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A VIRGINIAMICINA COMO ESTIMULANTE DO CRESCIMENTO 

DE SUíNOS EM RECRIA 

Autora: JACINTA DIVA FERRUGEM GOMES 

Or i ent.ador: PROF. DR. V ALDOMI RO SHI GUERU MI Y ADA 

o propósit.o dest.e est.udo foi o de det.erminar o 

nível diet.ét.ico mais adequado do ant.ibiót.ico virginiamicina 

como est.imulant.e do cresciment.o de suínos em recria. Set.ent.a 

leit.ões, com peso médio inicial 10.38 kg, foram ut.ilizados 

em um experiment.o em blocos casualizados, com 6 repet.ições/ 

t.rat.ament.o. para t.est.ar níveis de O, 25, 50, 75 e 100 ppm do 

ant.ibiót.ico na ração. Cada unidade experiment.al foi repre

sent.ada por uma baia com 2 ou 3 animais. A ração basal foi 

const.it.uída de milho, farelo de soja. açúcar e suplement.os 

minerais e vit.aIDÍnicos. A aliment.ação (rações experiment.ais 

e água) foi oferecida à vont.ade aos animais, durant.e os 28 

dias de experiment.ação. As pesagens individuais dos animais 

e a colet.a de dados de consumo de ração/parcela foram sema

nais. 

A virginiamicina proporcionou t.endências a uma 

respost.a quadrát.ica CP < 0.20) do ganho diário de peso CGDP; 



ix. 

0,469. 0.496, 0.523. 0.616 e 0,608 kg) e ~ambém quadrá~ica 

CP <: 0.10) do consumo diário de ração CCOR; 0.90. 0,97. 

0,98. 0,94 e 0,94 kg). A conversão alimen~ar. por sua vez. 

foi I i near ment-e CP < 0.01) mel hor ada paI o an~i bi ó~i co C CA~ 

1,92. 1,96, 1.88, 1.83 e 1,86). Tais respos~as puderam ser 

descri~as. respec~ivamen~e. palas equações GDP = 0.4676620 + 

O,OOl6646x 

O,OO2676x 

2 
R = 0,69. 

2 
0,OOOO116x • R

2 = 0.96; COR = 0,904048 + 

2 2 
O.OOOO26x • R == 0,77 e CA = 1,93933 - 0.001 04x, 

No referen~e aos parâme~ros sanguíneos e plas-

má~icos, o hema~ócri~o CH~~ 31.6, 32,8. 32.3 32,3 e 30,4Y~. 

a hemoglobina CHb; 9,92, 10,38, 10,17, 10.10 e 9,60 g/dl). a 

albumina CAlb~ 2.82. 2,92, 3.00. 2,83 e 2,90 g/dl). a uréia 

CUr; 23.6, 22.8,23,7,22.7 e 24.7 mg/dl) e os t-riglice-

ridios CTri. 50.3, 53,3. 40,7, 48.8 e 44.5 mg/dl) não foram 

influenciados CP > 0.05) pelos níveis de virginiamicina na 

ração. Por ou~ro lado, es~e ant-ibió~ico de~erminou respos~as 

quadrá~i.cas CP < 0,03) do cont-eúdo plasmá~ico de globulina 

CGlo; 2,92, 2,80. 2,62, 2,95 e 3.08 g/dl) e da relação 

albumina/globulina CAlb/Glo; 0.99. 1.07. 1,17. 0.97 e 0,96). 

além de uma ~endência a uma respost-a quadrát-ica CP < 0,09) 

do nível de pro~eina ~ot-al CP~~ 5.67. 5.72. 5.62, 5,78 e 

5,98 g/dl). Es~as respos~as puderam ser descri~as, respec~i-

vamen~e, pelas equações Glo = 2,9219060 0.0096857x + 

0.OOO1162x
2

, R2 = 0,79; Alb/Glo = 0.994048 + O,004898x 

O. 000055x
2

• R
2 = 0,61 e P~ = 5.76333 - 0.00573x + O. 00OO8x

2
, 

2 
R == 0,92. 
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Enquant.o a conver são al i ment.ar dos lei t.ões 

fôra linearmente melhorada at.é 100 ppm de virginiamicina na 

ração, as equações que descrevem as respost.as do ganho diá

rio de peso e do consumo diário de ração permit.iram det.ermi

nar um ní val médi o de 60 ppm como o mai s adequado par a es t.as 

duas caract.erist.icas. Por out.ro lado. as respost.as da pro

t.eína t.ot.al. globulina e relação albumina/globulina do plas

ma per mi t.i r am est.i mar um ní val sensi val ment.e i nfer i or , ou 

seja, 40 ppm. Na realidade, os result.ados dest.e experiment.o 

evi denci am o efei t.o promot.or do cresci ment.o da vi rgi ni amí

cina em leit.ões em recria. 



SUMMARY 

VIRGINIAMVCIN AS A GROWTH STlMULANT 

Oi=" WEANLING PI GS 

xi . 

Aut.hor f J ACI NT A DI VA FERRUGEM GOMES 

Advi ser: PROF. DR. V ALOOMI RO SHI GUERU MI Y ADA 

The purpose of ~his research was ~o de~ermine 

lhe adequa~e die~ary leveI o:f virginiamycin as a grow'lh 

s~imulan~ :for weanling pigs. SevenLy pigle~s wi~h 10,38 kg 

average ini~ial weigh~ were ut.ilized ~o t.es~ ~he :following 

leveIs: O, 25, 50, 75 and 100 ppm. A randomized compleLe 

block design, wi~h B replicaLions and 2 or 3 

pi gs./exper i men~al uni ~ C pen:) , was u~i 1 i zed. The basal di e~ 

was composed o:f corn, soybean meal, sucrose, and mineral and 

viLamin supplemen~s. The experimen~al die~s and wa~er were 

províded "ad libi~um" during ~he 28 day experimenLal período 

The pí gs wer e wei ghed i ndi ví dual 1 y and Lhe f' eed i n~ak e./pen 

was regisLered every week. 

There was a ~endency Lo a quadraLi c e:f:fec~ 

CP< .20) o:f virginiamycin on average daily gain CADG; .469, 

. 495. . 523, . 516 and .508 kg). Ai so, a ~endency t.o a 

quadrat.i c e:ff'ec~ CP <: .10) on dai ly :feed i n~ake (DFI; .90. 
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. 97 • . 98. . 94 and . 94 k g) ""as obser ved. On t.he olher hand, 

f"eed conversion CFC~ 1.92,1.96,1.88.1.83 and 1.85) was 

1 i near 1 y C f> < . 01) i mpr oved by added vi r gi ni amyc in. All 

lhese ef"f"ecls could be described by lhe f"ollowing equalions: 

ADG = . 4676520 + . 0015545x 11 0000116x
2

, R
2 

&: .96; DF! = 

.904048 + .OO2575x - .000025x
z • RZ = .77 and FC = 1.93933 -

Z 
.00104x, R =.59. 

Hemat.ocri t. CHt.; 31.5, 38.8, 38.3, 38.3 and 

30.4~~, hemoglobin CHb. 9.92, 10.38, 10.17, 10.10 and 9.50 

g/dl), and plasma albumin CAlb; 8.88, 8.98, 3.00, 2.83 and 

8.90 g/dl), urea CUr; 83.5, 22.8, 83.7, 28.7 and 84.7 mg/dl) 

and lriglycerides CTri. 50.3, 63.3, 40.7. 48.8 and 44.6 

mg/dl ) wer e noto af"f" ect.ed CP) . 05) by lhe vi r g1 ni amyci n 

1 evel s of' lhe di el. However , t.hi s ant.i bi oli c det.er mi ned 

quadrat.ic responses CP < .03) of" plasma globulin CGlo~ 2.98, 

2.80, 8.58, 2.95 and 3.08 g/dl) and albumin/globulin ralio 

CAlb/Glo; .99, 1.07, .97 and .95. Also a t.endency lo a 

quadrat.ic response CP -< .09) of' plasma t.olal prolein leveI 

Cf>l; 5.57. 5.78, 5.52, 5.78 and 5.98 g/dl) was observed. 

These responses coul d be descr i bed by t.he f' 011 owi ng 

equat.ions: Gl0 = 8.9219050 .0095857x + 2 . 000ll58x , 

Z Z Z 
R =. 79; Al b/GI o = . 994048 + . 004B95x - . OOO{)65x, R =. 51 

2 2 
and Pl = 5. 75333 - . 00573x + . 00008x. R =. 98. 

The mat.hemat.ical equat.ions of' ADG and DF! 

allowed t.o det.ermine 50 ppm of' virginiamycin as lhe best. 

di et.ar y 1 evel f'or weanl i ng pi gs , even lhough lhe FC was 

1 i near I y i mpr oved up lo 100 ppm. On t.he olher hand. pl asma 
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t.ot.al prot.ein. globulin and albumin/globulin rat.io showed 

t.hat. t.he diet.ary virginiamycin level could be lower (40 

ppn0. Therefore. t.he result.s of t.his experiment. showed t.hat. 

virginiamycin can be an e.fficient. growt.h promot.er for 

weanl i ng pi gs . 
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1. I HTROOOCÃO 

Uma análise da evolução hist.órica a respeit.o 

da ut.i I i zação de agent.es ant.i bact.er i anos. como adi t.i vos de 

ração, mos.t--ra que est.es produt.os vem sendo I argament.e ut.i li

zados na produção animal CVISEK, 1978). result.ando em uma 

eficient.e produção de aliment.os de origem animal. 

Nas úl t.imas t.rês décadas. i st.o é, décadas de 

60. 70 e 80, os adi 1:..i vos ant.i bact.er i anos desempenhar am um 

import.ant.e papel no cresciment.o e desenvolviment.o da indús

t.ria suína. at.ravés do aument.o da t.axa de ganho de peso e da 

eficiência aliment.ar dos animais CHARPER & KORNEGAY, 1983). 

Nos Est.ados Unidos da América, os ant.ibiót.icos 

t.êm sido ut.ilizados extensivament.e na produção animal desde 

a sua int.rodução na década de 60. A Figura 1 most.ra um cres

ci ment.o no uso de ant.i bi ót.i cos naquel e pai s a par t.i r da 

década de 60. Paralelament.e, houve t.ambém um aument.o no uso 

dos ant.ibiót.icos com finalidade não medicament.osa. Assim, 

para o final da década de 60 foi est.imada a ut.ilização de 

mais de 1 milhão de quilogramas de ant.ibiót.icos anualment.e, 

com função não medicament.osa em rações animais CHAYS & NUIR. 

