,47 1,47 1,47

Calcário 0,75 0,75 0,75

Sal 0,50 0,50 0,50

Óleo vegetal 1,69 1,73 1,69

Bacitracina de zinco - 0,05 -

Açúcar 5,00 5,00 5,00

BHT 0,01 0,01 0,01

Mistura mineral 1) 0,10 0,10 0,10

Mistura vitamínica2 0,12 0,12 0,12

Total 100,00 100,00 100,00

Composição calculada

Energia digestível Kcal/kg 3.500 3.500 3.500

Proteína bruta % 22,00 22,00 22,00

Lisina % 1,33 1,33 1,33

Cálcio % 0,91 0,91 0,91

Fósforo total % 0,66 0,66 0,66

1 Contendo, por kg: ferro, 100 g; cobre, 10 g; cobalto, 1 g; manganês, 40 g; zinco, 100 g; iodo, 1,5 g; e excipiente
q.s.p.., 1.000 g.
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2 Contendo, por kg: Vit. A, 12.500.000 UI; Vit. D3, 1.875.000 UI; Vit. E, 37.500 UI; Vit. K3, 2.500,00 mg; Vit. B1,
2.500,00 mg; Vit. B2, 6.250,00 mg; Vit. B6, 3.750,00 mg; Vit. B12, 37.500,00 mcg; ácido nicotínico, 37.500,00
mg; pantotenato de cálcio, 15.000,00 mg; biotina, 125,00 mg; e ácido fólico, 1.000,00 mg.
TABELA 2 – Composição percentual da ração inicial.

Tratamento

Ingrediente Ração basal Ração basal +
antibiótico

Ração basal +
probiótico

Milho 50,12 50,06 50,12

Farelo de soja 29,99 30,00 29,99

Leite desnatado em pó 10,00 10,00 10,00

Fosfato bicálcico 1,50 1,50 1,50

Calcário 0,81 0,81 0,81

Sal 0,36 0,36 0,36

Óleo vegetal 1,99 1,99 1,99

Bacitracina de zinco - 0,05 -

Açúcar 5,00 5,00 5,00

BHT 0,01 0,01 0,01

Mistura mineral 1 0,10 0,10 0,10

Mistura vitamínica 2 0,12 0,12 0,12

Total 100,00 100,00 100,00

Composição calculada

Energia digestível  kcal/kg

Proteína bruta %

3.502

21,00

3.502

21,00

3.502

21,00

Lisina  % 1,24 1,24 1,24

Cálcio % 0,88 0,88 0,88

Fósforo total  % 0,63 0,63 0,63

1Conteúdo/kg: ferro, 100 g; cobre, 10 g; cobalto, 1 g; manganês, 40 g; zinco, 100 g; iodo, 1,5 g; e excipiente q.s.p.,
1.000g.
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2 Conteúdo/kg: Vit. A, 12.500.000 UI; Vit. D3, 1.875.000 UI; Vit. E, 37.500 UI; Vit. K3, 2.500,00 mg; Vit. B1,
2.500,00 mg; Vit. B2, 6.250,00 mg; Vit. B6, 3.750,00 mg; Vit. B12, 37.500,00 mcg; ácido nicotínico, 37.500,00
mg; pantotenato de cálcio, 15.000,00 mg; biotina, 125,00 mg; e ácido fólico , 1.000,00 mg.

No 21o dia, os animais foram desmamados, e em
grupo de seis, três machos e três fêmeas, por unidade
experimental, foram pesados e alojados em creches me-
tálicas suspensas. O peso foi adotado como critério para
a escolha dos animais, o qual deveria estar mais próximo
da média da leitegada, sendo o peso médio inicial de 5,82
± 0,88. Na análise de variância para a fase de creche,
adotou-se como covariável o peso desses animais aos
21 dias de idade.

Conduziu-se um levantamento de escores fecais
nas baias, escolhendo aleatoriamente três animais de
cada tratamento, dos 7 aos 49 dias de idade, com o obje-
tivo de verificar a influência da suplementação de pro-
bióticos e antibióticos sobre a incidência de diarréia dos
leitões.  Foi  verificada diaria-

mente a ocorrência de diarréia utilizando-se o seguinte
critério para os escores fecais: 1 - fezes duras e firmes; 2
- fezes de consistência normal; 3 – fezes pastosas, porém
não-diarréicas; e 4 – fezes aquosas, características de
quadro diarréico.

Os resultados obtidos e dados coletados foram
submetidos à análise de variância segundo Euclydes
(1982) pelo programa SAEG (Sistema para Análise Esta-
tística e Genética).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da fermentação dos principais
carboidratos, pelas cinco estirpes (P1.1, P2.25, P3.3, P4.1
e RP32), encontram-se na Tabela 3.

TABELA 3 – Fermentação de carboidratos para caracterização dos isolados de lactobacilos.

