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RESUMO 

Um experimento, envolvendo 85 l~itões mestiços 

(Landrace x Large White x Durocl com peso médio inicial 10,77 

kg e peso medio final 24,3i kg, foi conduzido durante um pe

r{~do experimental de 28 dias, com o objetivo de avaliar o 

anti6tõtico ionoforo salinomicina como promotor do crescimen-

to dos antmais. Assim, niveis dietéticos de O,. 25, 5Q, 75 e 

100 ppm foram incorporados a uma ração basal (18% PB e 3.386 

K.cal ED/k.gl de milho, farelo de soja, sacarose _e suplementos 

minerats e vitam{nicos. Os animais foram alojados em gaio-

las metiltcas suspensas de 1 ,5Q x 1,20 m, com ãgua e ração -. 
a 

vontade. As pesagens individuais dos leitões e a coleta dos 

dados de consumo de ração/parcela foram semanais. O delinea 

menta experimental foi o de blocos casualizados, tom 8 repe

ti~ões/tratamento e com 2 ou 3 animais/unidade experimental. 

Os nlveis dietiticos de salinomicina proporctonaram uma res-

posta linear cP < 0,021 e quadrãtica CP < 0,031 do consumo dtã 

ria da raçio (CDR; ·O,iil~.l ,Q60, 1,018,0,984 e Q,i05 kgl, a! 

si"m como uma resposta quadrática (J' < 0,01} do ganho diário 



x i . 

de peso lGDP; 0,488, 0,533, 0,S33, 0,517 e 0,479 !-<-gl e uma me-

lnora ltnear- CP <:.Q,021 da conversa0 alimentar-(CA; 2,071 , 

1,g9~, 1392~, T,910 e 1,9031. Tais respostas puderam ser des

critas pelas equaçães: CDR = 1,000339 + 0,002282x - 0,000032x2 ; 

GOP = Q,4903g + 0,0019Sx - O,00002x2 e CA = 2,04750 - 0,00105 x . 

Q\uanto aos parâmetros sanguineos e plasmáticos, o hematôcri-

to (34, 4T ,. 34, 71 '" 35, 25, 33, 88 e 32, 94%}, a h e m o 9 1 o b i n al1 O ,78, 

11 ,.10, 11 ,14',. 10,86 ~.10,65 gldTl,. a uréia (28,75, 27',25, 30,13, 

28,38 e 2.7,38 mgldll., aproteina: tota.1 (5,88; 5,88, 5,90, 5,91 

e 5 , 74 9 I dI L a al b um i n a (3, 09, 3, 23, 3, 2 3, 3, 1 9 e, 3, 1 6 9 I d 1 ) , 

a gloBulina (2,29.,2,65,2,66,2,74 e 2,58 g/dl} e a relação 

alBumina/globulina (1,18, 1,26, 1,23, 1,22 e 1,28) nao sofre

ram a tnfluincia (P > 0,051 dos niveis de salinomicina na ra

çao. Por outro lado, este antibiótico apresentou um efeito li 
near CP < Q',0081 depressivo no conteúdo plasmático de triglic~ 

r:rdtos (T&l com m~dias de 65.,38, 58,50, 52,25, 59,50 e 50,38 

mg/dl respectivamente, e representado pela equação: TG = 63,000 

- 0,116x~ Os resultados deste experimento evidenciam o efeito 

da salinomicina com~ estimulante do crescimento de suinos em 

recria. E embora haja indicaç~es de uma melhora continua na 

conversão alimentar, o matar ganho de peso foi alcançado com 

cerca de SQ ppm do antibiBtico na ração. 
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SALINOMYCIN. AS A GROW.TH PROMOTOR 
" " " 

OF WEANUNGPIGS 

Aut~or: LILA CARLOTA LOPEZ PRECIADO 
Adviser: Prof. Dr. VALDOMIRO SHIGUERU MIYADA 

An experiment, involving 85 crossbred weanlin~ 

pigs (Landrace x Large Whi te x Ouroc} ~ was carried out to 

evaluate. the effect of salinomycin, a ionophorus polyeter anti~ 

biotic, as a growth promotor of baby pigs. Thus~ levels of 

O, 25, 50, 75 andl00 ppm of salinomycin, were added to a 

c o r n - 5 o Y b e a n me a 1 5 U c ro s e b a sal d i e t w i t h 1 8 % CP, 3 . 3 86 k c a 1 

DElkg and supplemented with minerals and vitamins. A complete 

block design with 8 replicates/treatment and ~ ar 3 pigs/ex

perimental unit was used. Water and diets were given "ad 

libitumn~ Wee.kly, the pigs were weighed individualy and the 

data of feed intake/pen was registered. Salinomycin 

linear CP < 0~021 and quad~atic CP < 0.03} effect on 

had a 

da i1y 

feed intake (DFI, 0.~91, 1.Q60, 1.018, 0.984 and 0.905 kgl, a 

quadratic effect (p < O.OlL on ave~.age. dai1y. gain c..ADG~ OAffi, 

0,533, .0,533; 0,517 ando. 0;479k9r and"a nne.a~ effect c.p <: 0.02t on feed 

conversion (FC; 2.071,1 .9~~, 1.92~, 1.910 and 1.~031. Such 

effects could be described by the fo11owing equations: DFI = 



1,000339 + 0,002282x -0,OQ0032~2, AOG = 0,4QQ3Q + 

0,000Q2~2 and FC' ~ 2.04750 - Q,00105x. Concerning 

x; i i . 

0,00195x-

to the 

fl.lood and plasma paramete~s~ hematocrit' (34.41, 34.71, 35.25, 

33 . 88 a n d 32. 94% L h.e m o 9 1 o fi i n (1 O . 78, 1 L 1 O, 1 1. 1 4 , 1 O • 86 a n d 

lU.65 g/dTL urea (28.75, 27.25 ,30.13,28.38 and 27.38 mg/ 

dTl, total protein (5.88, 5.88, 5.90~ 5.91 and 5.74 gjd1), a.l 

bumin ().09, 3.23, 3.23, 3.19 and 3.16 g/d11,globulin (2.79, 

2.65~, 2 •. 66, 2074and 2.58 g/dll and alóumin/globulln ratio 

CJ .18, 1.26, 1.23, 1.22. and 1.281 were not affected CP > 0.05) 

oy the added salinomycin to the diet. On the other hand, this 

antibiotic showed a depressive linear CP < 0.0081 effect on 

plasma trigliceride content eTG, 65.38, 58.50, 52.25, 59,50 

and 50.38 mg/dll as described by the equation TG = 63.000-

U.1l6x-. The results of this experiment showed the effect of 

salinomycin as a growth promotor of weanling pigs~ As such, 

5U ppm of iOnophorus in weanling pig diet showed to be the 

nest leve1 for weight gain, although the feed conversion was 

improved up to 100 ppm~ 
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1. J NTRODUÇAO 

A utilização de antibióticos, como aditivos 

de raçoes animais, ~ uma prãtica comumente utilizada pelos 

produtores, tanto de raçoes como de premixes. Assim, nos úl 

timos anos, muitos pesq~isadores tim dado infase aos estudos 

sobre o uso destes aditivos que possuem a capacidade de pro-

mover o crescimento dos animais. Dentre eles podem!"'se, desta 

car os estudos envolvendo os antibióticos ionoforos. 

Algumas pesquisas mostram que estes antibió

ticos sao capazes de aumentar a absorção de nitroginio no in 

testino delgado, assim como a digestibilidade da fibra e da 

energia em sutnos. Hã indicações que eles exercem um efei

to direto sobre o metabolismo microbiano no trato gastro-in-

testinal destes animais. 