1979). 



1.0 

o Total ele Antil!Nótico Utilizado 

.AntibiótiCO IMo Medlc ... ntoso 

2. 

Figura 1 - To~al de An~ibió~icos U~ilizados nos Es~ados Uni

dos da América na Produção Animal, com Finalida

des Medicamen~osa e Não Medicamen~osa no Período 

de 1949 a 1972 CHAYS & MUIR. 1979). 
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De maneira geral. na li~era~ura há for~es evi

dências dos efei~os favoráveis dos an~ibió~icos na produção 

de suínos. Tais efei~os envolvem melhorias no ganho de peso, 

na conversão alimen~ar e ~ambém uma impor~an~e diminuição na 

mor~alidade e morbilidade de lei~ões provocadas por micror

ganismos pa~ogênicos (CUNHA, 1977 e HAYS & ~R, 1979). 

O modo de ação dos an~ibió~icos. como promo~o

res de crescimen~o de suínos. ainda não é comple~amen~e en

~endi do. No ent.an~o, di ver sos mecani smos ~êm si do suger i dos 

CWALLACE, 1970; VI SEK , 1978; MAYNARD et alii, 1979; 

ENSMINGER & OLINTINE, 1980 e RIBEIRO et alii, 1984): os 

an~i bi ó~i cos r eduzem a des~r ui ção mi cr obi ana de nu~r i en~es 

essenciais no ~ra~o gas~roin~es~inal, aumen~am a sln~ese de 

vi~aminas, inibem o crescimen~o de organismos produ~ores de 

~oxinas diminuem a espessura da parede do ~ra~o 

in~es~inal. resul~ando em aumen~o da eficiência de absorção 

e u~ilização de nu~rien~es. 

Na r eal idade, o ef ei ~o benéf i co dos agen~es 

an~ibac~erianos na performance dos suínos depende de diver

sos fa~ores, ~ais como condições ambien~ais, manejo, idade 

e/ou peso do animal, período de fornecimen~o da droga, con

dições sani~árias das ins~alações. concen~ração do produ~o 

na ração, composição da ração, e~c CWALACE. 1970; VISEK. 

1978; BRAUDE. 1978ab; HAYS & MUcrR. 1979 e BELLAVER et alii. 

1982) . Por exemplo, sabe-se que quan~o mel hor a condi ção 

sani t.ária e nu~ricional do rebanho, menor é a respos~a aos 

agen~es an~imicrobianos. 
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Dent.re os di versos agent.es ant.i bact.er i anos, a 

vi r gi ni anti ci na se dest.aca como um ant.i bi ót.i co ut.i 1 i zado na 

promoção de cresciment.o e melhoria da eficiência aliment.ar 

de per us , fr angos de cor t.e, bezer r os e sul nos C CUOLLO * 

1979) . EI a não é ut.i 1 i zada como um pr odut.o t.er apêut.i co em 

saúde animal ou humana CSMITHKLINE. 1977~. 

Assim. est.e est.udo t.eve como objet.ivo det.ernti

nar o ni vel di et.ét.i co mai s adequado de vi rgi ni ami ci na como 

est.imulant.e do cresciment.o de suínos em recria, at.ravés dos 

dados de performance e dos component.es sanguíneos e plasmá

t.icos dos animais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Considerações Gerais 

No Br asi l, a ut.i 1 i zação de ant.i bi ót.i cos na 

aliment.ação animal, como est.imulant.es do cresciment.o, vem 

ocorrendo desde o início dos anos 50 CALESSANDRO, 1962). 

A real i zação de exper i ment.os com suí nos e 

aves, principalment.e nas décadas de 50 e 80. permit.iu o de

senvol vi ment.o de impor t.ant.es conheci ment.os sobr e adi t.i vos 

promot.ores de cresciment.o CWALLACE. 1970). 

O fat.o de a média de aument.o na t.axa de cres

ciment.o t.er permanecido relat.i vament.e const.ant.e, desde o 

início da ut.ilização dos ant.ibiót.icos na aliment.ação animal. 

sugere a não ocorrência de fat.ores causadores de resist.ência 

a ant.ibióticos ou sua t.ransferência ent.re os microrganismos 

C VI SEK, 1978; MENTEN. 1988). 

Foi no ano de 1975. que a Food and Drug Admi

nist.rat.ion CFDA) aprovou o uso de um grande número de 

ant.i bi ót.i cos e combi nações dest.as dr ogas nas i ndúst.r i as de 

rações para a promoção do cresciment.o animal. Ent.ret.ant.o foi 

det.ect.ado nest.e mesmo período, um declínio no uso de 

ant.ibiót.icos devido, principalment.e, ao considerável aument.o 



6. 

no uso de promoLores de crescimenLo não anLibi6Licos. parLi

cularmenLe o cobre para suínos CBRAUDE. 1978a). 

Em 1978. eram conhecidos cerca de 4.000 anLi

biõLicos e 3.000 quimioLerápicos CBRAUDE. 1978b). sendo que 

desLes, 20 são uLilizados como promoLores do crescimenLo em 

uma ou mais espécie animal. EsLe é o caso da virginiamicina. 

baci Lr aci na de zi nco e f' 1 a vomi ci na. que são cl assi f' i cados 

produLos de uso não LerapêuLico. enquanLo que penicilina, 

LeLraciclina. sulf'onamida. esLrepLomicina e neomicina são 

de uso LerapêuLico. EsLa divisão de caLegoria, segundo VISEK 

C 1978) , esLá baseada na ocorrência de desenvolvimenLo de re

sisLência nas bacLérias enLéricas dos animais como resposLa 

ao uso das drogas. EsLe desenvolvimenLo de resisLência das 

bacLérias às drogas dificulLaria. ou aLé mesmo, invalidaria 

o LraLamen~o de doenças nas espéçies animal e humana. 

Os anLibi6Licos são subsLâncias produzidas por 

organismos (f'ungos e bacLérias) em fase aLiva de crescimenLo 

C CAON , 1965) que possuem propriedades bacLeriosLá~ica ou 

bacLericida CENSMINGER & OLINTINE. 1980), ou seja. que pos-

suem a capacidade de. r espec Li vamenLe , inibir o crescimenLo 

e des~ruir os microrganismos CCAON. 1965; WALLACE. 1970 e 

CUNHA. 1977). Mui Los deles já Lrouxeram valiosas conLribui

çôes na luLa conLra os microrganismos paLogênicos CCAON. 

1965). 

Aqueles anLibiõLicos que não são absorvidos 

pelo inLesLino são de menor imporLância na Lerapia humana, 

mas podem ser amplamenLe u~ilizados para a promoção do cres-
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cimenLo e conLrole de doenças enLéricas nos animais. 

Para que a uLilização dos anLibióLicos na pro

dução animal promova um máximo efeiLo benéfico. é necessário 

que eSLa uLilização seja feiLa de maneira racional. denLro 

de programas bem elaborados que não visem a subsLiLuição. 

por exemplo. de práLicas saniLárias e nULricionais pela sim

ples resposLa benéfica Lrazida pelos anLibióLicos CHOUWELING 

& GAI NER • 1978). 

2.2. Agentes Antibacterianos e seus Aspectos Relacionados 

à Saúde Humana 

No decorrer da década de 50, estudos "in vitro" 

mosLraram a possibilidade do desenvolvimenLo de resisLência 

Lr ansf er i da enLr e bacLér i as enLér i cas • i sol adas de ani mal s 

alimenLados com rações conLendo baixos e conLínuos níveis de 

anLi bi óLi cos CLANGLOIS et alii. 1978). Tal faLO foi 

responsável pela formação de comi Lês na InglaLerra e EsLados 

Unidos da América. a fim de eSLipular recomendações sobre o 

uso de anLibióLicos na alimenLação animal. O comiLê formado 

na InglaLerra recomendou que os anLibióLicos de aplicação 

LerapêuLica em humanos ou animais. que pudessem promover 

resiSLência cruzada. não poder i am ser uLilizados como 

adi Li vos para a promoção de cresci menLo. ESLa recomendação 

foi implanLada em 1971 pelo governo inglês. 

O comiLê da Food and Drug AdminisLraLion CFDro. 

reunido em 1972, enconLrou ~ambém, como principal resLrição 
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ao uso de ant.ibiót.icos, a resist.ência dos microrganismos 

devido ao seu uso subt.erapêut.ico. Segundo HAYS & MUIR 

(1979). os resíduos em t.ecidos e a resistência microbiana 

são as principais preocupações com a segurança da saúde 

públ i ca quando se ut.i li za de drogas ant.i bact.er i anas ; sendo 

as causadoras de maiores at.enções as sulras, com relação a 

resíduos em t.ecidos, e a t.et.raciclina e penicilina com rela

ção a resist.ência microbiana. 

Agent.es ut·i 1 i zados na al i ment.ação ani mal não 

est.ão sujeit.os a prescrição vet.erinária e incluem a bacit.ra

cina, a rlavomicina e a virginiamicina. As drogas t.erapêut.i

cas, como a penicilina e as t.et.raciclinas, necessit.am de 

prescrição vet.erinária para sua ut.ilização na produção 

animal CLANGLOIS, 1978 e SOLOMONS, 1978). 

Segundo HOUWELING & GAINER (1978). t.odas est.as 

preocupações em relação aos agent.es ant.imicrobianos são 

devido a rat.ores como: 

a) o uso de ant.ibiót.icos ravorece a seleção e o desenvol

viment.o de resist.ência simples ou múlt.ipla nos micror

ganismos; 

b) ani mai s que recebem quant.i dades subt.er apêut.i cas e/ou 

t.erapêut.icas de ant.ibiót.icos na ração podem servir co

mo port.adores de pat.ógenos e não pat.ógenos resist.ent.es 

a ant.ibiót.icos. sendo os port.adores de pat.ógenos pos

síveis causadores de inrecçÕ9s nos seres humanos; 
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c) a prevalência de bac~érias pa~ogênicas e não palogêni

cas mul ~iresislenles. porladoras do "falor R" (falor 

de resist.ência) t.em aument.ado e t.em sido responsabili

zada ao uso de anlibiót.icos; 

d) organismos resi st.ent.es a agent.es ant.i bact.er i anos t.êm 

sido encont.rados na carne ou derivados da carne; e 

e) há aumen~o na ocorrência de bacbérias resist.en~es a 

ant.ibiót.icos no homem. 

