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Editorial 
 

 

IX SINSUI - Simpósio Internacional de Suinocultura 
12 a 14 de maio de 2015 

 

A IX edição do SINSUI será uma oportunidade para reunir em Porto 

Alegre veterinários, estudantes, técnicos e produtores em busca de atualização na 

área da suinocultura. Mais uma vez o objetivo do SINSUI será a apresentação de 

um conteúdo com temas atuais nas áreas de sanidade, reprodução e produção 

suína. É também uma ocasião propícia para a reunião de lideranças e técnicos 

ligados à suinocultura, gerando discussões capazes de gerar benefícios a todos os 

participantes. A programação vai se concentrar em temas considerados atuais e 

relevantes para a nossa suinocultura. Para a seleção dos assuntos a serem 

abordados, foram também consideradas as sugestões das fichas que foram 

preenchidas durante o VIII SINSUI. Agradecemos aos que se preocuparam em 

nos ajudar com as propostas emitidas no formulário. Serão realizadas 27 palestras 

proferidas por 6 técnicos estrangeiros e 21 nacionais. Para que alcance os seus 

objetivos, o SINSUI depende da qualidade das informações que vier a fornecer e 

dos palestrantes e moderadores das sessões, que são os responsáveis pelas 

palestras e condução das mesas redondas. A programação científica foi elaborada 

de forma a representar o momento atual da suinocultura no nosso meio e que fosse 

realmente capaz de sugerir ações para solucionar problemas de campo. As 

atividades dos organizadores do evento, professores da Faculdade de Veterinária 

da UFRGS, se relaciona com Ensino, Pesquisa e Extensão em Suinocultura, 

principalmente nas áreas de Sanidade, Reprodução e Manejo. Como parte das 

suas ações de extensão, o SINSUI vem sendo realizado anualmente. A logística 

para a realização do evento é complexa, e para tal temos contado com o apoio dos 

alunos de pós-graduação, bolsistas e estagiários. Aos mesmos, fica de novo o 

nosso reconhecimento e agradecimento pelo empenho que tem demonstrado em 

nos auxiliar. Manifestamos também o agradecimento aos patrocinadores, pela 

confiança e apoio ao nosso projeto. Aos palestrantes e moderadores das sessões, 

registramos nosso reconhecimento e agradecimento pela generosidade e apoio. 

Aos participantes, agradecemos pelo interesse em comparecer e a disposição em 

participar desta nova edição do SINSUI. Sejam bem-vindos, esperamos que as 

informações obtidas no nosso simpósio possam efetivamente influir na melhoria 

das atividades que desempenham no seu dia a dia na suinocultura.  

 

Porto Alegre, maio de 2015 

Profs. Ivo Wentz, Fernando P. Bortolozzo, David E. Barcellos  

e Mari Lourdes Bernardi.  

Setor de Suínos - Faculdade de Veterinária UFRGS 
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Resumo 

 O início da puberdade em leitoas se dá com a maturação hipotalâmica, em que a 

liberação de estradiol estimula a liberação de gonadotrofinas, resultando em ovulação. O 

desencadeamento da puberdade é antecipado em leitoas que são estimuladas diariamente 

com o contato focinho-focinho com um macho sexualmente maduro e com alta libido. 

Além do correto manejo com o macho, há outros pilares que devem ser respeitados para a 

correta preparação da futura matriz, tais como período de adaptação, imunização, 

condição corporal adequada (peso e espessura de toucinho), flushing e momento ideal da 

primeira inseminação. O objetivo final deve visar a chegada da fêmea ao primeiro 

desmame em condições adequadas para garantir a sua longevidade no plantel reprodutivo. 

 

Introdução 

 O objetivo da produção de leitoas é fornecer fêmeas que se tornam púberes, 

entrem no plantel de cobertura precocemente, fiquem prenhes, e que apresentem uma 

vida reprodutiva longa e eficiente. O manejo de introdução da leitoa no plantel de 

matrizes é um fator econômico tão importante quanto a eficiência com que a fêmea 

retornará ao estro após o desmame. Na produção tecnificada, é fundamental realizar o 

manejo de antecipação da puberdade, permitindo a introdução mais precoce das matrizes 

no plantel de reprodutoras. Os dias não-produtivos (DNP) das fêmeas, aqueles em que 

elas não estão em gestação ou lactação, comprometem a rentabilidade da produção. A 

categoria de leitoas representa aproximadamente 50% dos DNP acumulados por matriz ao 

ano. Ao avaliar a proporção desses valores, tem-se a ideia do quão importante é manejar 

corretamente a leitoa, visando antecipar a idade à puberdade. Para isso, existem técnicas e 

ações simples, que podem ser empregadas na rotina de produção das unidades. 

