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A Enterite necrótica (EN) é considerada uma das doenças entéricas mais prevalentes na produção avícola mundial 
e afeta até 40% dos lotes comerciais de frangos de corte. O agente causador de EN é uma bactéria gram-positiva 
e anaeróbica, o Clostridium perfringens (C. perfringens), naturalmente presente no trato gastrintestinal das aves 
(McDougald, 2008).
A coccidiose é uma enfermidade provocada pelos protozoários do gênero Eimeria e constitui a doença parasitária 
de maior importância econômica na avicultura. Caracteriza-se por causar diarreia e redução no ganho de peso, 
associada com piora na conversão alimentar e aumento da mortalidade. As Eimerias: E. acervulina, E. maxima e E. 
tenella são as de maior importância econômica (McDougald, 2008).
Quadros de coccidiose têm sido relatados como um dos fatores predisponentes mais importantes para o surgimento 
da EN, o que poderia resultar em estímulo da proliferação do C. perfringens.
Com isso, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do uso de aditivo eubiótico NEXT ENHANCE® 150 comparando 
a diferentes misturas de óleos essenciais associadas ou não ao ácido benzoico livre sobre o desempenho de frangos 
de corte desafiados com ração  à base de trigo moido, óleo de vísceras oxidado e farelo de soja.

Introducao e objetivo~

~

MateriaiS e MetodoS´

O estudo foi realizado UFLA (Universidade Federal de Lavras), estado de Minas Gerais, Brasil. Foram utilizados 2.304 
pintinhos machos (Cobb) distribuídos aleatoriamente em seis tratamentos com 12 repetições de 32 frangos. Os 
tratamentos (Tabela 1) consistiram na utilização de diferentes eubióticos comerciais sobre uma dieta basal sem 
promotor de crescimento à base de milho, farelo de soja, trigo, subprodutos de origem animal e óleo de vísceras 
oxidado (controle negativo) comparadas a uma dieta com adição de Enramicina (controle positivo). As dietas foram 
divididas em quatro fases: pré inicial (0-10 dias), inicial (11-21 dias), crescimento (22 – 33 dias) e terminação (34 
– 40 dias).

PrincipaiS ConcluSoeS~

A combinação de timol 
e carvacrol, associada à 
tecnologia exclusiva de 

encapsulamento do NEXT 
ENHANCE® 150 provou 

ser eficaz na melhoria do 
desempenho dos frangos, 

auxiliando na melhor 
resposta aos desafios 

estabelecidos nesse estudo.

O uso do NEXT ENHANCE® 
150  em dietas de frangos 

de corte resultou em melhor 
taxa de conversão alimentar 
quando comparado com os 
tratamentos que receberam 
diferentes misturas de óleos 

essenciais associados ou 
não ao ácido benzóico livre.

De maneira geral, as 
aves alimentadas com 
NEXT ENHANCE® 150 
apresentaram maior 

viabilidade produtiva aos 
40 dias de idade, quando 

comparadas às aves 
alimentadas com os demais 

aditivos.



T1 – Controle Positivo 

T2 - Controle Negativo

T3 – CN + NE150

T4 – CN + NE150

T5 – CN + Aditivo A

T6 – CN + Aditivo B

Dieta Basal + Enramicina (100 ppm) 

Dieta Basal

Dieta Basal + 30 ppm NEXT ENHANCE® 150 (25% Carvacrol + 25% Timol)

Dieta Basal + 60 ppm NEXT ENHANCE® 150 (25% Carvacrol + 25% Timol)

Dieta Basal + 300 ppm (Ácido benzóico + Timol + Eugenol + Piperina)

Dieta Basal + 100 ppm (Cinamaldeido + Carvacrol + Capsaicina)

Tratamentos Descrição

Tabela 1. TratamentoS

ReSultadoS

As aves alimentadas com o aditivo eubiótico NEXT ENHANCE® 150, nas duas dosagens, apresentaram maior ganho de 
peso de 01 a 40 dias de idade quando comparadas as aves do Controle Negativo, e não diferiram das aves do controle 
positivo, assim como das aves que receberam o Aditivo B (P<0.001, Figura 1).

