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Resumo 

Os dados para realizar essa meta-análise foram obtidos 
a partir de publicações nacionais e internacionais, que 
expressassem resultados de experimentos com frango 
de corte, alimentados com dietas contendo óleos 
essenciais, com respostas de desempenho. A análise 
estatística será realizada através do programa MINITAB 
16. Com relação ao consumo médio diário e ganho 
médio diário, os resultados não apresentaram diferenças 
significativas em relação ao tratamento controle. A 
conversão alimentar foi pior (P<0,05) nos animais do 
grupo controle em relação aos alimentados com óleos 
essenciais e antibióticos. 

Introdução  

O uso dos antibióticos foi proibido na Europa a fim 
de reduzir sua utilização exacerbada, diminuindo a 
resistência dos mesmos. Muitos estudos estão sendo 
realizados para encontrar alternativas aos 
antimicrobianos. 

Os óleos funcionais aparecem como alternativas 

eficientes aos antimicrobianos, podendo ter propriedades 

antimicrobiana. Os óleos essenciais (OE) melhoram o 

desempenho e a saúde intestinal de frangos de corte 

(CHO et al., 2014). Neste sentido, o objetivo do presente 

estudo é estimar os efeitos do uso de óleos essenciais 

na nutrição e desempenho de frangos de corte. 

Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido a partir de dados de 

publicações indexadas, extraídas da seção de materiais 

e métodos e resultados de artigos pré-selecionados. Os 

principais critérios para a seleção das publicações foi: 

apresentar resultados de experimentos com frangos de 

corte, alimentados com dietas contendo óleos 

essenciais, com respostas para desempenho.  

As respostas foram codificadas em três grupos: 

controle, óleos essenciais e antibióticos. A meta-análise 

foi realizada através de estudo gráfico e as comparações 

entre os dados foram feitas ao nível de 5% de 

significância. A análise estatística foi realizada através 

do programa MINITAB 16 (Minitab Inc., State College, 

USA). 

Resultados e Discussão 

Os resultados de desempenho de frangos de corte 
alimentados com dietas contendo óleos funcionais e 
essenciais estão apresentados na Tabela 1. Quanto ao 

consumo médio diário e ganho médio diário não houve 
diferença significativa para os tratamentos quando 
comparados ao controle. Segundo Azevedo et al (2017) 
a falta de desafio sanitário, como condições 
desafiadoras de higiene, alta densidade animal e 
exposição a doenças faz com que não haja diferenças 
significativas nessas variáveis, já que os melhoradores 
de desempenho são melhor percebidos nessas 
condições. 

A conversão alimentar foi pior (P<0,05) nos 
animais do grupo controle em relação aos alimentados 
com óleos essenciais e antibióticos. O uso dos óleos 
essenciais na dieta aumenta a produção de secreções 
digestivas, estimulam a circulação sanguínea, exercem 
propriedades antioxidantes e reduzem os níveis de 
bactérias patogênicas, resultando no melhor 
desempenho dos animais (HABIBI et al., 2016). 
Tabela 1. Desempenho de frangos de corte alimentados com 

dietas contendo óleos essenciais.   

 CMDR GMPD CA 
GRUPOS (g/d) (g/d) (g/g) 

CON 92,24 (133) 52,19 (124) 1,72a (160) 
OE 91,81 (296) 52,46 (246) 1,65b (298) 
ATB 95,45 (34) 58,66 (33) 1,61b (39) 
Dpr 17,04 7,54 0,19 
P 0,691 0,194 0,002 

R2,% 88,25 89,33 75 
CON: controle; OE: óleo essencial; ATB: antimicrobiano; dpr, desvio 
padrão residual; P, nível de significância; R2, coeficiente de 
determinação; (n), número de repetições. 

Conclusão ou Conclusões 

Os óleos essenciais podem ser utilizados como 
melhoradores de desempenho, diminuindo a conversão 
alimentar dos animais, semelhante aos antimicrobianos. 
A meta-analise permitiu integrar as informações, 
entretanto poucos estudos consideram esta abordagem. 
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