 

Bases Fisiológicas da Puberdade 

A teoria gonadostática foi proposta por Ramirez & McCann (1963) para explicar 

a secreção de LH em ratos jovens, e é a teoria mais aceita para as demais espécies. O 

hipotálamo é a glândula endócrina limitante no controle da puberdade, e a redução da 

sensibilidade hipotalâmica ao efeito negativo do estradiol é um fator responsável pela 

puberdade (MELLAGI et al., 2006a).  

No período pré-púbere, a hipófise responde à estimulação do hormônio GnRH, 

indicando funcionalidade em idade jovem (RAMIREZ & MCCANN, 1963). Na Figura 1, 

demonstra-se   que  o  hipotálamo  de  fêmeas  sexualmente   imaturas é mais  sensível  à  
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pequena quantidade de estradiol ovariano, o qual inibe a secreção de GnRH/LH (1). 

Durante o período que antecede a puberdade, há redução na sensibilidade hipotalâmica ao 

efeito negativo do estradiol (2). Com a maturação hipotalâmica, o efeito do estradiol 

deixa de ser inibitório e sua liberação passa a estimular a liberação de GnRH e, em 

consequência, a de LH (3). O aumento expressivo do LH resulta na ovulação (4). 

 

 
Figura 1. Teoria gonadostática sobre o mecanismo fisiológico do período peripuberal. 

Linhas cheias: “feedback” positivo. Linhas tracejadas: “feedback” negativo. (Adaptado de 

MELLAGI et al., 2006a). 

 

A puberdade ocorre apenas quando as leitoas atingem um determinado 

desenvolvimento corporal e fisiológico. Durante a fase final de maturação, as células da 

granulosa e da teca sintetizam uma grande quantidade de esteroides, hormônios 

peptídicos, prostaglandinas e outras substâncias (HUNTER et al., 1992), importantes por 

terem uma ação local no desenvolvimento folicular e pelo fato de alguns conduzirem 

sinais que coordenam o funcionamento do eixo hipotálamo–hipófise–ovário.  

Vários fatores, de forma independente ou associada, interferem na idade à 

puberdade da leitoa, podendo ser citados os seguintes: idade, peso, taxa de crescimento, 

nutrição, genética, além de manejos realizados com as leitoas, tipo e densidade de 

alojamento, sazonalidade e fotoperíodo. Todos estes fatores, de origem interna ou 

externa, estão envolvidos com a secreção de GnRH/LH, fundamental para o 

desencadeamento da atividade reprodutiva (Tabela 1). 
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Tabela 1. Principais fatores e mecanismos envolvidos no desencadeamento da puberdade  

Fator Mecanismo Referências 

Idade, peso e 

taxa de 

crescimento 

- Condição corporal desenvolvida, e 

maturação do eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal; 

- Reservas corporais mínimas (tecido 

magro e gordo) são essenciais para as 

leitoas iniciarem a atividade cíclica 

Eliasson et al. (1991) 

Beltranena et al. (1991a) 

Edwards (1998) 

Tummaruk et al. (2000) 

van Wettere et al. (2006) 

Kummer et al. (2006) 

Kummer et al. (2009) 

Amaral Filha et al. (2009) 

Bortolozzo et al. (2009) 

Nutrição 

- Há associação da nutrição com 

alterações plasmáticas de metabólitos e 

secreção de hormônios metabólicos e 

gonadotróficos 

- Subnutrição é associada à inibição da 

secreção pulsátil de LH, via 

modificações de glicose e insulina 

- Efeito da restrição alimentar depende 

da idade da leitoa, o grau de restrição e 

duração do período de restrição. 