A salinomicina ê um ionoforo carboxilico po-

li~ter, produzido por cepasde,_S.tJte.p.tom.ic.e.-6 a..tbu.-6 (Kinashi et 

alii 1,citados por klHEELHQUSE& GROVES, 1985), que possui atividade con 

1 KINASHI, H.; OTAKE, N. & YONEHARA, H.
o 

The structure of Salinomycin a 
flew member of the polyether antibiotic. Tetrahedron Lett., 49: 
4958', 1975. 
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tra bactérias gram positivas e coccidias~. Ela tem sido uti 

lizada como um eficl'ente coccidiostãtico em frangos de corte 

e como promotor do crescimento de animais'ruminantes. Hã in 

dicações também de que este ionoforo pode ser um promotor de 

crescimento de leitões em recria e de suinos em crescimento-

acabamento. 

No entanto~ fatores como a idade dos animais~ 
- --- -------------------- -- ----

condições sanitãrias e climãticas~ composição.das rações, ni 

v e i s d o a n t i b i ô t i c o n a r a ç ã o ~ e t c., p o d e m i n f 1 u e n c i a r a r e S,

posta dos anim~is aos diversos aditivos. Portanto~ é de ex

trema importância a realização de estudos, para estabelecer o 

nivel dietético de salinomicina como promotor do crescimen

to dos suinos. 

Assim, o presente experimento teve como obje

tivo fazer um estudo dos efeitos de diferentes niveis de sa-

linomicina em raçoes de suinos em recria sobre a performan

ce dos animais. Além disso, foram também avaliados os efei

tos deste antibiôtico sobre importantes componentes sangui 

neos (hematôcrito e hemoglobina) e plasmãticos (uréia;- pro

teina total, albumina, globulina, relação albumina/globulina 

e trigliceridios). 



2. REVISÃO DE LITERATURA 
2.1. Os antibiBticos e o s~u efeito promotor do 

crescimento em animais 

3 . 

Os estudos soll.re a utilização de antibióticos, :co 

mo promotores de crescimento em animais, vêm sendo desenvolvi 

doshã cerca de 40-45 anos. MOORE et ali; (J 9461 foram· os pri 

metros pesquisadores que relataram a possibilidade de certos 

produtos, como o succtnfl sulfatiazol e a estreptomicina, terem 

a capacidade não só de controlar certas infecções, como também 

proporcionarem um aumento de ate 30% no crescimento de frangos. 

Asstm~ o~tros pe~quisadores começaram a estudar substincias coc 

ciostãticas, como a clortetraciclina (JlARNED et ali;l, citados 

por VISEK, 19.781, amônia quaternãria lRIEOEL et alii, 1949} e 

aureomiclna lSTOKSTAD et alfi, 1953; BRAUOE et alii, 1955} e 

observaram que estes aditivos tambem promoviam o crescimento de 

aves. e de sufnos. A pa~ti~ destes estudos, houve um ~ãpido c~e! 

cimento na utilização dos antibi6tico~ e quimtoteripicos na in 

dij~.~~ia. ~n ima le, ma i s es pec i ftcamen te, na de s urnos • 

1 HARNEO, B.K.; CUNNINGHAM~ R.W.; CLARK, M.C. COSGROVE, R.; H!NE, C.H.; 
. McCAULEY, W~J.; STOKEY,- E. ;VESSEY, R.E .• ; YUOA, N ~N·.; SUBBAROW, Y. 
The phànnacology of "duori1ycin~" "Ari1::N:Y: ·Aéad~ ·Sci.~"51: 182,1948. 

" . -
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Muitas pesquisas objetivando uma melhora na 

performance dos s.uinos, têm sido rea li zadas, conforme mostra 

a Tabela 1. A maioria dos aditivos uti"bizados nas rações de.§. 

tes animais tem proporcionado aumentos no ganho diirio de p~ 

so (8 a 17%), melhoras na conversão alimentar (2,9 a 7,6%), 

assim como prevenção da incidência de diarreias e doenças re.§. 

piratõrias em suínos de diversas idades.Alem destas ações, os anti-

biõticos e quimioteripicos, geralmente .proporcionam uma me-

lhor resposta dos animai~ a situações de ~stressU, tais co-

mo,.desmama, mudanças de baia, transporte, etc. (CRAVENS & 

H O LC K, 1 97 O ; L I L L I E e tal i i, 1 9 7 7 e V I S E K, 1 9 7 8 ) . 

Tabela 1. Produtos utilizados como promotores do crescimen

to em suinos, nas diferentes fases do crescimen
to. 

Nome do produto 

Tilosina 
Olaquindox 
Espiramicina 

Carbadox 
Lincomicina 
Nosiheptide 

Bacitracina de Zn 
Aureo 'SP1 

Autor(es) 

PACHECO. (1978) 
BARBER et a 1 i i (1979) 
VERVAEKE et alii, 1979 e 
CAr4PBELL (1982) 
YEN & VEUM (1982) 
VELOSO et alii (1982) 
CROMWEL et alii (1984) 

CHOI (1985) 
PONO & YEN (1987) 

1 Mistura de aureomicina estreptomicina e penicilina. 
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Tem sido observado, também, que estes agentes 

reduzem a utilização microbiana de nutrientes essenciais do 

trato gastrointestinal. Como consequência, há um aumento na 

di s p o n i b i 1 i da d e de s te s nu t r i e n te s p a r a o a n i mal, p r i n c i pa 1 me.!!. 

te a das vitaminas do complexo B (VISEK, 1918). r importan-

te ressaltar ainda que estes agentes proporcionaram uma dimi 

nuição na- população microbiana do trato intestinal e, como 
-- --

consequência,.a\-r.edução na produção de amônia. Desta forma" a açao 

t~xica da amônia sobre o epitélio intestinal é diminuTda,pe~ 

mitindo um aumento na absorção dos nutrientes (VISEK~ 1978). 

Há evidências tambêm,de que o uso de anti

biôticos diminui a concentração de amônia no sangue portal, 

assim como a hidrôlise dos ácidos biliares e a da uréia no 

trato gastrointestinal, fatos que demonstram a açao efeti-

va dos referidos aditivos contra a população microbiana (VE~ 

VAEKE et alií, 1979; VISEK, 1978). 

2.2. Modo de açao dos antibióticos ionoforos 

Os antibiôticos polieteres de ácidos carboxT-

licos, tais como a monensina, lasalocid, narasina e salinomi 

cina pertencem ao grupo dos ionoforos, que possuem a habili

dade de aumentar ou facilitar o movimento de Tons metálicos 

atraves das membranas biolôgicas ou artificiais. Na realida 

de, tal habilidade e dada pela capacidade destes antibiôticos 
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se associarem a 10ns metãlicos monovalentes ou divalentes, por 

meio de ligações tipo dipolo induzido, pontes de hidroginio, 

ligações hidrofilicas e forças de van der Walls (ELSASSER, 

1984 ; RUSSELL, 198 7). Estes complexos fracos movimen 

tam-se livremente por uma camada lipldica ou interface orgâ

nica, alterando o fluxo i6nico atravis de um aumento na per

meabilidade das membranas celulares. Como consequincia, há 

uma alteração completa do balança ácido-básico das cilulas 

bacterianas~ principalmente pela alteração no transporte dos 

ions hidroginio, fato que proporciona um efeito depressi-

vo sobre a fisiologia destes microrganismos (ELSASSER, 1984; 

BERGEN & BATES, 1984). 

A a ç ã o s e 1 e t i v a d e s te s i o n o f o r o s c o n t r a a ma i o 

ria das bactirias gram-positivas está associada a presença 

de uma Gnica membrana citoplasmática, o que as faz miis sen

siveis porque parece ser que o Gnfco sistema de obtenção de ene!:, 

gia ~ a via de fosforilação á nivel de substrato (BARtLEY et 

a 1 i i, 19-79 e NAGARAJA et alif,.1986. Em contraste, algumas bacti 

rias gram-positivas e as gram-negativas (a maioria) normal-

mente sobrevivem na presença de ionoforos. Tais microrgani! 

mos possuem uma dupla membrana e geralmente tem outro siste

ma enzimático (via fumara to redutase) que e uma via alterna

tiva de produção de ATP. Desta forma, em presença de ionofo 

ros, este sistema ~ a opção da produção de energia para 

as bact~rias, evitando a lisa das c~lu1as (BERGEN & BATES, 

1984; ELSASSER, 1984 e RUSSELL,1987). 



