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Alimentos funcionais para 
alimentação animal? 

Nós, humanos = animais 

- Busca por melhora da saúde 
- Estilo de vida / estresse 
- Ultraprocessados 
- Condições ambientais 

etc... 
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- Busca por melhora da 
saúde 

- Aumento da eficiência 
(demanda metabólica) 

- Condições ambientais 
(animal a pasto pode 
passar mais calor do que 
um confinado, ou restrição 
hídrica) 



Alimentos funcionais na 
alimentação animal 

FONTE: vansil.com.br 

Animais de produção sinalizam se tem algo de errado: 
- Diminuem/para de comer 
- Alteram seus índices zootécnicos 
- Desenvolvem distúrbios metabólicos ou doenças 

- Cetose, esteatose hepática, estresse oxidativo 
- Estresse alimentar, manejo... 
- Seus produtos ficam  
Desconformes →  



Animais de produção → assim como qualquer 
outro animal 
Susceptíveis ao “estresse” 

http://agarianebarros.blogspot.com 

https://paneiro.blogspot.com greeMe.com.br 



Animais de produção → assim como qualquer 
outro animal 
Susceptíveis ao “estresse” 

https://www.pork.org 

https://www.gazetaonline.com.br 

https://www.aviculturaindustrial.com.br 



http://www.coagril-rs.com.br 

http://www.cotrisoja.com.br Revistasafra.com.br 

https://nutricaoesaudeanimal.com.br 

Sistemas de produção adequados 

Benefício do funcionais 
sobre sua saúde 

Benefício do funcionais 
sobre seus produtos 

Benefício do funcionais 
para os consumidores 



Dois grandes motivos para o uso de alimentos 
funcionais na produção animal: 

1) Qualidade de vida e produtividade 

2) Legislação + consumidor e seus “questionamentos” 

Em países desenvolvidos, é uma 
condição quase indissociável 



Uso de antibióticos na produção animal → 
≈ até anos 2000 

- Questionamentos dos consumidores 
- Comprovações científicas 
- Termo “antibiótico”→ apesar de ter 

efeitos benéficos → proibição → 
resistência antimicrobiana 

- Humanos e animais 



Exemplo: uso de ionóforos (monensna, lasolacida, salinomicina) 

A coccidiose aviária é uma enfermidade causada por um protozoário 
do gênero Eimeria, que parasita as células intestinais destes animais. 

http://www.iccbrazil.com http://questagrovet.com/docs/coxrival.pdf 



Glicose → 2 acetato + 2 CO2 + 4 H2 

Glicose → 1 butirato  + 2 CO2 + 2 H2 

Glicose + 2 H2 → 2 propionato 
Glicose → 2 lactato 
 
 

(Foto: Ernesto Souza / Ed. Globo 



Glicose → 2 acetato + 2 CO2 + 4 H2 

Glicose → 1 butirato  + 2 CO2 + 2 H2 

Glicose + 2 H2 → 2 propionato 
Glicose → 2 lactato 

Monensina = seleção de bactérias ruminais 

Mantém bactérias 
gram -, porém 
produtoras de 
propionato 



Para a produção animal, o uso de ionóforos (monensina): 
 
↑ digestibilidade de dietas de frangos (evita a coccidiose) 
 
Bovinos: aumento eficiência alimentar 
- Confinamento: 6,4% 
- Pasto: ganho de peso 13,5% maior que animais controle 
(Goodrich et al., 1984)  

Ionóforos 
(antibióticos ou não-antib.) 

Banida EU: 2006 
- Perdeu   aceitação social e comercial 
- Possíveis resíduos no produto e à 

resistência cruzada com bactérias  
causadoras de patologia humana 

- autoridades regulatórias têm a 
permissão de adotar posicionamento 
preventivo, mesmo sem a existência de 
fatos científicos  



Banida EU: 2006 Américas, ainda... 

Substituir por novos 
“aditivos” ou produtos... 

BOOM no estudo dos funcionais!!! 