De acordo com HOUWLING &. GAINER (1978), são 

dois os parâmet.ros u~ilizados para es~abelecer um possível 

risco à saúde humana, devido ao uso de agent.es ant.imicrobia

nos na produção animal: o fat.or bact.eriológico e epidemioló

gico, e o fat.or farmacológico. 

O primeiro fat.or sugere um risco à saúde huma

na, caso o uso de um agent.e ant.ibact.eriano na aliment.ação 

animal: 

a) result.e em um significa~ivo aument.o do organismo Sal

monella, o qual pode ser t.ransmit.ido at.ravés da cadeia 

aliment.ar do homem podendo provocar doenças. Ent.ret.an

lo, SOLOMONS (1978) não observou nenhum efeit.o preju

dicial da ulilização de ant.ibió~ico, a nível subt.era

pêut.ico, sobre a ocorrência dest.e organismo na carne 

animal; 
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b) promova significante aumento nos organismos gram-nega

ti vos, principalmente Escherichia. col.i, resistent.e aos 

agentes ant.i bacter i anos usados si stemat.i cament.e na me

dicina clínica humana. Entret.anto. nenhuma evidência 

foi regist.rada em estudos realizados por SOLOMONS 

(1978) sobre o perigo ao homem em relação à E. col.i de 

or i gem ani mal , at.ravés do uso de antibiót.icos em 

níveis subt.erapêut.icos; 

c) aument.e a pat.ogenecidade de organismos gram-negat.ivos 

nos animais pelo aument.o da produção de t.oxinas com 

"fat.or R"; 

d) aument.e, no ser humano, a flora de bact.érias pat.ogêni

cas resist.ent.es a agent.es ant.ibact.erianos usados no 

t.rat.amento de doenças dos seres humanos causados pela 

ingestão de resíduos biologicamente at.ivos nos alimen

tos. 

Já o fat.or farmacológico indica que a existên

cia de agent.es ant.ibacterianos nos alimentos. em quantidades 

capazes de induzir alergia ou hipersensibilidade. represent.a 

um grande risco à saúde humana. 

Port.ant.o. a recomendação é que o uso de peni

cilina e t.etraciclinas na alimentação animal não deve ocor

r er. sendo os mesmos apenas de uso t.er apêut.i co. 
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Al gumas i ní~ormações most.ram que foi det.ect.ado 

um aument.o significat.ivo de resist.ência em algumas cult.uras 

bact.erianas desde a int.rodução dos ant.ibiót.icos como adit.i

vos de rações. Ent.ret.ant.o. a respost.a de cresciment.o inde

pende do mecanismo responsável pela aquisição de resist.ência 

ou de sua t.ransferênci a ent.re cepas ou espéci es de mi cror-

gani smos (VI SEK • 1 978)C . 

Segundo afirmações de SOLOMONS (1978). nenhum 

dos est.udos realizados apresent.a evidências de que o uso de 

níveis subt.erapêut.icos de ant.ibiót.icos em rações compromet.a 

o t.rat.ament.o subsequent.e de doenças clínicas nos animais. 

2.3. Modos de Ação dos Agent.es Ant.ibact.erianos. 

É absolut.ament.e necessário est.abelecer os 

efei t.os e modos de ação de um ant.i bi ót.i co sob condi ções 

exper i ment.ai s • a í~ i m de se obter r esul t.ados conf i á vei s . 

Cont.udo. os efei t.os resul t.ant.es da experimenl.ação podem ser 

menores quando realizados em laborat.órios do que em est.udos 

de campo. devido às melhores condições ambient.ais e sanit.á

rias oferecidas por ambient.es experiment.ais (KUTHER. 1981). 

É bast.ant.e conhecida a capacidade dos agent.es 

ant.ibact.erianos em aument.ar a eficiência de ut.ilização dos 

aI i ment.os ou causar economi a de nut.r i ent.es essenci ai s sob 

uma variedade de condições CVISEK. 1978). Ent.r.et.ant.o. 

ainda são inúmeras as propost.as sobre os di versos modos de 

ação dest.es agent.es. sendo t.rês as principais propost.as: 



- efei~os me~abólicos~ 

efei~o economizador de nu~rien~es e; 

efei~o con~rolador de doenças. 

2.3.1. Efeitos Metabólicos 

12. 

Ainda não es~á bem definida a ques~ão do efei

~o me~aból i do causado pelos adi ~i vos em r el ação ao si s~ema 

enzimá~ico do animal hospedeiro ou da sua microflora. en~re

~an~o segundo WALLACE (1970). es~es efei ~os podem ocorrer 

devido às propriedades bact.eriológicas dos an~ibió~icos e 

ou~r os adi ~i vos. 

2.3.2. Efeito Economdzador de Nutrientes 

Os microrganismos ruminais ou in~es~inais sin

~e~i zam cer ~os ami noáci dos e vi ~ami nas. e devi do a i s~o com

pe~em com ~ hospedeiro pelos nu~rien~es disponíveis. Assim. 

no c aso de nut.r i ção def i ci ent.e ou 1 i mi t.ada. o adi t.i vo mel ho

ra o desempenho animal a~ravés da est.imulação da sín~ese 

microbiana do nu~riente crítico ou a~ravés da supressão dos 

organismos compet.idores com o hospedeiro por cer~os nu~rien-

t.es (WALLACE. 1970). 
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2.3.3. Efeito Controlador de Doenças 

A ação dos antibióticos ocorre principalmente 

devido às propriedades preventivas e terapêuticas de certas 

afecções que alteram o estado de saúde dos animais, limitan

do sua capacidade de utilização dos alimentos e consequente

mente de produção. 

Os agentes antibacterianos promotores de cres

cimento modificam a microflora ou seus produtos no interior 

do trato gastrointestinal. sendo que não é observado alte

rações quantitativas na população de espécies microbianas 

intestinais CVISEK, 1978). 

No intestino, os agentes antibacterianos promo

tores de crescimento atuam mais eficientemente quando a flo

ra microbiana não se encontra totalmente equilibrada. quando 

ainda está em si tuação competi ti va. como é o caso da fase 

pós-desmama e fase inicial de crescimento. Com o avançar da 

idade, ou seja, durante a fase de crescimento-terminação, o 

suíno possui uma flora intestinal em situação de cooperação. 

onde as populações de microrganismos já estão estabilizadas. 

Devido a este fato, tais agentes são mais eficientes em pro

mover melhorias no consumo de ração e na taxa de crescimento 

em suínos jovens de até 4- a 6 semanas de idade CCLAWSON & 

ALSMEYER. 1973 e MOSER et alii. 1985). 

Desde o início dos estudos sobre a utilização 

de antibióticos, foi aceito que a resposta de crescimento a 

estes agentes é devido à sua ação sobre a flora microbiana 
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CVISEK. 1978 e MENTEN. 1988). En~re as pesquisas que eviden

ciam ~al afirma~iva. es~ão aquelas que mos~ram a fal~a de 

melhorias no crescimen~o de animais sob condições livres de 

pa~ógenos específicos Cminimal disease). Ou~ra evidência, 

supor~ando a ação an~ibac~eriana, é a de que os agen~es an

~ibac~erianos são mais eficien~es promo~ores de crescimen~o 

em ambien~es de higiene precária do que em ambien~es isola-

dos ou em populações de animais mui~o bem manejados 

CWALLACE, 1970 e VISEK, 1978::>. 

Além das bac~érias causadoras de doenças sub

clínicas. exís~em aquelas causadoras de dis~úrbios, a~ravés 

da produção de amônia, que al~era his~ologicamen~e o epiLé-

1io respiraLório. enLre ou~ros. aumen~ando demasiadamenLe a 

incidência de infecções por vírus e micop1asma CVISEK. 1978). 

3.4. O An~ibiótico Virginiamicina 

Os pr odutos que Lêm a vi r gi ni ami ci na como 

princípio aLivo vêm sendo u~i1izados em rações animais em 

diversos países dos cinco conLinenLes. incluindo o Canadá, 

França, Bélgica. Holanda, ILáli a. Ingla~erra. Por~ugal. 

Espanha. Méxí co, Argen~ina. Brasil e ~ambém os Es~ados 

Unidos da América. onde eSLe antibió~ico foi aprovado como 

adi~ivo de ração suína somen~e em 1975. 

Em países como a França. Alemanha e a Suíça. a 

virginiamicina é u~ilizada no ~ra~amenLo de infecções causa

das por est.afi10cocus. Nos demais países eSLe uso LerapêuLi-
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co é proibido CCRAWFORD, 1984). 

A virginiamicina é um antibiótico que se apre-

senta como um pó branco, amor~o e de reação neutra (THE MERK 

I NDEX . 1976) • di ssol vendo-se em pH al cal i no. ao r edor de 

9,6, com rápida inativação. É completament.e solúvel em meLa-

nol. eLanol. aceLona, cloro~órmio e benzeno, e insolúvel em 

água CVERVAEKE et alii. 1979). 

A pr i mei r a vez que se i solou tal anti bi óti co 

foi no início da década de 60. em solos belgas CMILES, 1981; 

CRAWFORD. 1984). 

As propriedades bi 01 ógi ca e quími ca da virgi-

ni ami ci na assemel ham-se a de compostos como mi cami ci na. 

ostreogricina. ~ator PA • 
114 

pr i sti nami ci na. estr eptogr ami na 

e vernamicina. Todos estes antibióticos possuem dois ~aLores 

de atividade sinérgica cont.ra um grande número de 

microrganismos. o ~ator M e o ~ator S CTHE MERK INDEX. 1976; 

SMI TH KLI NE. 1977; ABOU-Y OUSSEF e tal i i. 1979 e CRAWFORD. 

1984). O primeiro ~ator. presente em maior concentração. 

consiste em uma lactona macrocíclica conLendo um anel 

oxalona, com fórmula molecular C 
Z8 

VIRGINIAIlICINA S. 