2.3. Os efeitos dos ionoforos na fisiol~gia e 
metafiolismo do nospedeiro 

7 . 

Os ionoforos salinomiciria, monensina, lasalo

cid e narasina vim sendo pesquisados como promotores do cres

cimento, principalmente de aves e de ruminantes. A salinomi

cina tem um modo de ação semelhante aa da monensina: ambas 

exi~em afinidade por citions monovalentes, principalmente pe

lo sódio lNa+l e potãssio lK+L.· Jã a lasalocid apresenta maior 

afinidade por íons divalentes como o cSlcio (Ca++}. Quanto ã 

narasína, trata,-se de um ionoforo novo que apresenta afinidade por- sódio 

(Na'l e potãssio (lf1 lTONKINSON et alii, 1982; ELSASSER, 1984; 

GUrLLESPIE et alii, 1-9.84; RUSSELL, 19871. 

Os ionoforos alteram a fisiologia do hospedei~ 

ro, através de um aumento na concentração de ácido propiôní

co e dimiguição dos ácidos acetico e buritíco no rumen, in-

testino grosso e no sangue dos ruminantes (LEMENAGER et alií, 

19.78a,b; PRANGE et alfi) 1978; KIRK et ali;, 1985a,b e BAR

CLAY et alii, 19861 e no intestino grosso e sangue dos sui~ 

nos C.HOLZGRAEFE et alii, 1985al. Como consequência deste au-

mento de icido propiõnico o animal poupa uma maior energia 

pois o icido propi5nico ê mais eficientem~nti~utilizado pelo 

flospe.deiro por ter. um menor. incr.emento calõr.ico que o aceta

to .@ALDWIN & ALL!SON, 19.831. Desta ma.neira, hã uma maior 

quantidade de energia meta~olizivel disponfve1 para o ani-

mal e também uma poupança de aminoácidos normalmente u ti 1 i.,; . 

zados para gluconeogênese, estimulando desta maneira a sin

tese de proteina corporal C.SERGEN & BATES, 1984}. 
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Uma outra maneira de alterar a fisiologia do 

hospedeiro e aumentando a absorção de aminoicidos s~jeitos a 

gradientes eletroqulmicos ou osmóticos, consequencia de uma 

redução na espessura das paredes intestinais. Em adição, 

alguns sistemas de absorção de nutrientes dependentes de gr!

diente elitrico, excitabilidade e osmorregulaçãn tambim pod! 

riam estar sendo modificados pelos ionoforos (BERGEN & BA-

TES, 1984). 

Segundo ELSASSER (1984). o fluxo de 10ns ~ al 

terado intra e extracelularmente com a adição de ionoforos,e 

o organismo do animal precisa de tempo para a liberação e 

captura de 10ns. Não se sabe com que intensidade a fisiolo 

gia normal do hospedeiro poderia ser mudado pelos ionoforos 

devido a umaposslvel interrupção no fluxo i5nico, uma vez 

que o animal possui mecanismos de ação relativamente ripida 

para a manutenção da homeostase. 

Por outro lado, os efeitos sistêmicos, que 

poderiam influenciar no metabolismo do animal pela alteração 

de mecanismos e~dócrinos, podem ser significativos. Assim, 

o icido propi5nico induz a liberação de insulina no sangue, 

proporcionando uma maior entrada de glucose e aminoicidos nas 

cilulas e, como consequencia, uma maior produção de energia, 

um aumento na sintese de proteina muscular e uma diminuição 

do "turnover u de proteina nos tecidos, fatos que contribuem 

para uma velocidade maior de crescimento dos animais (ELSAS

SER, 1984; BERGEN & BATES, 1984; ARMSTRONG & SPEARS, 1988). 
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Um outro efeito sistêmico dos ionoforos, quan

do fornecido em pequenas doses, e a vasodilataçao das corona 

rtas, a qual ê mediada, em parte, pela liberação das cateco-

1 a.mtnas (ELSASSER, 19.84 L. 

2.4. A ~alinom1cina e outros ion6foros: suas aplicações 

2.4.1. Aves 

A salinomicina foi classificada como um iono-

foro monavalente, que possui afinidade, principalmente, por 

ions K+. Este efeito ionofôr;co sobre a parede celular e a 

Base para seu uso como um eficiente coccidiostâtico de amplo 

espectro em frangos de corte lWHEELHOUSE et alii, 1985), as-

sim como para a promoçao do crescimento nesta especie do 

mesti.ca lDANFORTH et ali;, 1977a1. t importante ressaltar 

ainda que, nas comparações com outros ionoforos como a na-

rQ.stna, monens;na e 1asalocid lCHAPPEL & BABCOCK, 1979 e 

GILLESP!E et ali1, 19861,' a salinom;c;na tem se mostrado 

mais eftciente no referente i atividade sobre as cepas de 

cocctdta e no ganh.o de peso (j)ANFORTH etalii, 1977a,b;·.€HAP

PEL & BARCaCK, 19.79.; HARMS & BURESH, 1987 e AVICULTURA INDUS

TRIAL, 19.88L. A sua eficiência em relaçao a monens;na e o 

lasalocid tem sido ainda maior em frangos de corte alimenta-
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dos cam raçoes deficientes em protetnas QU em. aminoic~dos sul

furados (HAMMANT, 19.851.. 

Quanto a possTveis efeitos prejudiciais, tem

se aQservado que ionofaros como monensina em niveis eleva

d-os (mais de lQQ ppmi podem provocar problemas de enpenamento 

"deficiente em frangos de corte. Tal efeito, segundo RILEY et 

ali'i 09.861, poderia ser consequência de uma alteração no trans 

porte dea~tnoãcidos nos tecidos, modificando o perfil de ami-· 

nQâctdos no cêrebro o suficiente, para afetar negativamente o 

consume de alimentos. O mecanismo seria semelhante ãquele en

volvido numa situaçao de desbalanço dietetico de aminoácidos. 

Assim, estes autores recomendam aumentar os níveis dieteticos 

de argtntna, triptofano e iSbleucina, quando a monensina for 

fornectda em raç5es de frangos de corte. 

A utilização da salinomicina em raçoes para 

perus tem resultado em respostas negativas no crescimento. Es

tes animais ao contrário de frangos de corte, tem mostrado 

uma grande sensibilidade a este ionoforo. Assim, perus alimen~ 

tados com raçoes com niveis de 22 ppm de salinomicina apresen

taram uma redução na raxa de crescimento e, com 35 ppm de mo

nensina, si'nai's evidentes de tocixidade tem sido observados (HAL 

VORSON et alii, 19.83; PQTTER et alii, 1986). Para frangos 

de corte, por outro lado, só com niveis acima de 85 ppm de 

monensina ê que os sinais de toxicidade foram detectados ldi

ficuldade respiratória, relutincia ao movimento e morte}. Es

tes sinais de toxicidade sao mais evidentes em frangos com 
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idade mais avançada (HALVORSON et alii, 1983; PGTTER et 

ali;, 1986). 

2.4.2. Ruminantes 

As pesquisas com os ionoforos monensina e la

salocid t~m se concentrado mais na irea de nutrição de rumi

nantes, onde os benefIcios destes aditivos são mais evfôen:': 

teso A salinomicina t~m sido estudada com menor intensidade. 

mas e a partir dos estudos desenvolvidos com os doi~ primei

ros ionoforos, principalmente com a monensina, que tem-se te.!! 

tado explica-r melhor o modo de açao da salinomicina. 