Isolados

Carboidra-
tos

RP32
L. acidophi-

lus*
P1.1 P 2.25

L. salivarius
subsp. salici-

nius*
P 3.3 L. trichodes* P 4.1 L. buchneri*

Arabinose - - - - - - - + +

Celobiose (d) + - - - (d) 0 (d) -

Frutose + + + + + + + - +

Galactose + + + + + - - + #

Glicose + + + + + + + + +

Lactose + + + + + (d) - + #

Maltose (d) + + + + (d) d + +

Manitol - - + + + - - - (#)

Manose (d) + + + + (d) - - -

Rafinose (d) d + + + (d) - + #

Ramnose - - - - - - 0 - -

Sorbitol - - + + + - 0 - -

Sacarose + + + + + (d) d + d

Xilose - - - - - - - + d

+ = reação positiva por 90 % das estirpes ou mais.
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 - = reação negativa pela maioria das estirpes (90% ou mais).
( )=  reação lenta.
0 = não-testada.
d = algumas estirpes positivas, outras negativas (cerca de 89% positivas).
# = fraca, lenta ou negativa.
= Dados segundo Bergey et al. (1975).

As estirpes caracterizadas por Paulo (1991) foram
identificadas como Lactobacillus salivarius
subsp.salicinius P1.1.e P2.25 (Rosega, Wiseman e Mi-
tchell , 1953),  L. trichodes P3.3 (Fornachon, Douglas e
Vaugn, 1949), L. buchneri P4.1 (Hennenberg, 1923). A
estirpe RP32 de origem suína ATCC – USA foi identifi-
cada como L. acidophilus (Hansen e Mocquot, 1970).

As contagens de lactobacilos em ágar-MRS, a
37ºC, por 48 horas de incubação em anaerobiose do leite
fermentado, foram de 2,85 x 108 para o tempo 0 (após 18

horas de incubação do produto) e de 2,47 x 108, 2,35 x 108

e 2,30 x 108, para os tempos três, cinco e sete dias, res-
pectivamente, quando mantido à temperatura de 5ºC,
tendo o produto sido então preparado semanalmente e
descartada qualquer sobra após uma semana.

Os resultados de desempenho de leitões do 1º
ao 21º dia, fase de aleitamento, e do 21º ao 49º dia, fase
de creche, encontram-se nas Tabelas 4 e 5, respectiva-
mente.

TABELA 4 – Desempenho dos leitões dos grupos-controle, antibiótico e probiótico na fase de aleitamento (nasci-
mento aos 21 dias de idade).

Tratamento
Parâmetro

Controle Antibiótico Probiótico
CV (%)

Peso inicial médio (kg) 1,34 ± 0,23 1,31 ± 0, 24 1,33 ±  0,20

Peso final médio (kg) 5,74 ± 1,01 5,75 ± 1,25 5,63 ±  0,92

Ganho médio de peso (g/dia) 209 ± 34 220 ± 36 205 ± 28 16,03

Consumo médio de ração (g/dia) 7,22 ± 5,54 8,51 ± 3,04 6,44 ± 3,35 36,32

Não houve diferença significativa (P>0,10).

TABELA 5 – Desempenho dos leitões dos grupos-controle, antibiótico e probiótico na fase de creche (21 aos 49 dias
de idade).

Tratamento
Parâmetro

Controle Antibiótico Probiótico
CV (%)

Peso inicial médio (kg) 5,84 ± 0, 86 5,86 ± 1,04 5,76 ± 0,75

Peso final médio(kg) 13,03 ± 2,58 13,08 ± 2,44 12,66 ± 2,32

Ganho médio de peso (g/dia) 253 ± 27 258 ± 73 246 ± 30 19,80



Ciênc. agrotec., Lavras, v.26, n.1, p.165-173, jan./fev., 2002

171

Consumo médio de ração (g/dia) 404 ± 59 427 ± 94 413 ± 41 17,91

Conversão alimentar (g/dia) 1,60 ± 0,12 1,66 ± 0,23 1,68 ± 0,17 10,87

Não houve diferença significativa (P>0,10).
Não foi observado efeito significativo (P>0,10) no

desempenho dos leitões nas fases de aleitamento e de
creche, quando receberam os diferentes tratamentos.
Esse resultado foi semelhante ao obtido por Cupere et
al. (1992), que não observaram diferença significativa no
ganho de peso de 73 leitões que receberam rações su-
plementadas com três diferentes probióticos (Bacillus
cereus “toyoi” (Frankland e Frankland, 1887), Lactoba-
cillus spp. e Streptococcus faecium (Orla-Jensen, 1919)),
em relação aos animais do grupo-controle, aos 28 dias de
idade.