H 
a~ 

N 
a 

O e estrutural: 
7 
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o fa~or S. o menor componen~e. consis~e de um 

anel lac~ona ciclopep~ldico. de fór mul a moi ecul ar C H N 

o e es~rut.ural: 
10 

VtRGINIAMICINA IA, 

43 45:> 7 

Estes dois fatores, quando encontram-se separados. exercem 

at.ividade bac~erios~á~ica reversível sobre a susce~ibilidade 

bact.eriana, incluindo o Bacillus subtílis. e em combinação, 

são de ação bac~ericida CCRAWFORD. 1984). 

o organismo responsável pela produção da vir-

ginianricina é a bact.éria mu~an~e Streptomyces vireiniae. que 

possui primeiramen~e atividade cont.ra organismos gram-

-posi t.i vos CHARPER et aI. i i, 1983b; PELURA et al i í. 19BO~ 

CRAWFORD. 1984 e PACHECO. 1988), at.uando con~ra organismos 

como Hemophilus e Neiseria spp .• possuindo ~ambém at.ividade 

con~ra Toxoplasma eandi. Plasmodium berehei e Treponema 

hyodysenterial.. o presumi vaI agent.e causador da disent.eria 

suína. 
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Segundo est.udos realizados por COCITO Cl969). 

o modo de ação da virginiamícina se dá at.ravés da inibição 

da sínt.ese prot.éica microbiana, especificament.e pela inibi

ção da formação pept.ídica a nível de t.radução, pois i medi a

t.ament.e a exposição dos microrganismos à virginiamicina, 

ocorre alt.eração do RNA ribossômico CrRNA) , o qual fica 

inibido. A met.ilação do rRNA é diminuida na presença do 

ant.i bi ót.i co. sendo que as cél uI as t.r a t.adas passam a t.er o 

r RNA i nst.ável met.abol i cament.e. 

A sínt.ese de prot.eína envol ve a formação da 

cadeia pept.ídica por um complexo consist.indo no RNA ribossô

mico e mensageiro pelo processo conhecido como t.radução 

C SMITHKLINE, 1977), o qual é inibido pela ação da virginia

micina. Embora o processo não seja ainda complet.ament.e en

t.endido, há uma t.eoria de que a virginiamicina liga-se ir

reversivelment.e a um sít.io recept.or sobre a subunidade ri

bossômi ca. Assi m, es t.a 1 i gação i r r ever si vel da vi r gi ni ami -

ci na refere-se provavel ment.e à nat.ureza bact.er i ci da de sua 

at.ividade. 

Os ant.ibiót.icos como a virginiamicina elevam o 

pH do cont.eúdo int.e5t.inal dos animais, proporcionando ót.imo 

pH às enzimas pancreát.icas e int.est.inais, em um valor mais 

el evado do que o nor mal ment.e encont.r ado. o que resul t.a em 

aument.o da digest.ão dos carboidrat.os. prot.eínas e lipideos 

CSMITHKLINE. 1977). 

A vi rgi ni ami ci na é responsável pel a medi fi ca

ção da composição e dist.ribuição da flora int.est.inal favore-
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cendo a flora bac~erlana do ~lpo coopera~ivo e inibindo a do 

~i po compe~l ~i vo (SMI THKLI NE. 1 fn7) . 

Ou~ro modo de ação ocorre a~ravés da diminui

ção da fermen~ação da glucose propiciando redução de produ

ção microbiana de ácido láct.ico e ácido graxos volá~els 

CAGV) CVISEK, 1978; ABOU-YOUSSEF et alii. 1979; VERVAEKE et 

a l i i. 1 fn9) . A i ni bi ção da f er ment.ação da gl i cose pr omove 

uma economia de 2.6~4 da energia líquida, a qual poderá ser 

u~ilizada como energia de crescimen~o. Baseados nes~es dados 

ob~idos "in vivo" e "in vitro", VERVAEKE et alii C1979) 

concluíram que a promoção de crescimen~o causada pela vir

giniamicina é devido a uma impor~an~e mudança no me~abolismo 

energélico bac~eriano de carboidra~o. Assim, em lermos de 

mudanças na flora in~eslinal são muilo mais impor~anles 

mudanças no melabolismo bact.eriano do que mudanças no número 

das populações bac~erianas, Há enlão uma diminuição da 

produção de melabólilos finais não assimiláveis. o que faz 

com que os nu~rien~es passem a ser ulilizados no crescimen~o 

e produção de carne CVERVAEKE et alii, 1979), O ~empo de 

con~aclo dos alimenlos com a parede in~eslinal é prolongado 

por uma possí vel diminuição do perislal ~ismo in~es~inal. o 

que promove uma maior absorção de nulrient.es, já que a mes

ma. pelo uso do an~i bi ó~i co. não se encC?n~r a i r r i ~ada por 

uma excessiva fermen~ação bac~eriana, RAVINDRAN et al. i i 

(1984) ~ambém confirmam ~ais afirmações. en~re~an~o comple

men~am dizendo que soment.e ocorre aumenlo na absorção e 

ret.enção de nu~rien~es. em suínos alimen~ados com die~as de 
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elevado cont.eúdo fibroso em comparação a diet.as convencio

nais,ambas em presença de virginiamicina. 

Est.udo realizado por CRAWFORD Cl994) enfoca a 

quest.ão farmacot.écnica em relação ao uso do ant.ibiót.ico ci

t.ado. Est.e pesquisador afirma que a virginiamicina desapare

ce rapidament.e da corrent.e pIasmát.ica a uma t.axa exponencial 

sendo sua meia vida de aproximadament.e cinco horas. Observa

-se que a bile represent.a a principal rot.a de excreção cor

poral. ent.ret.ant.o a eliminação se dá, t.ambém. at.ravés das 

fezes. Sob condições ambient.ais a virginiamicina é rapida

ment.e degradada com 87% da perda de sua at.ividade após set.e 

dias. sendo que após vint.e e um dias não se det.ect.a nenhuma 

a t.i vi da de . 

2.5. A Virginiamicina e sua Possí veI Promoção de Resis

t.ência aos Ant.ibiót.icos nos Microrganismos 

A virginiamicina é um compost.o que se apresen

t.a sob a forma granular e que resist.e a alt.as t.emperat.ura e 

pressão. Ist.o é muit.o i mport.ant.e, uma vez que a ração ini

cial. na qual é adicionado est.e ant.ibiót.ico, passa por ele

vadas t.emperat.ura e pressão durant.e o processo de peIet.iza

ção. Foi observado t.ambém que não há int.eração da virginia

micina com qualquer out.ro ingredient.e de ração. e nem há 

ação sinérgica dest.e com out.ros ant.ibiót.icos CCRAWFORD. 

1984). 
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Embora a virginiamicina não possua ação con~ra 

microrganismos gram-nega~ivos. o que não es~imula o desen

volviment.o de resis~ência nas bac~érias mais conhecidas na 

transmissão do fa~or R de resistência. é um erro negar a 

possibilidade de aquisição de resis~ência bacLeriana quando 

do uso de anLibióLicos. pois. segundo CRAWFORD C 1984) • 

suínos alimen~ados com rações con~endo clorte~raciclina, 

oxi Letraciclina. oleandomicina e espiramicina. apresentaram 

aumenLo de cepas bacterianas resistentes. 

De acordo com WALLACE C 1970) • o prolongado 

período de u~ilização dos agentes an~ibac~erianos. como os 

an~ibió~icos. possivelmen~e não é o responsável pelo surgi

mento de cepas de organismos resis~en~es. Isto é confirmado 

por resultados de es~udos "in vitro" e "in vivo" que mos~ram 

que a resisLência à virginiamicina desenvolvida pelos mi

crorganismo ocorre mui~o lentamente CSMITHKLINE. 1977). 

Quando se compara a clor~e~raciclina. virgi

niamicina e tilosina em termos de promoção de resist.ência. 

observa-se. através das respos~as ob~idas por HOWELING & 

GAINER (1978), que a clortetraciclina é a causadora de maior 

resisLência. em relação às demais. 

De acordo com os resul~ados ob~idos em esLudo 

realizado por LANGLOIS et alii (1978). as rações suplementa

das com an~ibió~icos foram responsáveis por um aumento nas 

bactérias enLéricas gram-negativas nos animais. A virginia

micina que é eficaz con~ra certas bac~érias gram-posiLivas. 

tem sido reporLada como a causadora de uma significativa mu-
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dança na flora gas~roin~es~inal de lei~ões. pelo decréscimo 

do número de lac~obacilus e en~erococus CMey at alii 1
• ci~a-

do por LANGLOIS at alii. 1978). Os lac~obacilus e en~eroco-

cus ~enderam a decrescer enquan~o que a população de coli-

formes aumen~ou nas amos~ras fecais de suínos alimen~ados 

com a virginiamicina. En~re~an~o. a população dos ~rês gru-

pos de bac~érias re~ornaram ao seu nível original uma semana 

após a ret.irada da virginiamicina da die~a. 

Ext.ensas revisões. realizadas por CUOLLO 

C 1 979). MI LES C 1 981 ) e MI LLER e tal i i C 1961 ) revel am que a 

vi r gi ni ami ci na é um an~i bi ó~i co que, pr i mei r amen~e, exi be 

a~ividade con~ra microrganismos gram-posi~ivos apresen~ando 

baixo nível de a~ividade con~ra os gram-negativos o que as-

segura a este an~ibió~ico pouca probabilidade de desenvolvi-

men~o de resis~ência nos microrganismos CSMITHKLINE. 1977). 

Não ocorre também nenhuma a~ividade con~ra fungos e levedu-

raso Es~e fa~o elimina qualquer impac~o que o ant.ibiót.ico 

possa vir a causar sobre as principais classes de microrga-

nismos do solo. quando se pensa nos efei~os dos dejetos suí-

nos em relação ao meio ambien~e. pois o mesmo é rapidament.e 

degradado sob condições ambien~ais. não al~erando a 

microflora do solo ou das lavouras cul~ivadas nes~e solo. 

Não exis~e também, por par~e da virginiamicina. nenhum t.ipo 

de con~aminação dos ecossis~emas aquá~icos. 

1 
)(EY. L. E. de; ASSCHE. P. F.; DESCAM'PES. J. 

promoting antibi01ics 
t he gas1 roi n1 es 1 i nat 
15.. 1976. 

on the composition 
f t ora i n p \. 9 t eis. 

Effect "in vL1ro" of grovth 
and biochemical activi1y of 
Nutr. Abstr. and Jtev .•• 6: 



ABOU-YOUSSEF et alíí (1979) avaliaram o efei~o 

de niveis sub~erapêu~icos de virginiamicina sobre a ocorrên

cia e duração de infecção causada por Salmonella typhemurium 

em suinos. Es~es pesquisadores não observaram mudanças sig

nifica~ivas no processo infeccioso dos animais infec~ados e 

~ra~ados duran~e 2 meses com 50 ppm de virginiamicina em 

relação aos animais do grupo con~role. Tal respos~a confirma 

que o uso da virginiamicina. como adi~ivo de rações de suí

nos. não resul~a em mudanças significa~ivas no decorrer da 

infecção. o que mos~ra que es~e an~ibió~ico não a~ua como 

supressor de doenças e sim como promo~or de crescimen~o. 