A utilização de ionoforos acarreta uma mudan-

ça nos padrões da fermentação ruminal, através de uma açao 

seletiva contra bactérias gram-positivas. As mudanças que 

acontecem no rGmen são~ alteração na proporção dos produtos 

finais da fermentação, atrav~s de um aumento na produção e 

concentração de acido propiônico e uma diminuição dos icidos 

acéticoe butirico (redução na relação acético:propiônico ); 

diminuição da produção de âcido litico; e diminuição na pro-

dução de metano, devido ~ uma menor produção de hidrogenio 

pelas bactérias celulo11ticas. Também tem sido observado uma 

diminuição na proteõlise bacteriana e deaminação de proteI 

nas dietéticas, prejudicando a eficiencia de crescimento dos 

microrganismos do rGmen (PRANGE et alii, 1978; BERGEN & BA

TES, 1984; ELSASSER, 1984; NAGARAJA et a 1 i i, 1986; RUSSELL, 
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1987). Todas essas mudanças nos padrões de fermentação, pr~ 
, 

porcionadas pelos ionoforos.monensina e lasaloc.id foram" tam 

bem ~ o bs erv ada s nos es tudos, com sa 1 inom i c.i na em nov i1 h os- (FO~. 

TENOr et a 1 i f, 1980; MERCHEN & BERGER, 1985; BARCtA~ ,et a 1 i i , 

1 986) . 

o,s ionoforos possuem a capacidade de reduzir-

a taxa de renovação ruminal de s51idos e liQuidos_ Desta 

maneira, o co n-sumode· f'ór-fàger'fs pe Tos anima i s , recebendo mo-

nensina ou lasalocid" e diminuldo (LEMENAGER et alii. 1978b) 

2 a conversão alimentar e melhorada, mesmo em animais rece-

bendo forragens elou concentrado (DINIUSetalii,1976; LEMENAGER, 

1978a e PENDLUM et alii, 1978). Respostas semelhantes foram 

encontradas com a salinomicina fornecida a novilhas em past! 

jo (McCLURE et alii, 1980,; WEBB et alii, 1980,; BARCLAY et 

ali;', 1986; BAGLEY et alii~ 1988 e SPROTT et alii, 1988) 

ou a vacas e' ovelhas em confinamento (MERCHEN & BERGER,~i)R5). 

Na realidade, todos os ionoforos tem propor-

cionado aumentos no ganho diirio de peso ou uma melhora na 

p e r f o r ma n c e 9 e r a 1 dos a n i m a i s (L E ME N A G E R e tal i i., 1 97 8a;; P E N D 

Lur" et al;f~J9]'8 e SPROTT efalii,,1988). Tais efeitos' favoriveis 

podem ser consequencia, em parte, de um aumento na digestibl 

lidade da materia seca,dos componentes da fibra e do nitroge 

nio, tanto em bovinos como em ovinos (WEBB et alii, 1980, ; 

MERCHEN & BERGER, 1985 e BARCLAY et alii, 1986). 

o,S ionoforos têm-se mostrado, tambem, serem 

eficientes agentes contrários ã acidose lâtica e ao empazin~ 
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mento em ruminantes. No primeiro caso~ a presença dos iono 

fOr'05 monensina e lasalQcid. em dietas ricas em alimentos con

centrados acarr'etou uma diminuição das ~actªrias responsiveis 

pela produção de lactato ruminal" tanto 'in vivo' lBERGEN &, B~ 

TES, 19.841 como· lin vitro 1 lNAGARAJA et alii 3 1986}. No caso 

da empanzinamento~ os ionaforos diminuem a viscosidade da 

f 1 u i d o rum i n a 1 , tal v e ~ d e v i d o a uma d i m; n u i ç ã a n 0--- n ti m e r a de 

protcrzuâcrias responsiveis pela produção de mucus, particular-

mente quando. a a.limentaçãa ê rica em cancentrado lMERCHEN & 

BERGER, 19.85 e RUSSELL" 19.871.0 

2.4.3. Suínos 

As pesquisas desenvolvidas com a salinomicina, 

como aditivo de rações de suínos, t§m mostrado efeitos ben~

ficos. quando. utilizada até o nivel de 110 ppm. Os benefi

eras, na realidade, têm sido observados em suínos da desmama 

ao aBate (BLAIR & SHIRES~ 1981; STAHLY et alii~ 1980 e LINDE

MANN et a1it ~ 19851 ou. em animais em crescimento-acabamento lLEESON 

et alti, 19.81; SHIVELY et a1ii~ 19.82a,b; WHEELHOUSE & GROVES, 

19.85 e BOH:ME & OS LAGE, H186 l.. 

De maneira geral, os efeitos ~avoriveis da sa

l1nomicina sobre a conversão alimentar e o ganho de peso dos 

sufnos têm variado~ respectivamente, de 3 a 12% e 1 a 8% 

l8lA~R & SHIRES, 1981; lEESOM et alii, 1981; SHIVELY et alii, 

19..82a; De WILDE, 1984; LINDEMANN etalii, 1985; BOHME & OSLAGE,1986 
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e. BANE et al ii, 19.881. Estas melh.o~as independem do sexo (WHEf 

LHOUSE & &ROVES, 19.851; da forma de manejo na alimentação (ã 

vontade ou restritaL e da performance dos animais controle lBOH 

ME & OSLAGE. 1986 L. 

Em estudos comparativos, suinos suplementados 

com a saltnomicina_ apresentaralrr melhores conversões 

res e ganhos diarias de peso do que aqueles 

alimenta

suplemen-

tados com outros antibi6ticos, como a viginiamicina, tilosi 

na ou tilosina mais flavofoslipol lSHIVELY, 1982b; LINDE-

MANN et ali;, 19.85 e BOHME & OSLAGE~ 1986). Contudo, o 

consumo de ração nao foi superior, quando comparado com os 

animais alimentados com rações contendo carbadox (8LAIR & 

S HX RES, 1 9.81 1. 

Na realidade, há indicações de que a salinomi

cina apresenta efeitos benéficos na digestibilidade dos nu

tri~ntes em suinos. Sabe-se que a fibra pode influenciar a 

performance dos suinos, especialmente nas fases de crescimen

to e acaBamento, através da redução na digestibili-ade doni 

trogên-;-o e doa aminoacidos CKENNELLY & AHERNE, 1980 e VAREL 

et alt;, 19.841 assim como tambim na redução da digestibilida

de aparente de energia, matiria seca e os componentes·da fi-

fira tanto de leitões desmamados lMOORE et alií, 1988) como 

de marras em gestação lHOLZGRAEFE et alií, 1985b e BANE et 

a1i1', 19.881. 

A adiçao de antibiõticos ionoforos como lasa

locid e raçoes com níveis elevados em fibra aumentou a absor-
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çao aparente de nitrogênio em marrãs gestantes lHOLZGRAEFE et 

a1ii, 198501. Isto poderia ser explicado porque ao adiciona

rem antiBi6ticos âs raçoes para os surnos, ocorreu uma dimi

nuição das óacfarias gram-positivas (especialmente E. ~ot~), 

de reconhecida capacidade deaminadora eVERVAEKE et ali;, 1979}. 

Os antifii6t1cos diminuem a capacidade de sintese pelas bacté 

rias por uma inibição da sua atividade ribosomal, fazendo en

t~o com que o nitrogênio dietético seja poupado e absorvido 

pelo flospedei'ro (EGGUM et alii, 1982). 

Hã também indicações de que a salinomici-

na pode melhorar a qualidade de alimentos com conteúdos eleva 

dos de fibra. Assim, jYlOORE et ali; (1986a), utilizando duas 

fontes de fibra, diferentes na sua degradabilidade (casca de 

~veia e farelo de trigol com ou sem 85 ppm de salinomicina/kg 

na ração, observaram os efeitos favoráveis deste antibióti

co sofire a digestibilidade da mataria seca e a disponibili 

dade de energia e nitrogênio. No entanto, nao houve diferen

ça na dtgestibilidade da fibra detergente neutro, celulose e 

nemicelulose. Por outro lado, WORDU et ali; (1985) encontra

ram que a salinomicina melhorava a digestibilidade da fibra 

detergente neutro do farelo de cevada em suínos. 

