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Abstract: The objective of this work was to evaluate whether a phytogenic based on 

components of essential oils, such as carvacrol, thymol and cinnamic aldehyde, can 

be considered as a substitute for antibiotics as well as to investigate its effect on 

parameters of hematology, pathology, and total bacterial count in the environment. 

Animals were divided into four groups that differed as diet additive (control/untreated, 

zinc bacitracin, Phytogenic 0.5%, Phytogenic 1%). Blood samples were collected at 

14, 28 and 42 days of broiler life. Animals who received in the diet the phytogenic 

showed a red cell count and hemoglobin content higher than the control group 

(P<0.05). The number of total leukocytes in the animals of both phylogenetic groups 

decreased, as consequence of the reduction in the number of lymphocytes and 

heterophiles. The total bacterial count on the bed of chickens was lower in animas 

fed a diet containing 1.0% phytogenic on the 42 day of life. Therefore, the use of 

phytogenic prevented anemia and had anti-inflammatory action, as well as reduced 

environmental bacterial contamination. 
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Introdução 

Na avicultura de corte o uso dos antibióticos tem papel importante no combate 

aos microrganismos patogênicos. Dentre as alternativas, a indústria vem 

trabalhando em cima de potenciais substitutos aos antibióticos e que se enquadrem 

nas exigências de mercados. Nessa linha, os fitoterápicos têm ganhado espaço, 

pois de acordo com literatura melhora o aproveitamento de nutrientes e por 

consequência aumenta a produção, além de melhorar à saúde dos animais 

(Windisch et al., 2008). Diante disso o objetivo do trabalho foi avaliar se um 

fitogênico baseado em componentes de óleos essenciais, como carvacrol, timol e 

aldeído cinâmico usado como substituto em antibióticos tem efeito sobre parâmetros 

de hematologia, patológico e reduz contagem bacteriana total no ambiente. 

 

Material e Métodos 

O produto utilizado no experimento foi o fitogênico produzido a partir de óleos 

essenciais, com predominância dos componentes carvacrol, timol e aldeído 

cinâmico. O experimento foi realizado no galpão experimental de avicultura da 

UDESC- Chapecó. Foram utilizados 240 pintos da linhagem cobb 500®, sendo 

distribuído em um delineamento inteiramente casualizado em 4 tratamentos 

contendo 4 repetições cada contendo 15 animais por repetição. A dieta foi comum 

entre os tratamentos, e segui orientações da tabela nutricional brasileira para 

frangos. A presença ou ausência do antibiótico e fitogênico, assim como a dose foi o 

que diferiu os grupos assim identificados: DC (dieta controle), DBZ (dieta com 

bacitracina de zinco, 30 mg/kg), DF0.5% (dieta com 0,5% de fitogênico), DF1% 

(dieta com 1,0% de fitogênico).  

A coleta das amostras de sangue foi realizada em três períodos ou seja, nos 

dias 14, 28 e 42 de vida. O sangue foi armazenado em tubos contendo EDTA e 

fragmentos de intestino, fígado e rim foram coletados para histopatologia. 

Esfregaços sanguíneos foi feito diferencial leucocitário. Hematócrito foi obtido após 



 

 
 

centrifugação (10000 rpm aos 5 min) dos capilares, a concentração de hemoglobina 

foi obtida usando kits comerciais específicos (Analisa®). A contagem de leucócitos e 

eritrócitos foi realizada em câmara de Neubauer. Aos 42 dias do ciclo produtivo, 

previamente a saída dos animais, foi realizada coleta de cama de três pontos 

distintos de cada box, correspondendo a uma amostra de 200g. Em laboratório, 

usamos Petrifilm®, um kit comercial, assim como seguimos instrução do fabricante 

para processamento. Os dados não apresentaram normalidade e, portanto, foram 

transformados para logaritimo. Em seguida, uma análise de variância unidirecional 

(ANOVA) foi feita, seguida do teste de Tukey (p<0,05). O projeto foi aprovado pelo 

comitê CEUA – UDESC, sob protocolo de número 4581211216. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados de hematologia estão descritos na Tabela 1. O eritrograma 

mostrou que número de eritrócitos (dias 14, 28 e 42), concentração de hemoblobina 

(dias 28 e 42) e hematócrito (dia 28) foram superiores nos animais dos grupos que 

receberam o fitogênico na dieta (P<0.05). Já o número de leucócitos totais foi menor 

nos animais que receberam fitogênico na dieta, nos três momentos avaliados. Esse 

resultado está relacionado a redução de heterofilos (dia 14) e linfócitos (dias 14, 28 

e 42) nesses animais dos grupos experimental quando comparado ao controle. 

Eosinófilos e monócitos também foram identificados nos animais, mas não diferiram 

entre grupos (dados não mostrados). Não foram observadas alterações e lesões 

celulares no fígado, rim e intestino (jejuno) dos animais de todos os grupos. 

Portanto, os tratamentos testados não apresentaram toxicidade aparente aos 

animais. 