- Aumento da taxa ovulatória, com 

administração de flushing 

- Relação proteína:energia e balanço 

nutricional desempenham papel 

importante no eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal 

Kirkwood & Aherne (1985) 

Prunier et al. (1993) 

Beltranena et al. (1991a) 

Aherne & Williams (1992) 

Booth et al. (1996) 

Cia et al. (1996) 

Prunier & Quesnel (2000) 

Klindt et al. (2001) 

Evans & O’Doherty (2001) 

Farmer et al. (2004) 

 

Genética 

- Animais cruzados apresentam, de 

maneira geral, puberdade mais 

precoce, comparados com animais 

puros 

- Variações nas taxas de ganho de peso 

das diferentes genéticas disponíveis no 

mercado podem estar associadas a 

diferenças na precocidade das fêmeas 

- Idade à puberdade possui 

herdabilidade= 0,32 

Hughes (1982) 

Hunter et al. (1993) 

Rothschild (1996) 

Evans & O’Doherty (2001) 

 

Efeito Macho 

- Ação sinérgica de estímulos, visuais, 

táteis, olfatórios e auditivos  

- Saliva do macho possui um 

complexo de feromônios reprodutivos 

- Aumento da concentração de LH, 

cortisol e resposta do ovário em 

secretar estradiol 

Signoret (1970) 

Pearce et al. (1988) 

Patterson et al. (2002) 
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Tabela 1. Principais fatores e mecanismos envolvidos no desencadeamento da puberdade 

(Continuação) 

Fator Mecanismo Referências 

Alojamento 

- Restrição de espaço leva à 

competição por alimento, maior 

elevação de corticosteroide livre 

- Grupos muito grandes são mais 

difíceis de manejar 

Soede et al. (1990) 

Wentz et al. (1990) 

Pearce & Paterson (1993) 

Bortolozzo et al. (2001) 

Young & Aherne (2005) 

Estímulo pelo 

transporte e 

mistura de 

lotes 

- Fator estressante que pode 

desencadear o primeiro estro puberal 

- Aumento na concentração e na 

frequência dos pulsos de LH, que pode 

ser mediado pelo aumento do cortisol 

Evans & O’Doherty (2001) 

Interação 

social entre os 

animais e dos 

animais com o 

tratador 

- Estímulos visuais, táteis, olfatórios e 

auditivos consistem em ambiente 

social 

- Mudanças comportamentais geram 

mudanças fisiológicas em curto prazo, 

como aumento de adrenalina e 

corticosteroides, ou estresse crônico, 

afetando os sistemas nervoso, linfático, 

circulatório e hormonal 

- Cortisol elevado por longos períodos 

compromete o pico de LH, estro e 

ovulação de leitoas 

Hemsworth & Barnett (1990) 

Soede et al. (1990) 

Turner et al. (1999) 

 

Sazonalidade 

- Atraso na entrada à puberdade no 

verão quando comparado com o 

inverno 

- Efeito da luminosidade é controverso 

em relação à entrada à puberdade 

- Altas temperaturas são prejudiciais 

Paterson et al. (1991) 

Love et al. (1993) 

Tummaruk et al. (2007) 

Kennaway et al. (2015) 

  

Tipos de introdução de matrizes no plantel reprodutivo 

Na indústria de suínos, os sistemas convencionais de reposição de matrizes são 

caracterizados pela compra de leitoas pré-púberes de fornecedores de material genético 

ou por sistemas de reposição interna, nos quais as leitoas são preparadas na própria granja 

(FURTADO et al., 2006a). No entanto, sistemas alternativos de reposição de matrizes 

podem ser adotados a fim de atender as necessidades de cada granja. 

 

(I) Autorreposição 

O sistema de autorreposição consiste em manter animais avós dentro da própria 

granja  para produzir as  leitoas de reposição.  Usualmente,   esses   animais  avós   podem  
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representar em torno de 10% do plantel, de acordo com a pressão de seleção 

(MACHADO, 2003). A autorreposição é uma  boa  alternativa  para  granjas  com  plantel 

acima  de   1000  matrizes,  obtendo  um  ganho principalmente  na   biossegurança. Se no 

sistema de reposição externo, com recebimento de leitoas pré-púberes, há entrada do 

número de animais correspondente à aproximadamente 40-50% do plantel, em um 

sistema de autorreposição esse valor pode ser reduzido em até 10 vezes (FURTADO et 

al., 2006a). Além da menor entrada de animais na granja, as matrizes produzidas não 

precisarão passar por adaptação sanitária, já que nasceram nas condições da própria 

unidade. 