Segundo HOLZGRAEFE et ali; (1985a1, num estudo 

de digestihtlidade lin vitral, a fonte de fibra pode alterar 

a atividade microóiana e o tempo de passagem da digesta dos 

contefidas ~ecais em marrãs: mas a adição de lasalocid ã raçoes 

contendo a farinha de alfafa e orcbardgrass aumentou a taxa 
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de retenção da digesta~ melhorando a util ização dos componentes 

da fibra nos animais. Por outro lado, o lasalocid alterou as 

proporçoes dos ácidos graxos volãteis, aumentando as concen

trações de ácido propiônico e diminuindo as concentrações de 

ácido acetito e óutlrico (HOLZGRAEFE et ali;, 1985a; WPRDU et 

alii, lQ851, sendo que o ácido propiBnico ê um precursor de 

glucose e a contribuição dos ácidos graxos varia de 5-28%, a 

maior produção de propiBnico no trato intestinal poderi~ au-

mentar a uttl ização de energia pelos suinos (HOLZGRAEFE et 

alit, 19..85a1. 

o balanço mineral dos suínos tambem pode ser 

influenciado pelos antibiõticos, quando fornecidos em dietas 

com elevados niveis de fibra. Assim, RAVINDRAN et a 1 i i 

(19B41 encontraram que a viginiamicina aumentava a absor-

çao e retenção de cálcio, fósforo, magnésio, cobre, ferro, 

zinco e magnesio nos suínos na fase de crescimento. Por 

Qutro lado, os antibiõticos ionoforos como a salinomici-

na (M O a R E e tal i;, 1 9.86 b 1 e 1 a sal o c i d (H O L Z G R A E F E e tal i i, 

lq85fiL tiveram uma marcada influ~ncia sobre a utilização de 

minerais especialmente de cálcio, fósforo e potássiO de die

tas altamente fibrosas como feno de alfafa e orchardgrass pa

ra marras gráVidas e farelo de trigo em suinos em crescimen -

to. No entanto, parece que esta não e urna regra geral, pois 

tal fato não foi observado no experimento de MOORE et a1i1 

O~86~L) quando o ionoforo foi adtcionado a casca de aveia co 
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mo fonte de fibra. Possivelment~ o elevado conte~do de fit! 

tos na casca de aveia seja o responsável pela indisponibili

dade de cálcio, f6sforo e zinco aos animais. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local a Animais 

o presente estudo foi realizado no Setor de 

Suinocultura do Departamento de Zootecnia. da Escola Supe

rior de Agricultura liLuiz de Queiroz u
, Universidade de São 

Paulo, Piracicaba, SP. Mais especificamente, esta pesquisa 

foi conduzida numa creche experimental equipada com 20 gaio

las metálicas suspensas, de 1,50 x 1,20 m, com piso parcial

mente ripado, dotadas de bebedouros e comedouros automáti'c_os 

e aquecedores com lâmpadas infra-vermelhas de 250 watts de 

potência. 

Foram utilizados 85 leit5es tri-cross (Lan-

d r a c e x L a r 9 e \'J h i t e x D u r o c ), c o m p e 5 o m é d i o i n i c í a 1 10 ,77 kg , 

sendo distribuldos aos tratamentos de acordo com o peso e sexo. 

3.2. Ração basal e Tratamentos 

A composição qUlmica, assim coma a energia di 
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gestfvel dos ingredientes san apresentados na Tabela 2. A a~ 

nilise qufmica bromatol~gica foi realizada no laborat5rio de 

bromatologia do Departamento de Zootecnia ESALQ/USP, segun

do os mitodos descritos pela ASSOCIATION OF OFICIAL AGRICULT~ 

RAL CHEMISTS (1965). A composição percentual da dieta basal 

com 18% de proteína bruta (PB) e 3.386 Kcal de energia dige~ 

ti va (ED) ê mos trada na Tabe 1 a 3. . .. -- .. - .... -.. --- ---._ 

Os animais fOram di~tribuidos a 5 tratamentos 

que correspondi~m a O, 25, 50, 75 e 100 ppm de salonomicina 

na raçao. Utilizou-se um delineamento experimental em blo

cos casualizados, com 8 repetições por tratamento e 2 (Blo

cos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) ou 3 (Bloco 2) animais por unidade 

experimenta 1 • 

3.3. Manejo e colheita de dados 

As raçoes experimentais (na forma peletizada). 

foram fornecidas ã vontade aos animais, durante um período 

de 28 dias. As pesagens individuais dos leitões e a coleta 

dos dados de consumo de ração/parcela foram feitas semanal

mente. A conversa0 alimentar foi obtida a partir do consumo 

total de ração e do ganho de peso total de cada unidade exp~ 

rimenta 1. 



Tabela 2~ Composição qUlmica e energia digestlvel dos ingredientes 1 

Ingredientes 
-----1 

-- 2 F()~fa ~o 
Açucar bi~alc,co 

99,69 
0~08 

99,07 

4124 

1 Laboratorio de Bromatologia do Departamento de ZootecniajESALQjUSP. 

2 ROSTAGNO et alii (1983) 

26.00 
19,04 

Carbonato 
de cálcio 

39,5 

N 
o 



Tabela 3. Composiçio percentual da raçao basal. 

Ingredientes 

Mil ho 

Farelo de soja 
Açucar 
Fosfato bicálcico 
Ca rb ona to de cá1 ci o 

Sal 
Premix Vitaminico 
Premix mineral 2 

Valores calculados: 

Energia digestlvel, kcal/kg 
Proteina bruta, % 

L i s i na 5 % 

Triptofano, % 

~etionina + cistina, % 
Cálcio, % 

Fósforo, % 

% 

65 ,61 

27,50 

4,00 

1 ,62 

0,60 

0,50 

0,10 

0,07 

3386 

18,00 

0,94 

0,20 

0,60 

0,75 

0,59 

Suprindo as seguintes quantidades por kg de raçao: 

21. 

Vit. A. 12.000 UI; Vit. D3 , 1.500 UI; Vit. E, 15 UI; Vi.t. 

K3' 3 mg; tiamina, 2 mg; riboflavina, 4 mg; niacina, 20mg; 
ácido pantotênico, 15 mg; Vit. 812, 20 mcg; ácido fõlico, 
0,6 mg; biotina, 0,10 mg e colina, 100 mg. 

2 Suprindo as seguinte~ quantidades por kg de raçao: 
Fe, 126 mg; Cu, 21 mg; Co, 2,8 mg; Mn, 5,6 mg; ln, 9.8 mg; 
I, 2,8 mg. 
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Ao final do experimento foi feita a coleta de 

sangue da veia cava anterio~ de todos os animais (sem jejum) 

em seringas de 10 ml molhadas com solução ãcido etileno-dia

mino-tetracitico (EDTA) a 10%. o sangue coletado na seringa 

era transferido a um tubo de ensaio que continha O~10 ml de 

EDTA a 10% para ser homogeneizado, agitando o tubo lentamen~ 

~---------~-te por 3 vezes. Logo apô$ a co 1 eta, cada amos tra de sangue 

foi dividida em 2 sub-amostras· e mantidas em gelo para pos

terior manuseio em laboratorio. De uma das sub-amostras, 

separou-se o plasma por centrifugação a 3.000 x g por quinze 

minutos. Em seguida, prepararam-se amostras compostas do 

plasma dos leitões pertencentes a uma baia (em volumes equi

valentes) que correspondia a uma unidade experimental. 

A segunda sub-amostra de sangue e as amostras 

composta. de plasma foram mantidas em refrigeração por 24 ho 

ras e, depois, enviadas para o laboratõrio de Anãlises C1Tni 

cas Humana PREVLAB, em Piracicaba - Estado de São Paulo, com 

a finalidade de se realizarem as anãlises dos componentes. 

A hemoglobina foi determinada pelo metodo de cianometahemo 

globina e o hematõcrito pelo metodo de microcentrifugação. As 

frações uréia, proteina total, albumina e trigleceridios do 

plasma, foram dosados em um autoanalisador.Technicon SMA 12 

/60. Os niveis de globulina foram obtidos por diferença en

tre a proteina total e a albumina conforme BERTO (1985) e 
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MIYADA (1987). Assim, .uma vez calculado ~ contefido de glob~ 

lina, p8de-se obter a relação albumina/globulina. 

