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Resumo 

Por meio da abordagem meta-analítica, estimou-se o 

impacto do uso de óleos funcionais, bem como seus 

benefícios em frangos de corte. Os dados para esse 

estudo foram obtidos a partir de publicações indexadas, 

extraídas da seção de materiais e métodos e resultados 

de artigos pré-selecionados. A meta-análise foi realizada 

através de estudo gráfico de correlações e análise do 

tipo variância-covariância.  

Introdução  

O uso indiscriminado de antibióticos levou a uma 

seleção de bactérias resistentes a antibióticos. Dentre as 

alternativas utilizadas, podemos citar os óleos essenciais 

e funcionais (TRAESEL et al.,2011). Os óleos essenciais 

são compostos naturais, que possuem baixa toxicidade e 

são livres de resíduos quando comparados aos 

antibióticos (GONG et al.,2014). 

Estudos indicam que a qualidade de carcaça de frangos 

de corte pode ser melhorada através das propriedades 

antioxidantes contidas nos óleos essenciais e funcionais, 

como o óleo de alecrim, cravo e castanha de caju 

(TORRENT et al., 2019). Sendo assim, faz-se necessário 

integrar as informações e permitir avaliar os impactos 

dos óleos essenciais e funcionais nas características de 

carcaça e estresse oxidativo em frangos de corte.  

Material e Métodos 

O estudo foi executado através da pesquisa de artigos 
científicos selecionados antecipadamente, com dados 
retirados de materiais e métodos e resultados. Foram 
utilizados critérios para busca dos artigos, que 
compreenderam a utilização de frangos de corte, uso de 
óleos essenciais na dieta com comparativos ou não com 
antibióticos e resposta para estresse oxidativo e 
qualidade de carcaça.  
Os dados do presente estudo foram submetidos a 
análise gráfica para observar a coerência biológica dos 
dados e análise de variância. As comparações entre os 
dados foram feitas ao nível de 5% de significância. As 
análises estatísticas foram realizadas através do 
programa MINITAB 16 (Minitab Inc., State College, 
USA). 

Resultados e Discussão 

O fornecimento de óleos funcionais para frangos de 

corte não altera (P>0,05) o rendimento de carcaça e de 

cortes (Tabela 1). 

Diferenças no rendimento de cortes não foram 

verificadas por Aguilar et al., (2013), utilizando níveis 

diferentes de óleo essencial de copaíba na dieta de 

frangos de corte. Porém, Peng et al., (2016) encontrou 

em seus estudos uma melhora do rendimento de coxa e 

de peito em frangos alimentos com dietas contendo óleo 

essencial de orégano.   

 
Figura 1. Rendimento de cortes (%) de frangos alimentados com 
dietas contendo ou não óleos essenciais.  

Os marcadores de estresse oxidativo foram identificados 
no plasma, serum, fígado e rins. Entretanto, dos 65 
artigos tabulados, apenas 4 possuíam resultados para 
estes marcadores, não sendo possível quantificar a 
resposta com relação a utilização ou não de óleos 
essenciais.  

Conclusões 

Pode-se concluir que não houve diferença significativa 

no que diz respeito a rendimento de carcaça e cortes 

para frangos de corte alimentados com óleos essenciais. 

Além disso, ainda são poucos os estudos sobre o efeito 

dos óleos essenciais no estresse oxidativo, mostrando 

que há uma necessidade de maiores estudos nessa 

área. 
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