
CONGRESSO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2.; ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS DA UNOPAR, 11., 2008, LONDRINA.
ANAIS... LONDRINA: UNOPAR, 2008. 1 CD-ROM. ISBN 978-85-87686-33-6.

USO DE PROBIÓTICOS PARA OVINOS CONFINADOS
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Introdução
 O desempenho dos cordeiros é uma das características mais importantes no sistema de produção, e deve ser intensificado para reduzir 

o período de terminação e realizar um abate precoce dos animais. Entretanto um dos problemas encontrados em criações de ovinos confinados
é a alta incidência de diarréia nos animais. Este inconveniente pode ser amenizado com o uso de probiótico, que é um suplemento alimentar a 
base de microrganismos vivos, que afeta beneficamente o hospedeiro por melhorar o balanço na microbiota intestinal (FULLER, 1989). 

O probiótico então pode trazer benefícios à saúde do animal, seja de ordem nutricional ou de forma terapêutica (PRASAD, 1999). Dentre 
os benefícios nutricionais os probióticos melhoram a disponibilidade de minerais, como cálcio, zinco, manganês e fósforo, entre outros (Mc 
Donough et al., 1983).

Objetivo
 O objetivo desta pesquisa foi testar o uso de probiótico no desempenho de cordeiros mestiços Texel, criados confinados recebendo 

ração total misturada, composta por alimentos concentrados e feno. 

Metodologia
  experimento foi realizado em Apucarana PR com a utilização de 10 ovinos mestiços Texel,divididos em 2 grupos: GRUPO CONTROLE 

que recebiam  ração mais volumoso; GRUPO TRATAMENTO: ração, volumoso e probiótico. 

Para os dois grupos foi fornecido ração total misturada composta por 10% de feno de aveia, 24% de farelo de soja, 63% de milho, 2% 
de calcário calcítico e 1% de uréia. Para o grupo tratamento foi adicionado 0,5% de probiótico. A dieta total foi composta por 70% do 
concentrado e 30% de volumoso (feno de aveia).

O probiótico, a base de lactobacillus vivos, foi fabricado no laboratório da Unopar e apresentava a seguinte composição: 106 
Sacharomyces cerevisae, 106  Lactobacillus acidófilus, 106 Lactobacillos casei. O probiótico foi fornecido diariamente aos animais, misturados 
à ração total, em forma de pó, na quantidade de 3 g por animal. 

Resultado
 A pesquisa iniciou-se no dia 01 de agosto de 2007, realizando-se a pesagem de todos os animais juntamente com a coleta de fezes para

o exame de contagem de ovos por grama de fezes (OPG). Os animais com alta infestação parasitária foram vermifugados no dia seguinte à 
avaliação, para que o estado sanitário dos animais não interferisse nos resultados finais. O peso médio dos animais controle no início do 
experimento foi de 23,7 e do grupo tratamento foi de 22,3 Kg. Os animais foram pesados nos dias 01 de agosto, 18 de agosto, 07 de 
setembro e 26 de setembro, totalizando 56 dias de experimento. Para as pesagens os animais não foram submetidos a jejum sólido ou hídrico 
em nenhuma das avaliações. O grupo controle apresentou ganho de peso total por animal (nos 56 dias) de 4,5 kg. O grupo tratamento obteve 
um ganho total de 6 kg por animal. Esse ganho representou um ganho de peso médio diário de 80,3 g por dia para os animais controle e um 
ganho de 107,1 g por dia para os animais tratamento. 

Conclusão
 Os animais que receberam o probiótico apresentaram melhor desempenho que os animais controle, entretanto seria necessário avaliar 

um grupo maior de animais para retirar os efeitos da genética do mesmo. Seria interessante também avaliar durante um período experimental 
maior, avaliando em diversas situações climáticas.
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