3.4: Anilise estatistica 

Os dados de performance ecompone·nlessangur~ 

neos foram submetidos i anilis~ de variincia (STEEL & TOR

RIE, 1980), utilizando o programa SANEST. - Sistema de Anili

se Estatistica (ZONTA,.1983), no Centro de Informãtica na 

Agricultura da ESALQ/USP, Piracicaba, SP. Os graus de liber 

dade dos tratamentos (niveis de sa1inomicina na ração) foram 

decompostos em seus componentes individuais (linear, quadri

tico, cúbico e de 49 grau), através dos polinômios ortogo

na i s. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

~.l_ caracterfsticas da performance 

Os parâmetros utilizados para avaliar a - per

formancede suinos foram: ganho diario de peso (GDP), consu

mo diario de raçao (COR) e conversão alimentar (CA). Os re

sultados são apresentados na Tabela 4. Os valores originais 

dos dados de performance são apresentados na Tabela Al~ no 

Apêndice. 

O aumento do nivel de salinomicina na dieta 

proporcionou uma resposta quadratica (P _ < 0,01) do ganho diã 

rio de peso, uma resposta linear (P < 0,02) e quadratic-a(P-- < 

0,03) no consumo diario de ração e uma melhora linear 

0,02) da conversão alimentar. Tais respostas podem ser des-· 

crftas res pe cti vame n te pe 1 as eq uações GDP = 0,49039 + O ,00195X 

- 0~00002XZ; CDR = 1,000339 + 0,002282~ - 0,000032X 2 e CA = 

2,04750 -0,OOl05X, onde X representa o nivel de salinomici

na na raçao. Estas respostas são ilustradas nas Figuras 1 e 

2. 



Tabela 4. Midias das caractertsticas de performance dos sutnos em recria, alimentados com raçoes con
tendo nlveis crescentes de salinomicina. 

Item 

Numero de animais 
Peso medio inicial» kg 
Peso medio final $ kg 

Caracteristica de performance: 
Ganho diário de peso, kg b 
Consumo diârio de ração. kg c 
Conversão alimentar d , 

a Coeficiente de variação 

00 

17 
10,63 
23,63 

0,488 
0,991 
2,071 

Ntveis de sa1inomicina na raçao, 

25 

17 
10,90 
24,99 

0~533 

1,060 
1 .999 

~O 

17 
10,77 
24 j 95 

0,533 
1 ,018 
1 ,929 

75 

17 

10,75 

24,48 

0,517 
0,984 
1.9iO 

b Efeito quadrático (P < 0,01) dos ntveis de salinomicina na ração 

ppm 

100 

17 
10,83 
23~89 

0,479 
0,905 
1 ,903 

c Efeit~ linear (P ~ 0.02) e quadrático i(P < 0,03) dos nlveis de sa1inomicina na raçao 
d Efeito linear (P < 0,02) dos nlveis de salinom;c;na na ração. I 

C.v.% a 

2,36 
5,90 

10.44 
9,80 
6.71 

N 
<.,rI 
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Figura 1. Ereitos dos níveis de salinomicina sobre o ganho 
diã~io de peso e consumo diãrio de raçao. 
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ppm salinomicina 

'Figura 2. Efeito dos ntveis de salinomicina sohre a conversa0 
alimentar. 
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o maior ganbo diário de peso foi alcançado com 

um nl'vel de 49 ppm Ccalculado)da salinomicina na raçao. Gran 

de parte deste ganho possivelmente se deva ao aumento do con

sumo diário de ração Cate. 35 ppmL estimulado pela salinomici

na~ Respostas semelhantes tamfiim foram observadas nos estu 

dos de- BLAIR & SHiRES 11981l e LINDEMANN et a1i; (J985), uti

ltz-arrd-o- ntve-is entre 27 e 85 ppm de antibiótico em rações de 

suinos de 8 a 4U kg de peso vivo. A outra parte do aumento no 

ganho diário de peso dos animais talvez se deva a um aumenta 

(] a u t i1 i z a ç ã o de n u t r i e n te s, c o n f o rm e mos t r a a c o n ver s a o a 1 i -

mentar, que teve uma melhora continua até o nlveI de 100 ppm. 

Um efeito benéfico da salinomicina sobre a conversão alimen

tar já, havia sido relatada anteriormente nelas autores mencio

nados. 

As respostas benéficas da salinomicina sobre o 

ganho diário de peso~obtidas no presente experimento, confir 

mam as encontradas pelos pesquisadores que trabalharam com 

sufnos nas fases de crescimento-acabamento (LEESON et ali;, 

1981; WORNICK et alii, 1983; LINDEMANN et alii, 1985; WHEELHOU 

SE & GROVES~ 1985 e BOHME & OSLAHE, 19861. 

Por outro 1ado, os resultados para 100 ppm de 

salinomicina no ganno diãrio de peso pode indicar uma: re 

dução deste parâmetro, possivelmente devido a um efeito de

pressivo no consumo diãrio de ração. 

Os resu1tados favorãveis da salinomicina sobre 
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a conversa0 alimentar, oótidos neste experimento confirmam aque

les encontrados em outros trabal~o~ anteriormente realizados 

com SUlnos em recria (WILDE, 1984 e LINDEMANN et alii, 19851, 

em que nlveis de ati 85 ppm deste ion6foro foram utilizados. 

Alim disso, resultados semelhantes têm sido relatados para a 

conversão alimentar de suinos em cres~imento-acabamento (LEE

SON- et a 1 li. 1981 e BOHME & OSLAGE, 1986} quando do uso de 25 e 

5U ppm de salinomicina~ 

Os. resultados do presente experimento sugerem 

que, aJim da açao ionoforªtica da saJinomicina, outros meQni! 

mos poderiam estar envolvidos de forma semelhante a dos anti

bióticos tradicionais, onde a ação ê principalmente atravês 

de perdas menores de nutrientes. Talvez tenha sido esta a for 

ma em que a salinomicina no presente experimento demonstrou 

ser favorãvel a uma melhor performance de leitões em recria, 

a exemplo de outros antibióticos como a virginiamicina (44 

ppml, utilizada por LANGOIS et alii (1978). ou a virgintémi

cina (27,5 ppm} associada ao cobre (250 ppm}, ou a clortetra 

ciclina (50 ppml com cobre ()50 ppm) como mostram os traba

lhos de STAHLY et alii1l9-80L e RIBEIRO DE LIMAetalii (J9Blt. 

Alem disso, estes autores e~plicam estas respostas como sendo 

devido a um efeito aditivo do cohre mais os antibi5ticos. 

Por outro lado, observou-se que por algum meca 

ntsmo a salinomtcina influenciou o consumo negativamente a 

partir de 5Q ppm~ apesar de melhorar a conversão alinrultar, con 
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forme jã foi mostrado em aves alimentadas com 100 ppm de mo

nensina num estudo realizada por RILEY et alii (19861. Segundo 

estes autores, o efeito depressivo do ionofora sobre o consu

mo de ração seria causado por' uma alteração no transporte de 

aminoácidos, influenciando~ desta maneira, os centros nervo

sos, normalmente, envo1vidos no controle do consumo. Nesta 

s i tua ç ã o 9 o a fi i mal ta ve L geralmente, exibe um q u a d r 0_ se me

lhante aquele mostrado pela deficiência de aminoácidos sulfu

rados na raçao. 