Porém, o uso de autorreposição exige mais instalações para esses animais em 

todas as fases, desde a maternidade até a reposição. Outro aspecto relevante é que esses 

animais avós, ou em alguns casos bisavós, são mais sensíveis e carecem de maior atenção 

e manejo diferenciado. Além disso, as suas progênies devem receber atenção especial do 

nascimento até a incorporação no plantel reprodutivo, principalmente quanto à nutrição e 

qualidade das instalações, para obter animais de qualidade para a reprodução. 

 

(II) Quarto Sítio 

A grande evolução da suinocultura nos últimos 20 anos proporcionou alternativas 

com diferenciação e especialização de atividades por categoria animal. As unidades de 

Quarto Sítio recebem leitoas com aproximadamente 150 dias de idade, por via de 

reposição externa com o objetivo de vender leitoas gestantes preparadas em condições 

específicas de manejo sanitário, nutricional e reprodutivo (BRANDT & LIMA, 2005). 

O Quarto Sítio é uma estrutura especializada na preparação de leitoas, o que 

possibilita uma maior atenção aos manejos específicos da classe como manejos sanitários, 

vacinações, nutrição, indução à puberdade e demais manejos reprodutivos subsequentes, 

até a confirmação da gestação. Nos sistemas tradicionais de reposição há um risco 

evidente relacionado às perdas pré-cobertura, em função do diferente status sanitário das 

granjas, estratégia de adaptação, e resposta reprodutiva, que podem levar ao não 

aproveitamento no momento exato requerido pelos lotes de produção (BRANDT, 2008). 

A entrada de leitoas com prenhez confirmada possibilita uma melhora nos índices 

reprodutivos. Outra grande vantagem é a capacidade de reduzir em 10% o plantel de 

animais por não haver a necessidade de manejar leitoas pré-púberes (BRANDT, 2008), 

podendo alcançar até 25% em granjas com reposição interna (WENTZ et al., 2011). Além 

disso, Ulguim et al. (2014) sugerem que o uso de fêmeas de Quarto Sítio pode reduzir os 

impactos do descarte precoce na reprodução e proporcionar maior retenção no plantel. O 

manejo em bandas também é viabilizado com o recebimento de leitoas oriundas de 

Quarto Sítio. 

 

(III) Reposição Externa 

Granjas que utilizam a reposição externa geralmente recebem leitoas de granjas 

multiplicadoras. Estas granjas são certificadas sanitariamente pelo MAPA e são 

denominadas Granjas de Reprodutores Suídeos Certificada (GRSC), o que garante a 

segurança   sanitária   para  as  granjas   que   recebem  as leitoas de reposição. As granjas  
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multiplicadoras são GRSC, o que representa segurança sanitária para as unidades que 

recebem   esses  animais.   Além disso,  as leitoas são recebidas por volta dos  150 dias de 

idade, o que possibilita o manejo adequado de quarentena e adaptação. Receber animais 

de programas  genéticos  de  qualidade  é  o  principal  ponto  para  favorecer  a  reposição 

externa. Granjas com adequada reposição anual de animais de comprovada qualidade 

genética podem gerar um ganho econômico em torno de 2 a 3% ao ano (WENTZ et al., 

2011). 

Para manter um fluxo de produção dentro do planejado é importante realizar uma 

produção em lotes. Esses lotes podem ser de 7, 14, 21 e até 28 dias, variando com os 

intervalos de desmame estipulado para a granja. Ao escolher o intervalo de desmame, a 

entrada de leitoas deve ser coerente para obter fornecimento adequado da empresa de 

genética e ter instalações suficientes para o manejo com leitoas, mantendo as taxas de 

reposição. Além disso, deve-se possuir sincronização em todo o manejo de indução à 

puberdade e entrada das leitoas na reprodução para manter o fluxo de produção, favorecer 

o manejo e as condições sanitárias dentro da granja, melhorando as taxas de seleção. 

Nesse contexto, o quarto sítio pode ser uma boa alternativa na organização dos lotes, com 

reflexo em toda a cadeia de produção (LESSKIU & BRANDT, 2010). 