Entretanto, Vassalo et al. (1997) observaram que
leitões com peso médio inicial de 10 kg, que receberam
rações que continham probióticos (L. acidophilus, S. fa-
ecium, S. cerevisiae e B. subtilis) por um período exp e-
rimental de 40 dias, tiveram maior ganho de peso (468
g/dia) que os leitões alimentados com ração que conti-
nha antibiótico (404 g/dia) e ração basal (396 g/dia). Os
efeitos positivos dos probióticos sobre o desempenho
de leitões foram também observados por Terada et al.
(1994), que verificaram que o ganho de peso e a eficiên-
cia alimentar de animais que receberam probiótico foram
ligeiramente superiores (114,2 ± 1,2 kg e 0,359), quando
comparados com os animais do grupo-controle (113,2 ±
1,6 kg e 0,340). Em trabalho semelhante, Marutas (1993)
verificou melhoria no desempenho de leitões, aos 38 di-
as, que haviam sido suplementados com Bacillus subti-
lis (Ehrenberg, 1835) na dose de 1 x 106 UFC/g por 28 di-
as.

Os valores de conversão alimentar (CA) obtidos
neste experimento foram de 1,68 para os animais tratados
com probiótico, 1,66 para os animais tratados com anti-
biótico e de 1,60 para os animais do grupo-controle. Es-
ses resultados foram inferiores aos obtidos por Abe et
al. (1995), que, avaliando a administração de lactobacilos
ou bactérias bífidas em leitões desde o nascimento até
os 56 dias de idade, encontraram CA de 2,21 para os
animais que receberam lactobacilos e 1,98 para o grupo
que recebeu bactéria bífida.

De acordo com o NRC (1998), o consumo médio
diário para leitões de 3 a 5 kg é de 250 g, e para leitões de
5 a 10 Kg, de 500 g. Resultados inferiores foram obtidos

nessa experimentação, pois para leitões com peso médio
de 5,71 Kg e de 12,92 Kg, foram encontrados valores
médios para consumo de 7,39 g e 414,83 g.

Alguns resultados de pesquisa têm mostrado que
o consumo de dietas pelos leitões, antes dos 21 dias de
idade, tem sido pequeno, menos de 10 gramas/leitão/dia
(Lopes et al., 1986) e entre 7,60 e 18,60 grama/dia (Abreu,
1994). Segundo Belisário (1983), essas variações de con-
sumo de ração pré-desmame foram influenciadas pela
quantidade de leite produzido pela porca, pela qualidade
da ração, pelo manejo e pelo espaço nos comedouros.

A dificuldade na obtenção de resultados consis-
tentes em experimentações com probiótico, segundo Fox
(1988), pode ser devida ao número de microrganismos
administrados, à idade do animal, ao nível de estresse e
ao ambiente.

No entanto, existem várias razões para a variabili-
dade de resultados, quando são empregados probióti-
cos. Enquanto alguns autores observam efeito positivo,
outros não o obtêm. Como os microrganismos probióti-
cos são variáveis e devem ser isolados do próprio ani-
mal, é importante que se encontre uma combinação me-
lhor para ser empregada. A dosagem também é um fator
que pode contribuir para a inconsistência dos resulta-
dos. Os níveis de 108 UFC/ml podem estar contribuindo
para uma competição por nutrientes no trato intestinal,
em detrimento do hospedeiro. Portanto, as combinações
microbianas, o número de microrganismos empregados
para as dosagens e o período de administração podem
afetar o hospedeiro e devem ser revistos.

Maiores escores fecais e incidência de diarréia na
fase de creche foram constatados nos animais tratados
com antibiótico (Tabela 6), disseminando a diarréia para
os animais dos outros grupos, pois verificou-se infecção
por E. coli (Castellani e Chalmers,1919) hemolítica em um
grande número de animais em todos os tratamentos. A
ocorrência de diarréia pós-desmame pode estar relacio-
nada ao estresse causado pela retirada das porcas por
ocasião do desmame, ou pela mudança de ambiente e de
alimentação.

Neste experimento, observou-se uma menor inci-
dência de diarréia nos animais tratados com probiótico
quando comparada aos animais do grupo antibiótico,
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que provavelmente pode estar relacionado à produção
de ácido lático pelas bactérias probióticas, o que reduz o
pH intestinal e torna o meio inadequado para multiplica-
ção de patógenos. Além disso, os probióticos podem

ajudar a proteger as vilosidades e a superfície absortiva
de toxinas irritantes produzidas pelos microrganismos
patogênicos.

TABELA 6 – Escores fecais dos leitões nas fases de aleitamento e de creche.

Tratamento Escores Médios1/ Escores Médios2/

Controle 2,10 2,42

Antibiótico 2,19 2,52

Probiótico 2,28 2,41

Não houve diferença significativa entre os tratamentos (P>0,10).

Escores de 1a 3 são considerados casos normais e 4 são considerados diarréia.
1/ Escores médios para a fase de aleitamento.
2/ Escores médios para a fase de creche.

CONCLUSÕES

Verificou-se que o probiótico testado: P1.1 e
P2.25, Lactobacillus salivarius subsp. salicinius, P3.3 L.
trichodes, P4.1 L. buchneri e RP32 L. acidophilus não
proporcionou uma melhora no desempenho dos animais.
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