2) Legislação + consumidor e seus “questionamentos” - indissociáveis 



Recapitulando... 
- Não só substituir determinados produtos 
- E sim: manter ou melhorar o perfil oxidativo dos 

animais e seus produtos  

Pesquisadores 
 
Empresas 



Na alimentação animal 
1)Produtos que não “compitam” com humanos 
2)Subprodutos da indústria 

FUNCIONAIS 

Alimentos “in natura” 
→ Subprodutos: farelos, cascas, sementes... 
→ Extratos 
→ Óleos (essenciais) 



Exemplos 



Reis et al. (2019), Journal of Thermal Biology 
 
- Estresse por calor em poedeiras 
- Agravado pela idade 

- Ovos maiores, menor deposição de Ca 
(devido ao seu maior tamanho) → altera 
sua resistência 

- Ovos armazenados: não mantem qld físico-
química comparada aos frescos 
 

- Uso de produtos naturais → manter a 
qualidade do leite e a saúde animal 
- Curcumina: manter qld ovo até 21d(Galli et al., 2018) 

- Óleos essen + Vit E: ↓ níveis oxidantes e 
melhorou qualidade ovos (Kaya et al., 2013) 



Reis et al. (2019), Journal of Thermal Biology 
- Objetivo: usar farelo de cascas/semestes de uva 

($$$) e avaliar qualidade/armazenamento de ovos 
e perfil oxidativo das poedeiras 



Reis et al. (2019), Journal of Thermal Biology 

- Suplementação: reduziu índice 
de gema e unidade Haugh→ 
efeito negativo, uma vez que 
reflete a qld do ovo 
 

- Efeitos negativos superados 
pelos positivos 



Reis et al. (2019), Journal of Thermal Biology 

Teores menores de “SFA” 
caprico, butirico e margarico 
→ benéfico aos consumidores 



Nas poedeiras: 
- Estímulo produção de GPx e SOD: melhor mecanismos de defesa 
- Melhora do sistema antioxidante: em acordo com aumento do ACAP 

- Ligada à aumento na capacidade antiox total 
- Ligada à presença de polifenóis (resveratrol) → sequestrante de 

oxidantes que podem levar à peroxidação 
 

- Antioxidantes séricos → acumulados no ovo → contribuem para 
menor peroxidação 

- Evitar sabor e percepção de sabores e odores de ranço  



Uso de farelo de cascas e sementes 
de uva para poedeiras: 
- Maior capacidade antioxidante e 

menos peroxidação lipídica em 
ovos fescos e armazenados 

- SOD e GPx, e capacidade antiox 
total contra radicais peroxil 
aumentadas frente à 
suplementação 

- Uma vez que as doses de 1, 2 e 3% 
não apresentaram diferenças, pela 
relação custo:benefício → 1% 





0% 
5% 

7,5% 
10% 



- Não mudou produção de leite 
- Não mudou a composição do leite (% ou kg/d) 
- Diminuiu NUL 





O PODER REDUTOR no leite foi aumentado com a maior 
inclusão de silagem de resíduo de uva, sugerindo que a 
atividade antioxidante pode ser melhorada com esta 
estratégia alimentar 
 

“Detalhe (zoo)técnico”: alto nível de EE pode ter 
interferido nos resultados 



Pesquisas mais “abrangentes”, em diversas 
áreas, sobre alimentos funcionais para animais... 

Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Química, 
Microbiologia, Biologia molecular... 



Semente: rica em PUFA 

CASCA? 
- Polifenóis: lignanas 



 A peroxidação de lipídios pode ocorrer como resultado do 
metabolismo oxidativo,  onde pode haver produção de 
radicais livres 
      Castillo et al. (2005) 

Naturalmente o organismo está protegido, através de um 
“sistema antioxidante” (enzimas intracelulares) → SOD, 
GPx, CAT 
      Miller et al. (1993) 

Vacas de alta produção estão sob 
intensa demanda metabólica → 
propensão ao estresse oxidativo 



95% das lignanas da linhaça são SDG, presentes em sua maioria 
na casca 

(Liu et al., 2010, Côrtes et al., 2008) 

Fonte: adaptado de Kazama, 2009 

Humanos → microrganismos 
intestinais, ação das glicosidases 

Conjugados → excretados 
nos fluidos corporais 

EL no leite: aumenta de acordo com 
a inclusão de linhaça na dieta  

(Petit e Gagnon, 2009)  

Quando desconjugados, pelas β-
glicuronidases, ↑ absorção de EL e ED   

(Raffaelli et al., 2002) 



Fonte: adaptado de Clavel et al. 2006 

Bactérias ruminais convertem SDG em EL 

Rúmen: principal local de conversão 

EL é a principal enterolignana no leite 
(Petit e Gagnon, 2009) 

(Gagnon et al., 2009) 



8 vacas multíparas, canuladas 
PV: 686 ± 35 kg 
DEL: 112 ± 21 
Duplo QL (4 x 4) 
- Produção leite e CMS: medidos 

diariamente 
- Dia 20: sangue (plasma e red cells) 
enzimas antiox., TBARS, DPPH e 
líquido ruminal 
- Dia 21: leite para TBARS e DPPH 
(ordenha manhã + tarde) e biópsia na 
glândula mamária (enzimas antiox) 