 

Cuidados na Indução à puberdade 

O conceito tradicional é que o manejo das leitoas deve ser iniciado ao redor dos 

140-160 dias de vida, independentemente do tipo de reposição. Entretanto, estudos 

recentes com novas linhagens genéticas (VAN WETTERE et al., 2006) apresentam 

resultados satisfatórios quando as leitoas são manejadas com idade superior (180 dias ou 

mais), uma vez que as fêmeas já estão mais maduras, faltando apenas este estímulo final 

para desencadear a puberdade (WENTZ et al., 2011), otimizando também o uso da mão 

de obra. Estimular grupos de fêmeas com idade inferior a 130 dias pode proporcionar 

uma idade média à puberdade semelhante aos grupos nos quais a estimulação iniciou aos 

140-160 dias de vida. Entretanto, a distribuição destas fêmeas em cio, após o início do 

manejo, será por um período maior, perdendo a vantagem de obter a maioria das fêmeas 

em cio em um curto período de tempo e o volume de trabalho será maior, pois o manejo 

iniciará antes do período recomendado (MELLAGI et al., 2006b).  

Na maioria dos casos, as leitoas são alocadas em baias coletivas formando grupos 

de acordo com a idade e desenvolvimento corporal. O tamanho do lote das leitoas 

dependerá do tamanho da granja e do fluxo de reposição, podendo ser semanal, quinzenal 

ou mensal. Com a idade de chegada entre 140-160 dias e aproximadamente 100 kg de 

peso vivo, é possível manter uma leitoa em uma área de 1,0-1,2m2. Entretanto, se os 

grupos permanecem do mesmo tamanho até próximo ao momento da inseminação, deve-

se imaginar que o espaço por leitoa será, mais tarde, menor que o ideal. Na prática, as 

leitoas que chegam à granja podem ser alojadas em grupos de até 20 animais, respeitando 

1,0-1,2m2/fêmea. Quando houver o reagrupamento das leitoas, em baias sincronizadas, 

após o estro puberal, sugere-se que estes lotes tenham menor número de animais e o 

espaço mínimo de 1,5 m2/fêmea, prevendo que as fêmeas irão ficar nesse local até a 

realização do “flushing” pré-cobertura. Os grupos com mais de 15-20 leitoas trazem uma 

série de inconvenientes nas atividades subsequentes, tais como dificuldade na estimulação 

com  o  macho  no interior  das  baias e  a detecção correta das fêmeas em cio, dificuldade  
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para o funcionário na realização dos manejos e, muitas vezes, ocorrem brigas internas nas 

sucessivas   tentativas   de  reorganização do lote.  Apesar de  a baia  coletiva ser o tipo de 

instalação recomendada até o momento para leitoas em alojamento, muitas vezes é 

necessário alojá-las em gaiolas, como em granjas em povoamento, que recebem grandes 

lotes de leitoas de diferentes idades, num mesmo momento. 

Uma vez alojadas na área de estimulação das leitoas, o manejo com os machos 

deve ser iniciado, levando alguns aspectos em consideração. O macho deve ser 

sexualmente maduro, ter boa libido e idade superior a 10 meses, para suficiente produção 

e liberação de feromônios, sendo mais eficiente na estimulação das leitoas (KIRKWOOD 

& HUGHES, 1981). Além disso, o reprodutor mais velho tem um maior desenvolvimento 

corporal que as fêmeas e, ao entrar na baia, impõe sua presença, evitando a agressão por 

parte das leitoas. O cachaço deve ser saudável, principalmente no que se refere à saúde do 

aparelho locomotor e reprodutivo. Quando a granja tem disponibilidade de cachaços, é 

sugerida a rotação dos mesmos na estimulação do estro, levando a uma renovação 

positiva de estímulos de diferentes machos (BORTOLOZZO & WENTZ, 1999).  

Também é importante definir a frequência da realização do estímulo com o 

macho. Este manejo deve ser realizado diariamente, incluindo sábados, domingos e 

feriados, para que a detecção dos estros seja precisa. Por muitos anos foi recomendado 

que a estimulação com o macho fosse realizada duas vezes ao dia, garantindo maior 

proporção de leitoas púberes e tentativa de identificar fêmeas com estro curto, inferior a 

24 horas (para revisão: MELLAGI et al., 2006b). Entretanto, com o desafio de 

disponibilidade de mão de obra, é possível realizar o manejo com o macho somente na 

parte da manhã, sem prejudicar os índices reprodutivos, desde que realizado com 

dedicação (BORTOLOZZO et al., 2015). 