Pode. en~ão, ser possí vel o desenvol vi men~o de resi s~ênci a 

bac~eriana em função do an~ibió~ico u~ilizado. 

O FDA evidencia que não é necessário o período 

de carênci a da vi rgi ni ami ci na quando es~a é component.e de 

ração de suínos em fase de t.erminação. 

2.6. O Uso de Virginiamicina em Aves 

Nos Es~ados Unidos da América, o uso do an~i

bió~ico virginiamicina já é bas~an~e difundido como promo~or 

de crescimen~o de aves, como rrangos e perus. 

A empresa produ~ora do an~ibió~ico virginiami

cina recomenda níveis de 5 a 20 ppm des~e an~ibió~ico como 

promo~or de crescimen~o. dependendo das condições de manejo 

e idade das aves. 
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COMBS & BOSSARD C 1963) t.r abal har am com aves 

alojadas em galpões cont.endo camas novas não cont.aminadas e 

camas cont.aminadas. Foi ut.ilizado o nível de a ppm de virgi

niamicina, sendo est.e mesmo ní vel responsável por uma res

post.a posit.iva significat.iva na performance das aves aloja

das sobre camas cont.aminadas, observado at.ravés de melhoria 

do ganho de peso das mesmas em cerca de 4-,9%. As aves aloja

das sobre camas novas, não apresent.aram nenhuma respost.a ao 

ant.ibiót.ico, confirmando t.eoria defendida por diversos pes

quisadores CEYSSEN & SOMER, 1967~ WALLACE, 1970; VISEK. 1978 

e BELLAVER et al.ii, 1992) de que as respost.as aos ant.ibiót.i

cos são inversament.e proporcionais ao est.ado sanit.ário das 

i nst.al ações. 

Os dados de li t.erat.ura variam em relação à. 

concent.ração ideal de virginiamicina que deve ser ut.ilizada 

para a obt.enção de melhores dados de performance das aves. 

Os pesqui sador es EYSSEN & SOMER C 1967) i ndi car am que um 

ní vel di et.ét.i co de 20 ppm de vi r gi ni ami ci na pr omoveu uma 

melhora significat.iva no desempenho de aves que apresent.avam 

problemas de decréscimo de eficiência aliment.ar causada por 

uma má absorção de gorduras e carboidrat.os da di et.a. Em 

out.ro experi ment.o, est.es mesmos pesquisadores det.ect.aram a 

necessidade de uma dosagem acima de 20 ppm de virginiamicina 

para reest.abelecer o desenvolviment.o de aves SPF, que haviam 

sido inoculadas com microrganismos comuns ao t.rat.o gast.ro

i nt.est.i nal . 



24. 

Os diversos relat.os CSMITHKLINE, 1977; MILES. 

1981~ ADAMS & LARSON, 1986 e COOK & ORT. 1998) são unânimes 

quant.o à eficiência da virginiamicina como melhoradora da 

conversão aliment.ar e ganho de peso das aves. ADAMS & LARSON 

(1985) observaram melhorias de 1,48% e de 3.~/o, respect.iva

ment.e, no peso e na conversão aliment.ar, quando da ut.iliza

ção de 10 ppm de virginiamicina em diet.as de aves. Já COOK & 

ORT Cl998) encont.raram, ut.ilizando est.a mesma concent.ração. 

aument.os da ordem de 0.2 a 3,2.'Y. no peso corporal e melhora 

de 0.6 a 7.0% na eficiência aliment.ar das aves. 

Em relação a produção média de ovos, est.a foi 

significat.ivament.e maior em poedeiras aliment.adas com níveis 

de virginiamicina de 10 e 20 ppm, segundo as pesquisas rea

lizadas por MILES Cl981), o qual observou t.ambém que a maior 

produção de ovos foi acompanhada por um menor peso dos mes

mos. Não roi dada explicação para est.e fat.o, mas é sabi do 

que o aument.o na produção de ovos irá compensar a diminuição 

no seu t.amanho. Uma vant.agem t.razida pela diminuição do t.a

manho dos ovos é a redução do problema da qualidade das suas 

cascas, diversas vezes observado em galinhas em fase final. 

de produção que ovoposi t.am ovos de maior t.amanho (MILES, 

1991). 

2.7. O Uso de Virginiamicina em Suínos 

A gr ande mai or i a dos t.r abal hos de pesqui sa 

realizados com a virginiamicina como promot.or de crescimen-
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t.o. provém dos Est.ados Unidos da América.' Est.es resul t.ados 

envol ver am as di ver sas f ases do ci cl o de produção an! mal: 

recria e/ou cresciment.o e/ou t.erminação. Embora nest.es t.ra

balhos t.enham sido t.est.ados dist.int.os níveis do ant.ibiót.ico, 

como por exemplo 11. 20, 50 e ee ppm. ficou demonst.rado que 

a virginiamicina pode promover melhoria da conversão alimen-

t.ar CHAYS et al. í í. 1973; KRIDER et al. í i. 1975; RUSSET et 

al.íí, 1976; PELURA et al.íi, 1980; MILLER et al.ii, 1972 e 

WHITE et al.ii. 198B), assim como do ganho diário de peso dos 

animais CJONES & POND, 1963; HAYS et alií. 1973; KRlDER et 

a l i i. 1975 e MI LLER e t a Ci 'i • 1972) . As pesqui sas r eal i zadas 

com suínos em recria most.ram que a suplement.ação de rações 

com a virginiamicina promove pouco efeit.o sobre os microrga

nismos ent.éricos. 

Embora diversos pesquisadores t.enham observado 

efeit.os posit.ivos no desempenho animal. promovido pela vir

giniamicina, out.ros CKRIDER et al.ii, 1975; HARPER et alíi. 

1983; RIBEIRO et al.ií. 1994 e HOPPE et al.íí. 198B) obt.iveram 

apenas uma t.endência à melhora da conversão aliment.ar e au

ment.o no consumo diário de ração dos animais experiment.ais. 

Em relação à população de microrganismos, os 

coliformes. lact.obacilus e est.rept.ococus são os mais impor

t.ant.es no est.ômago e int.est.ino delgado dos suínos. O número 

de 1 act.obacil us e est.rept.ococus C HAYS et ai. i i. 1973 e 

VERVAEKE et alíí, 1979) diminui marcadament.e e o de colifor

me não é influenciado CVERVAEKE et alii. 1979), quando a 

virginiamicina é oferecida na ração de suínos em crescimen-



26. 

to. Este decréscimo no número de lactobacilus e estreptoco

cus corresponde a um decréscimo na produção de ácido lático. 

A combinação da virginiamicina com o cobre tem 

proporcionado respostas positivas signiricativas aos parâme

tros de ganho diário de peso e consumo diário de ração 

CBARBER et alii. 1978 e STAHLY et alii. 1980), assim como da 

conversão alimentar CJONES & EASTER. 1986). não aI terando 

entretanto. nenhuma das características de carcaça CBELLAVER 

e t al i i. 1982). 

A suplementação com virginiamicina retarda 

si gni r i cati vamente a taxa de passagem do conteúdo i ntesti -

nal, tanto em dietas baixas quanto altas em ribra; entretan

to. só melhora a digestibilidade da matéria seca~ energia. 

ribra detergente neutro. ribra detergente ácido. hemicelulo

se e celulose em dietas altas em ribra CRAVINDRAN et alii. 

1984). Isto demonstra que a virginiamicina é responsável por 

sensível melhora na digestibilidade de dietas ribrosas. pois 

este antibiótico prolonga a retenção da digesta no intestino 

grosso, expondo a mesma à digestão microbiana por período de 

tempo maior. Assim. os produtos da degradação de ribras 

passam a ser utilizados como energia pelos suínos. Entretan

to, outros trabalhos mostram que a virginiaDÚcina diminui 

signiricativamente a digestibilidade de dietas ribrosas 

CCLEMMER & SEERLEY. 1984), ou não inrluencia na utilização 

de ribras pelos suínos CHO??E et aLii. 1988). As divergên

cias dos resultados podem ser devido a uma série de ratores, 

tais como. a idade do animal, balanço nutricional da dieta. 
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esLádio de maLuração da plan~a ~ibrosa, eLc ... 

Um ~aLor extremamen~e impor~an~e que alLera a 

perrormance dos suínos é a lo~ação das baias. A al~a 10Lação 

pode reduzir a resisLência geral dos suínos, Lornando-os 

mais sucepLíveis a cerLos microrganismos comuns ao meio am-

bienLe CHARPER & KORNEGAY, 1983) , ou enLão a desequilíbrios 

na rlora inLesLinal comuns no período de desmama. Assim. um 

ant.i bi óLi co como a vi r gi ni ami ci na pode reduzi r (HARPER & 

KORNEGAY, 1983 e MOSER e tal i í, 1985) o r i sco do erei Lo 

negaLivo do es~resse da desmama. Segundo HARPER & KORNEGAY 

(1983), a ausência de respos~a signif'icaLiva à virginia

micina, em si~uação de al~a lo~ação, pode ser devido ao f'a~o 

da res~rição de espaço não ~er sido suf'icien~emenLe severa 

para reduzir a resis~ência dos suínos e/ou o nível de mi

crorganismo não Ler sido suf'icien~emen~e elevado a rim de 

provocar desLúrbios. O NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1984) re

Ia~ou a exisLência de in~eração en~re anLibióLico x espaço. 

Assim, as maiores resposLas à virginiamicina geralmenLe são 

ob~i das com suí nos alojados em bai as de mai or 1 o~ação. En

Lre~anLo. MOSER et alíí (1985) não observaram nenhuma in~e

ração en~re es~es ra~ores, sugerindo que, independen~emenLe 

da loLação. os suínos respondem de rorma similar à suplemen

Lação com a virginiamicina. 
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3. MATERI AI... E MÉTODOS 

o experimen~o roi conduzido no Se~or de Suino

cul~ura do Depar~amen~o de Zoo~ecnia. da Escola Superior de 

Agricul~ura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, em 

Piracicaba, SP, envolvendo um ~o~al de 70 lei~ões das raças 

Landrace, Large Whi~e e Duroc, puros e mes~iços. com peso 

médio inicial de 10,38 kg. 

A creche experimen~al era equipada com 20 

gaiolas me~álicas ·suspensas, com dimensão de 1.50 x 1.20 m. 

Es~a ins~alação possuia bebedouro ~ipo chupe~a e comedouro 

au~omá~i co. 