A adição de fitogênico baseado em timol e carvacrol na dieta dos frangos fez 

com que a contagem de eritrócitos e conteúdo de hemoglobina fosse superior 

nesses grupos comparado ao grupo controle, portanto teve um feito positivo a saúde 

dos animais, visto que essas células são importantíssimas para respiração celular, e 



 

 
 

consequentemente crescimento dos animais. Al-Kassie (2009) mostrou que a dieta 

suplementada com óleo de tomilho, em que o timol é o composto majoritário, 

aumentou a contagem de eritrócitos e o conteúdo de hemoglobina dos frangos de 

corte em comparação ao grupo controle. Assim, o uso de fitogênico pode ser 

considerado uma alternativa para prevenir ou reduzir alterações associadas às 

células do sangue, como a anemia. Por outro lado, observamos uma diminuição 

significativa nos leucócitos devido à redução de linfócitos, podendo ser um efeito 

negativo do fitogênico, uma vez que essas células estão intimamente ligadas à 

resposta imune e proteção contra doenças infecciosas. Mas por outro lado, uma 

ação anti-inflamatória pode ser benéfica para a saúde animal, pois reduz as lesões 

celulares causadas pela resposta inflamatória exacerbada, e favorece assim o 

desempenho dos animais como verificado nesse estudo (dados não mostrados). 

A contagem bacteriana total foi menor nos frangos de corte alimentados com 

uma dieta contendo 1,0% de fitogênico em relação aos animais que receberam dieta 

basal no 42º dia de vida (DC: 868 ± 151; DZB: 714 ± 68; DF0,5%: 642 ± 102; 

DF1,0%: 481 ± 182 UFC x 104). Neste estudo, a maior dose de fitogênico foi capaz 

de reduzir a contagem total de bactérias no ambiente, enquanto a bacitracina de 

zinco não exerceu efeitos, assim como observado por Manafi et al. (2016). Segundo 

esses autores, um fitogênico baseado em quatro compostos bioativos (alicina, 

hortelã-pimenta, timol e carvacrol) foi capaz de reduzir a contagem de bactérias 

intestinais (Salmonella sp. e Escherichia coli) em codornas japonesas. Assim, o uso 

de compostos fitogênicos à base de timol e carvacrol como compostos bioativos 

pode ser uma alternativa para reduzir contaminação do ambiente. 

 

Conclusão 

O uso de fitogênicos nas dietas de frango de corte diminui a contagem 

bacteriana total do ambiente. Além disso, tem efeito benéfico na estimulação de 

produção de células vermelhas do sangue, e assim contribui para melhor 



 

 
 

oxigenação do tecido muscular, o que pode favorecer o ganho de peso. Também 

tem ação anti-inflamatória quando incluído na dieta dos frangos. 

 

Tabela 1- Hemograma em três períodos de ciclo produtivo de frangos que 

receberam fitogênico em substituição aos antibióticos 

Variáveis Dia DC DBZ DF0,5% DF1,0% 

Eritrócitos 
(x106 µL) 

14 1,42± 0,31 1,81 ± 0,48ab 2,24 ± 0,59a 2,05 ± 0,59a 

28 1,56 ±0,29b 1,93 ± 0,62ab 2,50 ± 0,56a 2,53 ± 0,44a 

42 1,34 ±0,34b 1,46 ± 0,66ab 2,18 ± 0,49a 1,96 ± 0,20a 

Hemoglobina 
(g/dL) 

14 8,98 ±0,98 8,51 ± 2,38 9,91 ± 1,91 10,51 ±1,51 

28 9,1 ±3,44 b 15,3 ± 2,69 a 15,36 ± 1,62 a 14,0 ± 1,42a 

42 9,83 ±1,38 b 11,6 ± 2,98 ab 14,61 ± 2,94 a 12,95 ± 2,38 a 

Hematócrito (%) 

14 25,83 ± 1,17 27,66 ± 1,97 28,5 ± 2,66 27,0 ± 1,41 

28 27,4 ± 5,35b 33,33 ± 4,89a 31,16 ± 4,49ab 31,33 ± 5,32ab 

42 23,16 ± 5,31 24,5 ± 5,09 25,83 ± 2,14 25,16 ± 1,46 

Leucócitos (x103 
µL) 

14 5,78 ± 1,04 a 5,07 ± 2,86 b 3,94 ± 0,98 bc 2,64 ± 0,17 c 

28 6,94 ± 1,14 a 4,89 ± 2,33 ab 4,15 ± 1,01 b 3,80 ± 0,52 b 

42 5,49 ± 0,46 a 5,05 ± 1,26 a 4,36 ± 1,53 ab 4,29 ± 0,77 b 

Heterófilos (x103 
µL) 

14 1,89 ± 0,26 a 1,96 ± 0,53 a 1,17 ± 0,45 b 0,89 ± 0,31 b 
28 1,90 ± 0,99 2,30 ± 1,24 1,72 ± 0,84 1,63 ± 0,55 

42 1,76 ± 0,55 1,74 ± 0,58 1,84 ± 2,09 1,46 ± 0,63 

Linfócitos  
(x103 µL) 

14 3,62 ± 0,80 a 2,88 ± 1,18 ab 2,67 ± 1,00 bc 1,62 ± 0,3 c 

28 3,60 ± 1,07 a 2,39 ± 1,3 ab 2,23 ± 0,63 b 1,86 ± 0,26 b 

42 3,51 ± 0,50 a 3,11 ± 0,65 ab 2,27 ± 0,48 c 2,61 ± 0,57 bc 
Note: Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa entre os grupos (P<0.05).  
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