Diets 

SEM P CON 5FM 10FM 15FM 

DMI, kg/d 21.03 20.63 21.15 22.02 0.315 0.03† 

DMI, % of body weight 3.03 3.03 3.17 3.27 0.071 0.07† 

Milk yield, kg/d 35.5 36.5 36.0 36.0 0.772 0.85 

Yield of milk corrected at 3.5% 

fat, kg/d 
37.1 36.1 36.1 36.5 0.720 0.74 

Milk composition, % 

   Fat  3.69 3.57 3.40 3.63 0.091 0.16 

   Lactose  4.49 4.60 4.57 4.56 0.025 0.03‡ 

   Protein  3.58 3.52 3.55 3.53 0.031 0.50 

   Urea N 10.82 10.67 10.39 11.27 0.639 0.80 

   Total solids  12.74 12.67 12.49 12.69 0.097 0.30 

Yield of milk components, kg/d 

   Fat 1.32 1.27 1.24 1.29 0.033 0.38 

   Lactose 1.63 1.66 1.69 1.65 0.037 0.70 

   Protein 1.28 1.25 1.29 1.25 0.032 0.70 

   Total solids 4.58 4.53 4.58 4.54 0.092 0.96 

Somatic cell score§ 1.19 1.61 2.03 2.02 0.378 0.37 
†linear (P=0.01) treatment effect ‡linear (P=0.10), quadratic (P=0.03) and cubic (P=0.09) treatment effects § Log10(somatic cell count) 



Fornecimento de farelo 
de linhaça melhorou o 
perfil oxidativo  
de vacas Holandesas, 
indicado pelo aumento 
de GPx no plasma 
 
Obs: vacas não 
estavam sob condições 
de estresse 



Variables EL Milk EL plasma EL urine EL Rum 0 h EL Rum 2 h 

EL Milk - 

EL plasma 0.61¶ - 

EL urine 0.48| 0.64¶ - 

EL Rum 0 h 0.56¶ 0.40§ 0.30‡ - 

EL Rum 2 h 0.76¶ 0.55¶ 0.39§ 0.75¶ - 

Significance level: ‡P<0.10; §P<0.05; |P<0.01; ¶P<0.001. 

 Indicativo de que EL no leite depende mais da EL do rúmen que do plasma 
 Indicativo de que EL pode ser abosrvida diretamente do rúmen 

Existe maior correlação entre a concentração de 
enterolactona no líquido ruminal e no leite 

Avaliar a relação entre a concentração de enterolactona o leite e 
outros fluidos corporais 



No 21º dia de cada período experimental: 
-Coleta de contaúdo ruminal às 0, 2, 4 e 6 h após a 
alimentação da manhã 

-Os pellets remanescentes: liofilizados, moídos e 
congelados a -80°C para análises biomoleculares  

 Avaliar a microbiota ruminal, e encontrar potenciais bactérias 
responsáveis pela conversão de lignanas em enterolignanas 

 T-RFLP, Q-PCR, PCR-DGGE 





Figure 2 Unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) dendograms showing the 
effect of flax meal (FM) inclusion on the rumen bacteria following 16S rDNA PCR-DGGE for all cows 
(A) and for four cows (B). CON, 10%FM and 15%FM are related to diets consisting of 0%, 10% and 
15% of FM in dry matter basis on the diet. Scale relates to percent similarity. Per period. 

8 vacas: sem agrupamento claro 

4 vacas: 
agrupamento de 

acordo com 
tratamento 

• Gel examinado sob luz UV 
• Software 
FINGERPRINTING (Bio-Rad) 
• Construção dos 
dendogramas com 
tolerancia de posição 0,5% 
 



1a 

1b 

1c 

3a 
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4b 

4d 

4c 

4e 

5a 

5b 

5c 

5d 1d 
ABI 3130xl DNA Sequencer 

Banco de dados: RDP - II 

Clonagem: pGEM-T easy vector system 



Table 3 Taxonomic identification of DGGE bands associated with enterolactone production in ruminal fluid 

Band position (clone no.) Nearest match (accession number; Maximum% sequence 

similarity) 
Ribosomal Database Project 

Classification 
Cow 1 (band position A 

clone 1) 

Uncultured bacterium isolate 16S ribosomal RNA gene 

(EU624093.1; 99%) 
unclassified_Succinivibrionaceae 

Cow 3  (band position A 

clone 1) 

Uncultured rumen bacterium clone CF23 16S ribosomal RNA gene 

(EU871348.1; 94%) 
unclassified_"Lachnospiraceae"  