A Tabela 1 apresen~a a composição química e a 

energia diges~ível dos ingredien~es da ração. Já a Tabela 2 

apresen~a a composição percen~ual da ração basal. 

A virginianúcina foi incorporada à ração ba

sal. com 18% de P.B. e 3.337 kcal ED/kg, em cinco dis~in~os 

níveis: O, 25. 50. 75 e 100 ppm. 

A água e as rações pele~izadas foram forne

cidas à von~ade aos animais. duran~e os 28 dias no período 

experimen~al. Tan~o os pesos individuais quan~o os dados de 

consumo de ração foram cole~ados semana1men~e duran~e ~odo o 

exper i men~o. A conver são al i men~ar f' oi ob~i da a par ~i r da 
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ingestão total da ração e ganho de peso. no período 

consi der ado. 

o deI i neament-o exper i ment.al 1'oi o de blocos 

casualizados, com seis repet-içães/tratamento, de acordo com 

a raça. o peso e o sexo. Cada uni dade exper i mental era 

representada por uma baia com 2 ou 3 animais. 

Tabela 1 Composição Química e Energia Digestível dos 1n

gredi entes a. 

I NGRED1 ENTES 
ITENS 

FARELO ~ FOSFATO 
MI LHO DE SOJ A AÇOCAR BI CÁLCI CO 

M.S. % 87,00 85,93 99.69 

P.B. % 7.76 42.69 0,08 

F. B. % 2,03 6.48 

E.E. % 3,20 1.95 

M.M. % 0,91 5.68 

E.N. N. % 73.10 30,15 99,07 

Ca. % 0.01 0.32 26,00 

P, % 0,20 0,55 19,00 

Lisina, %b 0,24 2,57 

Tript-01'ano. %b 0,06 0.80 

Met-ionina+Cistina.%b 0,33 1,02 

E.D. ,kcal/kg b 3.460 3.448 3.955 

CARBONATO 
DE CÁLCIO 

39,50 

:Laboratõrio de Bromatol.ogi a do Departamento de Zoot.ecnia - ESALQ/USP. 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA {1989> • 



Tabela 2 - Composição Percen~ual da Ração Basal. 

INGREDIENTES 

Milho 

Farelo de Soja 

AÇúcar 

Fosfa~o Bicálcico 

Carbona~o de Cálcio 

Sal 

Premix de Vi~aminasQ 

Premix de Microminerais b 

Valores Calculados: 

a 

E. D. , kcal /kg 

P.B., % 

Ca, % 

P, % 

Lisina, % 

Trip~ofano. % 

Me~ionina + Cis~ina, % 

Suprindo as seguinl es quant i.dades por Jcg de ração: 

30. 

62,20 

30.86 

4.00 

1,87 

0,40 

0,50 

0,07 

0,10 

3.337 

18,00 

0,75 

0,65 

1,03 

0,26 

0,63 

vil. .A. 12000 U:r; viL D3, 1!500 u:r; vil. E, 1!5 U:r; vit. 1<:3, a mg; 

vi!. B1. 2 mg; vil BZ, .. mg; vil BCI, .. mg; vil B12, 20 mcg: óc. 

nicottnico, 20 mg: óc. fótico, O,ClO mg; óc. pantotênico, 1!5 mg; 

biotina, 100 mcg. 

b . 
Supr\.ndo as seguintes quanti.dades por Jcg de ração: 

Ye 12C1 mg: Cu, 21 mg; Jfn, !5(S mg: Zn. 98 mg; 1". 2,8 mg; Co, 2,8 mg. 

Ao final do experimen~o e após um jejum de 5 

horas, foram cole~adas amos~ras de sangue da veia cava 

an~er 1 or de ~odos os ani mal s em ser i ngas de 10 ml. I medi a-

lamen~e após a cole~a, cada amos~ra era ~ransferida para um 

~ubo de ensaio que con~inha 0.10 ml de EDTA 10%. Logo após 

uma homogeinização len~a e cuidadosa. cada amos~ra foi 
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dividida em duas sub-amos~ras e man~idas em gelo para 

pos~er i or manusei o em labor at.ór i o. 

De uma das sub-amos~ras. separou-se o plasma 

por cen~rifugação a 5.000 x g por 20 minu~os. Em seguida. 

foram preparadas amos~ras compos~as do plasma dos lei~ões 

per ~encen~es a uma bai a ( vol umes equi val en~es do pl asma de 

cada animal) que correspondia a uma unidade experimen~al. 

A ou~ra sub-amos~ra de sangue e as amos~ras 

compos~as de plasma foram man~idas em refrigerador por 24-

horas e. en~ão. enviadas para o Labora~ório Prevlav - Cen~ro 

de Pa~ologia Clínica Preven~iva L~da .• Piracicaba SP. para 

análise dos componen~es sanguíneos (hema~ócri~o e hemoglo

bina) e componen~es plasmá~icos (pro~eína ~o~al. albumina. 

uréia e ~riglicerídios). Os níveis de globulina foram 

ob~idos por diferença en~re a pro~eína ~o~al e a albumina. 

Uma vez calculado o con~eúdo de globulina do plasma. pôde-se 

de~erminar a relação albumina/globulina. 

Os dados do experimen~o foram subme~idos à. 

análise de variância. sendo que os graus de liberdade dos 

~r a~amen~os for am decompos~os em seus componen~es i ndi vi -

duais de regressão Clinear. quadrát.ica. et.c ... ). at.ravés dos 

polinômios or~ogonais. conforme STEEL & TORRIE Cl980). Es~a 

análise foi realizada no Cent.ro de Inf'ormá~ica na Agricul

t.ura - CCIAGRI) - ESALQ/USP. a~ravés do programa de Sis~ema 

de Análise Est.at.íst.ica - SANEST. 
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4. RESUL T AOOS E DISCUSSÃO 

4.1. Características de Performance 

As médias das características de performance 

dos lei tões • aval i ados com base no consumo di ár i o de r ação 

(COR), ganho diário de peso (GDP) e conversão alimentar (CAU, 

bem como os resultados da análise de variância e coe-

ficientes de variação CC~/~ são apresentados na Tabela 3. Os 

valores originais dos dados de performance, correspondentes 

aos cinco diferentes níveis de virginiamicina. se encontram 

na Tabela A1 do Apêndice. 

A virginiamicina proporcionou tendências a uma 

resposta quadrática CP { 0.20) do ganho diário de peso cGDP = 

O, 4676520 + 0.001 S64Sx 
2 

O. 0OOO116x) e também quadr á ti ca 

CP { 0,10) do consumo di ár i o de ração CCOR = 0,904048 + 

2 
0,002676x - O,OOOO2Sx). A conversão aI i mentar. por sua vez. 

foi linearmente CP { 0,01) melhorada pelo antibiótico CCA = 

1.93933 - 0.001 04x), onde x represent.a o ni vel de vi rgi ni ami-

cina na ração. Tais respost.as são representadas na Figura 2. 

A equação do GDP permi t.i u est.i mar o ni vel de 

87,4 ppm de virginiamicina na dieta, como o mais adequado 

para a máxima resposta desta característica. 
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Tabela 3 - Médias das Carac~erís~icas de Performance de Suí

nos em Recria, Alimen~ados com Ração Con~endo Ní

veis Crescen~es de Virginiamicinaa
. 

NÍVEIS DE VI RGI Nr AMI CI NA 
cppnO C.V. e 

ITENS 
% 

O 25 50 75 100 

Número Animais 14 14 14 14 14 

Período. dias 28 28 28 28 28 

Peso Médio Inicial. kg 10,23 10,40 10.39 10,52 10.37 1.58 

Peso Médio Final, kg 23,36 24,25 25,00 24, Sf7 24,63 6,00 

Cons. Diário Ração. kg b 0,90 0,97 0,98 0.94 0.94 10.53 

Ganho Diário Peso. kg c 
0.469 0,495 0.523 0,515 0,508 9,07 

Conversão Alimen~ar d 
1.92 1,95 1,88 1,83 1,85 3.95 

a 
valores individuais representam mé>dia de 2 (blocos 1, 2, li e 4) ou li 

banima.is/unidad~ ~xpeTimenta.'l (blocos S e CO. 

Tendê-ncia. a. efeito quadrá.tico (P < 0,10>. 

cTendê-ncia. a efeito quadrótico{p < 0,20). 

dEfeito linear CP < O,Oi.> da virginia.micina. 

ecoeficiente de variaç8.o. 
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x 

CA • "'.11- o.oolO4 X 
x 

o 25 75 
Níveis de Virginiamícina na Ração~ ppm 

Figura 2 - Efei~os da Virginiamicina sobre a Performance de 

Suínos em Recria CCA c Conversão Alimen~ar; CDR = 
Consumo Diário de Ração; GD? = Ganho Diário de 

Peso). 
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Embora as direrenças não tenham sido signiri

cativas CP > 0,06). na realidade. os ganhos diários de peso 

dos animais recebendo rações com 26, 60. 75 e 100 ppm de 

virginiamicina roram, respectivamente, 6,54%, 11,61%, 10,02% 

e 8.32% maiores do que o dos animais controle. VERVAEKE et 

a l i i ( 1 979) , t.ambém obser var am apenas tendênci a a mel hor a 

do GDP par a suí nos em cr esci mento r ecebendo o anti bi ót.i co 

virginiamicina. Em contrapart.ida, JONES & POND (1963) obser

varam aument.os signiricat.ivos nest.e parâmet.ro com a ut.iliza

ção de 20 ppm do 'antibiótico em rações de leit.ões desmama

dos. HAYS et aUi (1973), trabalhando com suínos em cresci

mento (19 aos 57 kg), t.ambém obtiveram melhoras signiricat.i

vas CP < 0.05) no GDP de, respect.ivamente, 8,96 e 13.geo/o. 

quando do uso de ní vei s di etéti cos de 22 e 88 ppm de vi r

gi ni ami cina. 

Em experiment.os desenvolvidos por BELLAVER et 

al i i (1982) e RIBEIRO et aI. i i (1984), roi observado que a 

virginiamicina não aret.ou signiricat.ivament.e o GDP. Cont.udo. 

os níveis de 10 e 20 ppm dest.e ant.ibiót.ico proporcionaram 

aument.os de, respect.ivamente, 2,00 e 8,~/o no GDP dos 

sul nos. Segundo est.es mesmos aut.or es , o r esul t.ado obt.i do 

sugere que os ant.ibiót.icos exercem ereit.os benéricos no 

cresciment.o devi do à ação sobre os mi crorgani smos do t.rato 

int.est.inal e não devido ao aument.o de consumo dos animais. 