Figura 1. Efeito dos tratamentos sobre o ganho peso corporal das aves aos 40 dias de idade.
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Fonte: UFLA, 2020

 Além do protocolo de desafio para enterite necrótica pela composição da dieta (trigo moido, subprodutos de origem 
animal e óleo de visceras oxidado), todas as aves receberam o programa de coccidiostático apenas até os dez dias 
de vida (Robenidina - 33 ppm) e foram desafiadas em cinco vezes a dose recomendada da vacina COCCIVAC-D 
(MSD - blend de 8 Eimerias) no dia 14 de idade. No dia 15 (um dia após a vacinação), três aves de cada repetição 
foram separadas e alojadas em gaiolas, sendo as amostras de excretas coletadas entre 18 e 21 dias para contagem 
do número de oocistos. Aos 40 dias foi coletado sangue das aves abatidas para análise coloração do soro, parâmetro 
indicador da capacidade de absorção das células intestinais e melhor integridade intestinal.



Os valores de contagem de oocistos nas excretas reduziram a níveis equivalentes aos do controle positivo com o uso 
de 30ppm de NEXT ENHANCE® 150 ou o aditivo B, os quais foram menores em relação ao observado no controle 
negativo (P<0,05). Foi observada uma redução ainda maior na contagem nas excretas das aves que receberam 
60ppm NEXT ENHANCE® 150 ou o Aditivo A (Figura 3), podendo indicar uma melhor integridade intestinal.

Figura 3 -  Efeito dos tratamentos sobre a contagem de oocistos presentes nas excretas das aves.
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NEXT ENHANCE® 150, em 30 ou 60ppm, o Aditivo B e a dieta do controle positivo melhoraram a taxa de conversão 
alimentar das aves aos 40 dias de idade (P <0,001) quando comparadas as aves do controle negativo (Figura 2).

Figura 2. Efeito dos tratamentos sobre a conversão alimentar das aves no período de 1 a 40 dias de idade
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Oocisto 18-21 dias (n/g)



Comprovando a relação da menor excreção de oocistos nas excretas das aves com uma provável melhor integridade 
intestinal, as aves que receberam a inclusão de 30ppm de NEXT ENHANCE® 150 ou o Aditivo A, além de menor 
excreção de oocistos, apresentaram também maior coloração do soro sanguíneo quando comparadas as aves do 
controle positivo e do controle negativo (P<0,05), indicando melhor capacidade absortiva intestinal. Porém, as aves 
que receberam o Aditivo B não diferiram do controle negativo (P>0.05, Figura 4). 

Figura 4-  Efeito dos tratamentos sobre a coloração do soro sanguíneo das aves aos 40 dias de idade.
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ImplicacoeS~

~

O aditivo eubiótico NEXT ENHANCE® 150 (30 ppm) foi o mais consistente na melhoria da capacidade de absorção 
intestinal, no desempenho e na redução na excreção de oocistos das aves sob desafio, promovendo melhor relação 
custo-benefício. A elevada concentração em princípio ativo (25% Timol + 25% Carvacrol, no conceito de componentes 
idênticos ao natural) e o sistema de proteção ENHANCE®, patenteado pela NOVUS®, são os diferenciais desse produto 
que promovem esses benefícios em comparação a outros produtos disponíveis no mercado. 

Coloração do soro 40 dias

Fonte: UFLA, 2020



Recomendação de uso:  
Inclusão de 15 a 60 gramas por tonelada de ração. 
Para maiores informações consulte a equipe técnica da Novus International

Apresentação: 
Sacos laminados de 25 Kg.
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Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Prof Dr. Antonio Beterchini (2020).
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Greenspan P, Hartle DK. (2008).

Verificar a disponibilidade do produto de acordo com cada país.

OBSERVAÇÃO: Embora as informações aqui contidas sejam apresentadas em boa fé e consideradas corretas até a presente data, a Novus 
International, Inc. não garante resultados satisfatórios baseados em tais informações e fica exonerada de quaisquer responsabilidades por 
danos ou perdas decorrentes do uso destas informações ou produtos a que as informações se referem e NÃO ENDOSSA OU GARANTE, 
EXPLÍCITA OU IMPLICITAMENTE, A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA FINS DE QUALQUER NATUREZA, exceto os citados nas 
condições de vendas da Novus. Nada aqui contido deve ser interpretado como recomendação de uso de produto ou processo em conflito com 
qualquer patente e a Novus International, Inc., não endossa ou garante, explícita ou implicitamente, que o uso não infringirá nenhuma patente.
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