Ress.alte-se, ainda, que a salinomicinapode ter 

promovido o aumenta da performance dos leitões. através de 

uma melhora na efici~ncia de utilização dos carboidratos es

truturais, embora para esta categoria de sufnos em recria o 

mais provável mecanismo de ação seja, possivelmente, semejha~ 

te àquele dos antibióticos tradicionais. Este antibiótico ia 

noforo contribui no aumento da produção de ácido propiônico 

(que estimula a libera~ão de insulina}. por mudanças no meta

holismo energêtico 5acteriano, alterando a produção de ãcidos 

graxos vo1áteis a nivel de rúmen de bovinos e ovinos (BARCLAY 

et ali;, 1986; WEBB et alii, 19.8Q e BAGLEY et ali;, 19881.Alem 

disso~ um ionoforo pode proporcionar uma matar absorção e re

tenção de ions essenciais como magnésio, cãlcio, fosfato, zin 

c o ~ s ô d i o e p o t ã s s i o nos t e c i do s, c o n f o rm e f o i de m o n S t r a do nos 

estudos realizados com ove.lhas C!<.IRK et alii, 1~85a,b.L. Em 

suinos~ tem-se oBservado que a salinomicina aumenta a produ-
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çao de ãcido propi5nico no intestino delgado e intestino gro~ 

so, assim como a digestibilidade da mat~ria seca de outros nu 
. . . -

trien tes como ca róoi d ra tos ~ n i t rogen 10<e. poss.i ve 1 men te, mi ne 

rais! como indicam os resultados oótidos por MODRE et alii 

CJ9.86a, 01. 

Por outro lado, a alteração da permeabilidade 

das membranas (ELSASSER 3 1984 e BERGEN & BATES, 1984} leva 
---

ria a uma alteraçao nas concentrações de sódio e de cãlcio 

necessários para o acoplamento entre o estimulo e a secreçao 

(ou litieraçãoL de normônios das cêlulas. Como exemp;os de 

hormônio~ que, possivelmente, dependam dos 10ns sódio e cãl

cio para sua secreção, podem ser citados os hormônios libera

dores de gonadatropinas, hormônio do crescimento e ü hormônio 

luteinizante. Há indicações de que os efeitos sejam indire-

tos, atravês de uma estimulação de catecolaminas ou por uma 

alteração do sistema AMP clclico ou hormônio segundo mensage! 

ro (ARMSTRDNG & SPEARS, 1988}. Assim todos estes mecanismos 

podem estar envolvidos na promoção do crescimento dos animais. 

4.2. Componentes sanguíneos e plasmáticos 

Na Tabe1a 5, sao apresentados os resultados 

médios dos componentes sangufneos (hematôcrito e hemoglobinai 

e plasmáticos (uréia, proteina total, albumina, glo5.ulina, re

lação albumina/globulina e triglicerídiosl. Os valores or;-



Tabela 5. t4edias dos componentes sangulneos e plasmáticos dos sUlnos em recria, alimentados com rações 
contendo niveis crescentes de sa1inomicina. 

Nlveis de salinomicina na raçao, ppm 
Item 

Componentes sangulneos; 
Hematôcrito ~ % 

Hemoglobina, g/d1 

Componentes plasmáticos: 
Ureia, mg/dl; 
Proteina total, g/d1 
A 1 bumi na» gjd1 

G1obu1 ina, g/d1 
Relação al~umina/globulina 
Trig1icerldios, mg/dT.. b 

a Coeficiente de variação 

00 

34,41 

10 ~78 

28,75 

5,88 

3,09 

2,79 

1 .18 
65,38 

25 

34,71 

11,10 

27 .25 
5,88 

3.23 
2,65 
1 ,26 

58,50 

50 

35,25 

11 ,14 

30,1;3 
5,90 

3,23 

2,66 

L23 
52,25 

b Efeito linear (P < 0,05) dos nlveis de salinomicina na raçao. 

75 

33,88 

10,86 

28.38 

5.91 

3.19 

2,74 

1 ,22 
59,50 

100 

32.94 

10,65 

27 .38 

5.74 
3.16 
2.58 

1 .28 
50,38 

C.V. (%) a 

6,55 

7,22 

15,61 

5,69 

8,18 

14.18 
18,74 
15,94 

w 
--' 
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g1na1s das dados das componentes sanguineos e plasmãticos sao 

aprasentados na Tafiala A2, no Apindice.-

A adição de salinomicina na raçao não influen

ciou CP > Q,051 os niveis de hematõcrito e h.emoglobina no 

sangue das sufnes. As midias gerais destes dois parãmetros 

sanguíneos foram similares iquelas apresentadas por POND & 

MANER (197~1, ETHERIDGE et alii (19841 e MIYADA (19871. 

E importante ressaltar que conteüdos da bemo

glo~tna e bemat6crito são basicamente indicadores do estado 

nutrtcional em jIerro (POND & MANER, 19741. O hematõcrito e 

um reflexo da nümero de eritrõcitos e do conteGdo de hemoglo-

b.ina do sangue dos animais lSWENSON, 1977), sendo que hâ 

indicações de que o hematôcrito pode estar relacionado ao n1-

ve1 de lisina na ração (MIYADA, 19871. Neste experimento, 

os valores destes parâmetros estão dentro da faixa de norma

lidade, indicando que a salinomicina não apresentou _qualquer 

alteração significativa e p6de manter um bom estado nutricio-

na 1 de fe rro. 

Q uan to a-os componen tes do- plasma s ang u íneo, 

o nive 1 de uréia não sofreu qua 1 quer i nfl uênci a CP ~ 0,051 

da salinomicina na ração. Um dos mecanismos de ação da salino 

mtcina em melhorar a performance ê através de um aumento na 

incorporação de aminoacidos CELSASSER, 1984 e BERGEN,8i BATES, 
-, -

1984L. Assim sendo" poder-se .... ia esperar' uma pt9ss1vel redução da 

uréia no plasma. No entanto, tal fato não foi ofiservado no 
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presente ensaio, indicando q~e, possivelmente~ esse mecanis

mo possa nao estar envolvido em leitões. 

Na realidade, o nivel de uriia'no plasma e. um 

tndicador do estado nutricional dos surnos em . protelna. As

sim, um nivel elevado de urita plasmitica pode significar Um 

desbalanço de aminoácidos na ração [TAYLOR et alii, 1981) 3 

um consumo de protetnas de baixo valor biol6~ico ou um consu-

mo elevado de proteinas (PUCHAL et alií, 19621~ Qualquer uma de.stas 

situações acarreta perdas de nitrogênio na forma de uréia. devido a 

uma menor sintese de proteina corporal (ALLEN, 1970}. Portan-

to, no presente ensaio, em que a uréia do plasma se manteve 

em niveis normais [PONO & MANER, 19.74) não ficou evidencia

do qualquer tendincia que pudesse indicar uma possive1 melho

ra no aproveitamento das raçoes com o aumento dos niveis die

téticos de salinomicina. 

_Quanto ao nivel de proteína total, está den -

tro da faixa dos valores normais de 5,45 a 6,30 g/dl de 

plasma, relatada por MILLER et ali; (19611, POND & MANER(1974) 

e MIYADA (19871. 

Os conteGdos plasmiticos de albtimina e . globu

lina dos lettões encontram-se dentro da faixa da normalidade 

de. surnos em acab.amento (j1ILLER et a1i"i, 1961L e semelhante 

aos valores encontrados po~ B.ERTO U9.851..e MIYADA (J9.871 pa

ra surnos em recria.. Tal fato ê um indicativo de que o ní

vel de proteina da ração foi adequado, pois uma deficiência 
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deste nutriente ou. da um aminoãcido essencial poderia refle

tir" numa diminuição da albumina no plas~a, conforme afirmam 

POND & MANER (19741. 

A relação albumina/blobulina nio foi influen

ciada pelos niveis de salinomicina na raçao CP > O~05L sen-

do que os valores otiservados neste trafralho foram semelhan-

tas àqueles encontrados por BERTO (19811 e MIYADA (1987), cu

jos n-lve-is medias floram de 1,16 a 1,29. 