PACHECO et alíi (1988) t.ambém não observaram melhoras 

si gnir i cat.i vas no GD? e na CA. quando do uso de 10 ppm de 

virginiamicina sozinha ou combinada com bacit.racina de zinco 
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em r ações de suí nos em cresci ment.o-t.er mi nação. A ausênci a de 

benefícios da virginiamicina na performance dest.es animais 

pode est.ar reI aci onada just.ament.e com sua bai xa dosagem. 

pois de acordo com BELLAVER et alii (1982). soment.e níveis 

mais elevados do produt.o é que são capazes de promo~r 

aument.o da t.axa de ganho de peso e mel hor i a da ef i ci ênci a 

aliment.ar. 

Os leit.ões que receberam rações com 25. 50, 75 

e 100 ppm de virginiamicina apresent.aram. respect.ivament.e. 

valores de consumo diário de ração 7.78. 8,89, 4,44 e 4,44~ 

maiores do que o dos animais cont.role, embora t.ais diferen

ças não t.enham sido significat.ivas CP > 0,05). O máximo con

sumo dos leit.ões, det.erminado com base na equação já cit.ada 

ant.er iorment.e. foi obt.i do com 53,5 ppm do ant.i bi ót.i co na 

ração. RIBEIRO et alii (1984), t.ambém t.rabalhando com suínos 

em recria, det.erminaram que o maior nível ut.ilizado em seu 

est.udo (20 pprn), apesar de não significat.i vo, resul t.ou em 

aument.o de 6.6~/o no consumo de ração dos animais. 

Nest.e experiment.o, a conversão aliment.ar foi 

linearment.e CP < 0.01) melhorada pela adição de virginiami

cina na ração. Os níveis de 50, 75 e 100 ppm dest.e ant.ibió

t.ico proporcionaram melhorias na conversão aliment.ar de, 

respect.ivament.e, 2.1; 4.7 e 3.6~. Ent.ret.ant.o. o nível de 

25 ppm acarret.ou uma piora de 2.0~. 

As possí vei s expl i cações par a a obt.enção de 

respost.as benéficas na conversão aliment.ar são: 
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o possfvel con~role da quan~idade de bac~érias compeLi

doras com o hospedeiro (sufno) pelos nu~rienLes; 

- a diminuição da espessura da parede do ~ra~o inLes~inal; 

aumen~o da permeabilidade da mucosa inLes~inal. ou Lam

bém devido a uma combinação de dois ou mais desLes 

mecani smos. 

HAYS et alii (1973), Lrabalhando com sufnos em 

crescimenLo. recebendo na ração O. 22 ou B8 ppm de virginia

micina, Lambém enconLraram melhora significaLiva (P < 0,05) 

na CA de 3,06 e 7.14%. respec~ivamen~e (2,94 x 2.85 x 2,73). 

RUSSET e t al i i C 1976) Lambém enconLr ar am me

lhorias significaLivas CP < 0.05) da CA devido a adição de 

55 ppm de virginiamicina na ração dos suínos em fase ini

cial. Da mesma forma, HAYS et alii Cl973) observaram que du

ran~e a fase inicial dos suí.nos. a resposLa à virginiamicina 

foi uma melhora de 5% na CA. enquan~o que, na fase de cres

cimen~o, o benefício foi de 8,8%. Também PELURA et alii 

(1980) afirmaram que suínos. recebendo a virginiamicina na 

fase inicial de vida, apresen~aram melhoras de 3,0 e 4.2% da 

Laxa de CA em dieLas con~endo, respecLivamen~e, 18% de PB e 

15% PB mais lisina. Tal fa~o pode esLar relacionado à econo

mia de energia liquida já devidamen~e posLulado por VERVAEKE 

et alii (1979), De acordo com BELLAVER et alii Cl982), o 

benefício obLido com o uso de 10 ppm de virginiamicina, da 
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fase inicial a~é a terminação, foi de 2.1% para a CA. 

4.2. Componen~es Sangufneos e Plasmá~icos 

A Tabela 4 apresen~a as médias dos componen~es 

sanguíneos Chema~ócri~o e hemoglobina) e plasmáticos (uréia. 

albumina. globulina. relação abumina/globulina, proteína ~o

tal e triglicerídios) dos lei~ões. assim como as respectivas 

análises de variância e coeficientes de variação (C.V.Y~. Os 

valores originais dos resul~ados dos componentes sanguíneos 

e plasmát.icos dos suínos em recria alimentados com ração 

contendo níveis crescentes de virginiamicina encont.ram-se na 

Tabela A2 do Apêndice. 

O hematócrito. a hemoglobina e os conteúdos de 

albumina, uréia e triglicerldios não sofreram influência 

si gni f i cat.i va (P > 0.05) dos ní vei s de vi rgi ni ami ci na na 

ração. 

o valor do hematócri to, segundo POND &, MANER 

(1974), junt.amente com o de hemogl obi na, são parâmet.ros 

indicadores do estado nutricional dos suínos quan~o ao 

nutriente ferro. Os valores médios obtidos nest.e experimento 

(31.84%. 10,01 g/dl. respecti vamen~e) est.ão de acordo com 

aqueles considerados normais (30-45% e 9,6 g/dl, respect.i

vament.e) (POND & MANER. 1 rn 4) . 
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Tabela 4 - Média dos Componen~es Sanguíneos e Plasmá~icos de 

Suínos em Recria. Alimen~ados com Rações Con~endo 

Níveis Crescen~es de Virginiamicina. 

ITENS 

Número Animais 

Período. dias 

Peso Médio Inicial, kg 

Peso Médio Final. kg 

, o. 
Componen~es sang~neos 

Hema~ócri~o. % 

Hemoglobina. g/d1 

Componen~es plasmá~icoso. 

o 

14 

28 

Ní VEI S DE VI RGI NI AMI CI NA 
Cppm) 

14-

28 

50 

14 

28 

75 

14 

28 

100 

14 

28 

C.V. e 

10,23 10.40 10.39 10.52 10,37 1.58 

23.35 24.25 25.02 24,97 24,53 5,00 

31 • 5 32. 8 32, 3 32. 3 30. 4 1 O. 24 

9,92 10.38 10,17 10.10 9,50 10,91 

Pro~eína To~a1, g/dl b 5,57 5,72 5,62 5,78 5.98 4.58 

Al bumi na, g/d1 

G1 obu1 i na, g/dl c 

Al bumi na./Gl obul i na d 

Uréi a. mg./dl 

Trig1icerídios. mg/dl 

2.82 2.92 3,00 2.832.90 4.28 

2.92 2.80 2,62 2.95 3.08 10,25 

0.99 1,07 1.17 0,97 0.95 13.29 

23.5 22.8 23.7 22.7 24.7 18,92 

50,3 53.3 40.7 48.8 44,7 19.99 

o. volores individuoi. repre •• ntom médio d. 2 {blocos., 2, a • ~D ou a 
bo.oimo.is (blocos 5 e 6) por uoidade experimento.l. 

Tendlincia a efeito quadrático (P < o,OS» dos niv .. is d .. virgiT\iQmiciT\a. 
c dEfeito quadrático CP < O,CS> dos oi:""ei& d .. virginiomicioo. 
Efeito quadrático CP < O,CS> dos niveis d .. virginio.micino.. 

eCoeficieote de variaçao. 

Com relação à pro~eina ~o~al do plasma. houve 

uma ~endênci a CP < a uma respos~a quadrá~ica CP 
t = 

2 9.75333 - 0.00573x + O,OOOO8x). como ilus~ra a Figura 3. 
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Es~a referida equação permi~iu es~imar um nível de 39,8 ppm 

de virginiamicina como o mais adequado para ~al parâme~ro, 

O ni vel de pro~eína ~o~al, encon~rado nes~e 

experimen~o, corresponde ao nível considerado como normal 

c i ~ado por POND & HOUPT (1980). o qual var i a em ~or no de 

5.0 - 7.0 g/dl de plasma de suínos em fase de recria (5 - 10 

semanas), 

o nível de albumina dos animais recebendo vir-

giniamicina na ração foi maior do que dos animais con~role. 

A média des~e parâme~ro foi de 2,90 con~ra 2,82 dos animais 

con~role, embora ~al diferença não ~enha sido significa~iva. 

De acordo com MILLER et aLii (1951) o nível de albumina sé

rica permanece cons~an~e a~ravés da vida do suíno após es~es 

a~ingir o pico máximo à ~erceira semana de vida, sendo res

ponsável pela manu~enção do volume plasmá~ico. 

A virginiamicina de~erminou respos~as quadrá

~icas CP < 0,03) do con~eúdo plasmá~ico de globulina CGLO = 

= 2.9219050 - 0,0095857x + O.OOOll52xz) e da relação albuli

na/globulina CALB/GLO = 0,994048 + 0,004895x - O,OOOO52xz). 

Es~as respos~as do con~éudo plasmá~ico de globulina e de 

relação albumina/globulina à adição de virginiamicina na 

ração, es~ão ilus~radas na Figura 3. Os níveis de virginia

micina observados como os mais adequados a es~es parâme~ros 

foram os de 41,7 e 44,5 ppm. respec~ivamen~e. como é possí

vel verificar a~ravés das equações acima apresen~adas, SMITH 

et aLi.i (1950) e MILLER et al.ii. (1951) rela~aram que para 

suínos em idade de aba~e e para suínos de a~é ~rês meses de 
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i dade o valor nor mal da r el ação aI bumi na/gl obul i na é de 

1,20 e 0.40-1,01 respec~ivamen~e. POND & HOUPT C1980) rela

~aram valores de 0,8 para suínos recém-nascidos e 1.0 para 

suínos adul ~os. 

O valor de uréia encon~rado no plasma animal, 

é um indicador do balanço de aminoácidos da ração. Sendo que 

um elevado valor des~e componen~e indica um aumen~o do ca~a

bolismo dos aminoácidos que encon~ram-se em excesso na die~a 

CPUCHAL, 1962). Is~o conduz a uma baixa performance animal, 

ou seja, baixo ganho de peso e baixa eficiência alimen~ar, 

que pode ser devido a excessiva quanlidade de pro~eína inge

rida e/ou de proleína de baixo valor biológico. 

Porlant.o, o f'alo do ní vel de uréia não ~er 

sido iní'luenciado CP > 0,05) pela adição do ant.ibió~ico na 

ração, indica que a ração f'oi adequadament.e balanceada. e 

que a virginiamicina não int.erferiu no ca~abolismo da f'ração 

prot.éica da ração. 