Cow 3  (band position A 

clone 2) 

Uncultured bacterium clone p-1030-a5 16S ribosomal RNA gene 

(AF371866; 96%) 
unclassified_Alphaproteobacteria  

Cow 4 (band position A 

clone 1) 

Uncultured rumen bacterium clone YRC13 16S ribosomal RNA gene 

(EU259389.1; 98%) 
unclassified_"Bacteroidales" 

Cow 4 (band position B 

clone 1) 

Uncultured rumen bacterium clone BF399 16S ribosomal RNA gene 

(EU850583.1; 96%) 
genus Anaerovorax  

Cow 4 (band position B 

clone 2) 

Uncultured rumen bacterium 5C3d-4 gene for 16S rRNA 

(AB034106.1; 99%) 
genus Prevotella  

Cow 4 (band position B 

clone 3) 

Uncultured rumen bacterium clone P5_D21 16S ribosomal RNA 

gene (EU381799.1; 98%) 
genus Succinivibrio  

Cow 4 (band position B 

clone 4) 

Fibrobacter succinogenes strain H23 16S ribosomal RNA gene 

(JF970205.1; 99%) 
genus Fibrobacter  

Cow 4 (band position C 

clone 1) 

Uncultured rumen bacterium clone TWBRB64 16S ribosomal RNA 

gene, partial sequence (FJ028779.1; 94%) 
unclassified_"Prevotellaceae"  

Cow 4 (band position C 

clone 2) 

Uncultured rumen bacterium clone BE5 16S ribosomal RNA gene 

(AY244922.1; 96%) 
genus Prevotella  

Cow 4 (band position C 

clone 3) 

Uncultured bacterium clone NED5F11 16S ribosomal RNA gene 

(EF445279.1; 99%) 
genus Prevotella  

Cow 4 (band position C 

clone 4) 

Uncultured rumen bacterium clone CTRS1H03 16S ribosomal RNA 

gene (GQ327793.1; 99%) 
genus Prevotella  

Cow 5 (band  position A 

clone 1) 

Uncultured rumen bacterium clone CTRS1H03 16S ribosomal RNA 

gene (GQ327793.1; 97%) 
genus Prevotella  



Ribosomal Database Project 

Classification 

unclassified_Succinivibrionaceae 

unclassified_"Lachnospiraceae"  

unclassified_Alphaproteobacteria  

unclassified_"Bacteroidales" 

genus Anaerovorax  

genus Prevotella  

genus Succinivibrio  

genus Fibrobacter  

unclassified_"Prevotellaceae"  

genus Prevotella  

genus Prevotella  

genus Prevotella  

genus Prevotella  

45% das bandas identificadas: papel 
predominante na conversão de SDG em 

EL 
 

Clavel et al. (2006): genero Bacteroides 
como responsável pela conversão de SDG 

em SECO 
 

F. succinogenes: possui β-glicosidase, 
enzima requerida para conversão de SDG 

em SECO (Krause et al., 2003; Wang et al., 2002) 

 
Fibrobacter e Lachnospiraceae são as 

predominantes no rumen (Kim et al. 2011) 

- Provável participação na conversão 





• Farelo de linhaça: capaz de melhorar o perfil oxidativo dos animais 
(↑ GPx plasmática) 
 

• A produção de enterolactona pelo ruminante traz benefícios aos 
animais e ao seu produto leite. 
 

•O rúmen pode ser considerado a principal fonte de EL que é 
transferida para o leite. Entretanto, maiores estudos devem ser 
realizados com o objetivo de aumentar sua absorção para aumentar 
seu poder antioxidante nos animais e no produto. 
 

• Identificação de bactérias: maior produção de EL → por 
consequencia maior absorção 
 

•Técnicas in vitro podem ser desenvolvidas para produção de EL, um 
antioxidante natural, trazendo benefícios à saúde humana. 



Reflexões finais... 
 
1) Possibilidade de aumentar PUFA nos produtos de 

origem animal? Advindos de vários alimentos 
funcionais? 
 

2) A indústria processaria esses produtos de forma 
diferente? 
 

3) A indústria, teria sua demanda/volume atendidos? 
(mesmo vale pro leite orgânico) 



Reflexões finais... 
 
4) Iniciativa privada (e pública) investindo em pesquisa 
nesta área 

 
 

5) Pesquisas cada vez mais multidisciplinares 
 
 

6) Contribuição para saúde animal e humana 



Muuuuu…into obrigada! 

Prof. Ana Luiza B. Schogor 
UDESC Oeste, Chapecó 
 
ana.schogor@udesc.br 