Houve uma diminuição 1 inear CP < e ,01} no con

teúdo de triglicerldios (TGl do plasma, ã: medida que o nlvel 

de salinomicina foi aumentado. Tal resposta p6de ser descri

ta pela equação TG = 63,000 - O,1168x cuja representação grã

fica ã mostrada na Figura 3. Embora os dados de triglice

rfdios tenham mostrado uma variabilidade relativamente eleva-

da CCV = 15,94%}, o nivel deste componente plasmãtico esteve 

dentro da faixa de 51,4 a 127 mg/dJ de plasma, 

por HALE et ali; (19861 e MIYADA (19871. 

apresentado 

Normalmente, o nivel de triglicerid±os do pIas 
_._-

ma ê 1nf1 uenci ado pe 10 nive 1 de energi a da ração (HALE et alii, 

1986 e MIYADA, 19871. Par outro lado, hi evidincias de que 

os ionoforas podem alterar a utilização de icidos gra~os pelo 

animal. Assim, num trafia1~o de ARMSTRONG & SPEARS (1988 L 

foi oõservado que a injeçio do ionofor~ monensina em bovinos 

dtmtnuia os niveis de .magnésio no sangue, um mineral envo 1 vi do na 

indução de lipõlfse, e t~mhim diminuia o nivel de ãcidos gra-
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xos livres no sangue. Tais fatos sao indicações_de que hã 

melhor aproveit~mento da energia da ração pela anim~l, propor 

cionado pela monensina, um ionoforo semelhante ã salinomicina. 

Portanto, a redução linear do conteGdo de triªlicerfdios do 

plasma dos 1~it5~s, proporcionado peTa salino~icina, pode ter 

envolvtdo um mecanismo semelhante ãquele descrito para monen' 

sina. 

/ 7---

500~----------~2~5~----------50~--------~~7-5------------'=~ 

ppm salinomicina 

Figura 3~ Efeito dos n{yeis de salinomicina sobre os trigli
cerfdios do plasma 'de leitões em recria. 
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5. CONCLUSOES 
----------

A adiçio do antibi5tico salinomicina i raçao 

de leitões em recria OU a 25 kg de PV1, baseada em milho, f~ 

rel0 de soja e açacar, proporcionou respostas dos animais,que 

permitiram chegar a importantes conclusões: 

- A salinomicina melhorou o ganho diãrio de p! 

so ati o nivel de 49 ppm na ração; 

- O consumo diãrio de raçao dos animais foi es 

timulado ati 35 ppm de salinomfcina na dieta; 

- A conversão alimentar foi linearmente melho-

rada até 100 ppm de salinomicina na ração; 

- Hã indicações- de que a partir de 100 ppm de 

salinomicina na dieta, este antibi5tico pode apresentar uma 

redução no ganho dii~io de peso, possivelmente d~vido a um 

efetto depressivo no consumo diãrio de ração; 
- -

- Os parâmet~os sanguineos, hemoglonina e hema 

tõcrito nao foram afetados significativamente pela adição de 

salinomicina ã dieta; 
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- Os componentes plasmãticos ureia, proteína to 

tal, a15umiria, glofiulina e a relação alfiumina/globulina tam-

fiem nio foram influenciados pela salinomicina incorporada a 

dieta_ 

- Os trigliceridios do plasma foram diminuidos 

linearmente at6 100 ppm deste antibi5tico, devido quizã a um 

melhor aproveitamento da energia da ração. 

- Os resultados obtidos neste estudo evi~enciam 

a açâo promotora da crescimento da salinomicina e, embora a 

conversão alimen~ar tenha sido melhorada linearmente, pode -

se estabelecer em 5U ppm como o nivel mais adequado para .lei

tõe~ em recria. 
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Tabela·A"I, Peso médio inicial (PMI,'kg)~ peso médio final CPMF" kg), con
sumo diario de ração (CDR, kgl~ ganho diãrio de peso (GDP,kg) 
e conversão a 1imentar' (CA} dos animai s. 

T ra tallltm to Blocos PMI~kg PMF~kq' CDR~k'f GDP,kg CA 

-_." 
1 10,25: 28,45 1 ,099 0,650' 1 ,69r 

2 9,80 20,33- 1,130 0,564 2,003 

3. 9,4U 20~25 0,828; 0,381 2,1.38 

11 4 11 ~45. 2.4,50 0,879' 0,465. 1,885 

CO; ppm sali 5 10.;60i 25,64- 1~105 0,537 2,056 

nomicina} 6 12,35 27,50 ' 1,093 0,541 2,019 

7 9,70 18,35 -0;161---.-l) ~ 309- 2,462 

8 .11,45 24·,00· 1,036 0,448 2,313 

--------------------_._-----------------------------------
Mêdia 10,63 23,63 0,991 0,488 t. ,UI I 

10;95 25,90. 0,980 0,534 1,835 

2 . 10,63 24,13 1,434 0,719 1,994 

3 9,50. 23,10 0,969 0,486 1,990 

T2. 4- 11,70 28,25 1 ,121 0,591 1,897 

(?5 ,ppm sa1i 5 10,55 28,90 1,248 0,655 T,905 

nomicinat 6 12,80 25,20 ' 0,966 0,442 2,185 

7 9,45_ 19.~ 9.5. 0,717 0~375 1,914 

8 11 ,65 24,50 1,043 0,459 ' 2,273 

---------------------------------------------------------
Media 10,80 24,99· 1,059 0,533 1,999 

1 10,80 28,30 1,071 0,625 1,714 

2 9,63 21,66 1,130 0,645 1,752 

3 10,05 22,75 0,872 0,453 1,924 

T3 4 11,50 27,20 1,153 0,561 2,057 

(20. ppm sal i 5 10,55 26~50 1,002 0,569 1,759 
nomic;nal 6 12~40 28,90 1,173 0~589 1,991 

7 9,45 20,70 0,821 0,4Q2 2,044 
8' 11 ,7'5 23:;55 0,922 0,42T 2,188 

---------------------------------------------------------
Media 10,17 24,95 1,018 0,533 1,929 

Conto . 



Tabe 1 a /12.. Corl"ti l1uação. 

Trata- Hemato- Hemogl0 Uréia Protelna Albumina ~lopulil1a Relação Trig1i-
menta Blocos 

crito~ % bina~g/dT mo/ dl 
t.ota 1 . ~/ d'" /dl Alb/Glob. ceriqos 
q/9 i !! .. mg! ç!1··-

1 35,5 10,95 33,0 5,4 3,1 2,3 1 ) 35 40,0 
2 32~0 9,,87 24,0 5 li 1 3~0 2> 1 1,43 46,0 

T4 3 36,5 . 11.55 17,0 5,3 30 23 1 ,30 70,0 . > . , 
(75 ppn) 4 27,5 8,50 32,0 6,2 3~4 2,8 L21 62,0 
salino- 5 34,5 11 ,20 30,0 6,3 38 2,5 1 ,52 50,0 , 
micina) 6 35,0 ' 11 ,25 28,0 6,0 3,4 2,6 1 ,31 43,0 

7 32,0 10,50 39,0 7,2 2~9 4,3 0;67 78,0 
8 38,0 13,05 24,0 5,8 2·9 . ~ 2,9 1 ,00 87,0 . 

----------------------------------------~------------------------------------------------------------------
Media 33~87 10,85 28~37 5,9 

I 

3,1 2J2 1,22 59.5 

1 36,0 11 .30 26,0 5,4 3~5 1 ~9 L84 45,0 
2 31 ~O 9,30 29,0 5,0 3,0 2,0 1 ,50 48;0 

T5 3 34 j O 1O~80 18,0 5,7 3,0 2~7 1,11 50,0 
(100 ppm 4 28,0 9,30 34,0 6,3 3,0 3~3 0~91 55,0 
salino- S 35,5 11 ,. 85 25,0 6,1 3,4 2J 1 ,26 47,0 
m;cina) 6 30,5 9,85 24,0 5,7 2,8 2,9 0,97. 40,0 

7 34,5 11 )25 30:10 6,5 3,5 3,0 L17 70.0 
8 34,0 11 ,55 33,0 5,2 3,1 2,1 1,48 48,0 

-------------------------------------~----------------------------------~----------------------------------
Media 32.93 10 ,65 27,37 5,13 3 ~ 16 2,57 1 ,28 50 >37 --_ .. __ ._"--_ .. ~~--._ .. _._._._._._"._._ ... _.,_ ... _ .. _-,~-~ ..... _._ .. , ... - ...........•..•. _ .. _. _ .. _- .. _. 
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