O nível de t.riglicerídios não foi influenciado 

CP > 0,05) pela virginiamicina adicionada à ração. Ent.relan

t.o. os dados apresent.ados na Tabela 4- most.ram que com a 

adição de 25 ppm do an~ibió~ico ocorreu uma elevação de 6% 

no cont.eúdo de ~riglicerídios no plasma dos suínos, enquan~o 

que os demai s ní vei s de 50, 75 e 100 ppm promover am uma 

redução de respect.ivament.e, 19,1; 3,0 e 15,5%. A análise 

est.atíst.ica não de~ec~ou dií'erenças signif'ica~ivas devido, 

possivelmen~e, a uma variabilidade mui~o elevada. conforme 

most.ra o coeficient.e de variação de 19,~/o. 
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& 

6LO • 2921e<>1SO - 0.00 .. 867 X + 0.000 1182 X2 • R2 • 0.79 

• 

o 25 100 
Níveis de VirginiaBdcina na Ração» ppm 

Figura 3 - E~ei~os da Virginiamicina sobre a Pro~eína To~al. 

Globulina e Relação Albumina/Globulina do Plasma 

de Suínos em Recria Alimen~ados com Ração Con~en

do Níveis Crescen~es de Virginiamicina. 
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5. CONCLUSÃO 

A adi ção da vi r gi ni ami ci na at.é o n1 vel de 

100 ppm na ração de leit.ões em recria proporcionou t.endên

ci as a r espost.as quadr át.i cas do ganho di ár i o de peso e do 

consumo di ár i o de r ação. As equações de t.ais respost.as 

permi t.iram det.erminar um nível médio de 60 ppm de 

vi r gi ni ami ci na como o mais adequado para est.as duas 

caract.eríst.icas. Por out.ro lado. a conversão aliment.ar dos 

leit.ões roi linearment.e melhorada at.é 100 ppm do ant.ibiót.ico 

na ração. 

o hemat.ócr i t.o. a hemogl obi na e os cont.eúdos 

plasmát.icos de albumina. uréia e t.rigliceridios não roram 

influenciados pela virginiaDÚcina. Cont.udo, as respost.as da 

prot.eína t.ot.al, globulina e relação albumina/globulina per

mit.iram est.imar um nível médio adequado de 40 ppm dest.e an

t.ibiót.ico em ração de leit.ões em recria. 

Assim. os result.ados dest.e experiment.o eviden

ciaram o ereit.o promot.or do cresciment.o da virginiamicina em 

leit.ões em recria. 
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Tabela A1 - Peso Médio Inicial CPMI. Jcg). Peso Médio Final 
CPMF. Jcg). Consumo Diário de Ração C COR. Jcg). 
Ganho Di ár i o de Peso C GDP. Jcg) e Conversão Al i -
men~ar CCA) de Suínos em Recria. Alimen~ados com 
Rações Con~endo Ní veis Crescent.es de Virginia-

. . a 
nu.c~na . 

TRATAMENTO BLOCOS PMI PMF COR GDP CA Jcg Jcg Jcg )(g 

1 10.aO 28.16 0.98 0,613 1.92 
T1 2 7.90 22,66 0.91 0,627 1,73-

3 8.40 18,28 0.68 0.352 1.94 
O ppm de 4- 11.40 ?4-.50 0.96 0.468 2,05 

vi rgi ni ami ci na 6 11.20 25.13 0.99 0.498 1.92 
8 11.70 ?4.4-7 0.89 0.458 1,94 

Média 10.23 23.36 0.90 0.489 1.92 

1 11.05 27.70 1.16 0,695 1,93-
1'2 2 8.00 ?3.28 0.99 0.54-5 1.82 

3 8,30 18,35 0.74 0.395 1.87 
26 ppm de 4 12,00 27,85 1.18 0,588 2,08 

virginiamicina 5 11,23 22.90 0,85 0.417 2.03 
8 11.83 24-,47 0,92 0,451 2,05 

Média 10.40 24-.26 0.97 0.4-95 1,96 

1 10.70 26.85 1,03 0,570 1,81 
T3 2 8,00 20.75 0.82 0.455 1.81 

3 8,35 19.40 0,74- 0,395 1.88 
50 ppm de 4- 11,85 :30.50 1,34 0.868 2.02 

vi rgi niami cina 5 11.63 26.83 1.02 0.539 1,89 
8 11,90 26.20 0.94 0,511 1,84 

Média 10.39 26.02 0,98 0,623 1,88 

1 10.9'3 24-.80 0.93- 0,495 1.87 
T4- 2 8.10 23,20 0.94 0,539 1.74 

3 8.65 19.46 0.73 0.386 1.90 
75 ppm de 4- 11.85 28.85 1.08 0.607 1.78 

virgi niami cina 5 11.66 26,63 0.99 0.539 1.83 
6 12.00 26.90 0.98 0.532 1,84 

Média 10.62 24.97 0.94 0.516 1,83 

1 10.45 28.20 1.07 0,634 1,69 
T5 2 7.85 22.20 0.88 0.613 1,72 

3 8.40 20,15 0,78 0.420 1,00 
100 ppm de 4- 12.05 26.4-0 0.98 0,470 2.04 

virginiamicina 5 11.60 26.27 0.98 0.488 2.01 
6 11. B7 26.57 0.94 0,525 1.79 

Média 10.37 24.63 0.94 0.508 1.85 

a 
valores individuo.is represent.am o. medi.a de 2 (blocos s. 2, li e 4> ou li 

animais/unidade experimental (blocos 5 e ~. 
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Tabela A2 - Componen~es Sanguíneos CHema~6cri~o e Hemoglobina) e 
Plasmá~icos CPro~eína To~al. Albumina. Globulina. Rel 
Alb/glob. Ur~ia e Triglicerídios) de Suínos em Recria. 
Alimen~ados com Rações Con~endo Níveis Crescen~es de 
Vi rgi ni ami ci na 

TRATAMENTO BLOCOS 
SANGUE~ 

H~c 

% 
Hbc 

g/dl 
Gloc Rel c Ur c 

g/dl Al b/gl o mg/dl 

Tl 1 36. O 10, 80 6.66 2. 80 2. 75 1. 04 28. O 44. O 
2 34,6 11,00 6.70 2.90 2.90 0.97 17.0 64.0 

O ppm 3 ao.5 6.ao 6.20 2.70 3,60 0.77 26.0 58.0 
de 4 27.5 8.60 6.10 3.00 3.10 0.97 24,0 50.0 

virginia- 5 36.3 11.30 6.50 2.50 3.00 0.83 20.0 32,0 
micina 6 36.3 11.60 6.40 3.10 2.30 1.36 26.0 64.0 

------------~~~~--~~~~---~~~--~~~~--ª~~--ª~~--º~~---~~~---~º~~-
Ta 1 32.5 10.40 5.20 2.90 2.30 1.29 28.0 43.0 

2 31.0 10,10 6.40 2.80 3.60 0.78 33.0 42.0 
26 ppm 3 36, O 11. 00 6. 60 2. 90 2. 70 1 • 07 1 4. O 62 • O 

de 4 31.0 9.50 6.60 3.20 3.40 0.94 19.0 48,0 
virginia- 6 31.710.206,00 2.702.301,17 21.0 54.0 
micina 6 ~.3 11.10 5.60 3,00 2.50 1,20 22.0 81.0 

------------~~~--~~~--~º~~--~~~ª--ª~~--ª~~º--~~º~---~~~---~~~~-
T3 1 29.5 9.10 6.70 2.90 2.80 1.04 26.0 42.0 

2 31.0 9.90 6.60 2.80 2.80 1.00 22.0 62.0 
60 ppm 3 29.0 9.20 6.60 2.80 2.80 1,00 26.0 43.0 

de 4 34. 5 10. 90 6. 30 3. 30 3. 00 1 • 10 24. O 42. O 
vi r gi ni a - 6 36. 7 11 .20 6. 30 3.20 2. 1 O 1 .62 19. O 30. O 
micina 6 34.0 10.70 6.20 3.00 2.20 1.36 26.0 36.0 ____________ ~~~ __ ~~~ __ ~º~~~ __ ~~~ª __ ~~ºº __ ª~ºª __ ~~~~ ___ ~~~ ___ !º~Z_ 

T4 1 33.5 10.60 5.90 2.70 3,20 0,84 21.0 52.0 
2 29.0 8.80 6,70 2,80 2.90 0.97 31.0 36,0 

76 ppm 3 32.0 9.80 5.80 2.60 3.20 0.81 14,0 47,0 
de 4 30.5 9.60 6.20 3.10 3.10 1.00 26.0 55.0 

vi r g1 ni a - 5 34.3 10. 90 5. 40 2. 80 2.60 1 • 08 19. O 46. O 
micina 6 34.310.90 5.70 3.00 2.70 1.11 26.0 67.0 ____________ ~~~~~ __ ~ª~~ __ ~º~!.º __ ~~~~ __ ª~ê~ __ ª~~ __ º~~Z ___ ~~Z ___ !~~~_ 

Te 

100 ppm 
de 

virg1nia
micina 

1 
2 
3 
4 
6 
6 

Média 

36.0 
27.0 
29.5 
29,5 
30.3 
31.0 
30.4 

11.10 
8.30 
9,20 
9,10 
9.60 
9.70 
9.50 

5.90 
6.10 
5.90 
6.80 
5.30 
5.90 
5.98 

2.90 
2.90 
2.60 
3.10 
2.90 
3.00 
2.90 

3,00 
3.20 
3.30 
3,70 
2.40 
2.90 
3.08 

0.97 
0.91 
0.79 
0.84 
1.21 
1.03 
0.96 

28.0 
27.0 
19.0 
26.0 
24,0 
25.0 
24,7 

~ 
Velores individuais representam ~ mêdia de 2 (blocos _, 2. 3 e 4> ou 3 

b~nimais/unidade experimentel (blocos !S e 6>-

Valores i.ndividuais correspondem o. o.mostro.s composto.s de plo.sme de 2 
ou 3 o.nimeis/unidade experimento.l. 

c . 
Rt : hemo.t6cr\to; Rb = homoglobina; Pt = protelno. toto.l; Alb = o.lbumina; 
010 = globulino.: .e1 Alb/olo : relo.ç5o o.lbumino./globulina; Ur = urêio.. 

43.0 
40.0 
42.0 
52,0 
36.0 
55.0 
44.5 