A estimulação da puberdade pelo manejo com o macho pode ser realizada em 

sistema tradicional ou pelo sistema BEAR (Boar Exposure Area). Em ambos os sistemas 

é preconizado que haja o contato focinho-focinho de todas as leitoas com o macho. No 

sistema tradicional, o macho deve ser conduzido no interior da baia, mantendo um 

contato corporal com todas as leitoas alojadas. No denominado ‘passeio’ no interior da 

baia, o funcionário deve conduzir e supervisionar a atividade do cachaço, fazendo com 

que ele tenha contato naso-nasal com todas as leitoas do grupo. Enquanto o macho está 

estimulando a fêmea, o funcionário deve tentar desencadear o reflexo de tolerância da 

leitoa. Simultaneamente, também devem ser observados os sinais secundários, como 

edema e hiperemia vulvar além das mudanças comportamentais, isto é, se a fêmea 

interage com as demais, salta e/ou tolera o salto de outras fêmeas. Recomenda-se que o 

macho tenha um contato naso-nasal durante cerca de 20 a 30 segundos por fêmea, e com 

todas as fêmeas, respeitando um tempo mínimo de aproximadamente 10 minutos por 

baia. No caso de leitoas alojadas em gaiolas, recomenda-se a passagem do macho no 

corredor central, realizando o estímulo naso-nasal e, simultaneamente, o funcionário 

realiza a pressão lombar e nos flancos, para desencadear o reflexo de tolerância na 

presença do cachaço. 

No sistema BEAR, os machos ficam em gaiolas centrais a duas baias, onde são 

alocadas as fêmeas a serem estimuladas. Desta forma, as leitoas são estimuladas por 

múltiplos machos (BELTRANENA et al., 2005), potencializando o “efeito macho”. O 

sistema contempla duas áreas de apoio: uma destinada para as fêmeas detectadas em estro  
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e outra para uma balança, oferecendo a vantagem de registro de peso das mesmas (Figura 

2).   Quando um grupo  de 15 leitoas é transferido para uma das áreas de estimulação,  os 

machos permanecem presos e o funcionário identifica as fêmeas em estro. Após 10 

minutos, um macho pode ser solto na baia, para estimular as demais fêmeas a 

demonstrarem o estro (BELTRANENA et al., 2005). Este manejo exige um deslocamento 

das leitoas até a área de estimulação, mas elas se mostram  adaptadas após  2-3  dias,  não 

sendo caracterizado como um fator estressante (RIBEIRO et al., 2011). Ambos os 

sistemas conferem resultados semelhantes de indução à puberdade, quando bem 

executados. Entretanto, no sistema BEAR algumas deficiências podem ser sanadas, 

devido à presença de múltiplos machos (BIERHALS, 2014).  

 

 
Figura 2. Esquema da área para exposição ao macho (BELTRANENA et al., 2005). Nas 

gaiolas centrais permanecem os machos que podem ser soltos em uma das baias de 

estimulação. É possível manejar dois grupos independentes de leitoas. 

 

 Em muitas situações, as leitoas são estimuladas para a puberdade na fase de 

adaptação. A adaptação objetiva a exposição das leitoas a agentes infecciosos presentes 

na granja ou plantel reprodutivo (autorreposição). Neste período são previstas vacinações, 

medicações e exposição a animais de descarte para que as futuras matrizes se adaptem à 

nova microbiota, além da adaptação às instalações e ao manejo nutricional (FURTADO et 

al., 2006b).  

Para sistemas de manejo em bandas ou em Quarto Sítio, é importante haver 

sincronia na entrada ao estro para não haver ‘furos’ no fornecimento de leitoas de 

reposição e/ou prenhes. Neste sentido, é comum a utilização de progestágenos 

(Altrenogest) para suprimir a ciclicidade das leitoas e sincronizar a entrada ao estro 

puberal. Além disso, é interessante a associação do Altrenogest com eCG e hCG, que 

possuem ação de FSH e LH, respectivamente, para sincronização de estro em leitoas 

(ESTIENNE & CRAWFORD, 2015).  

 

Metas e ações com fêmeas que não ciclaram 

Com correto manejo com o macho na estimulação do estro puberal, espera-se que 

somente 5 a 7% das leitoas não sejam identificadas em estro em um período de 40 a 50 

dias após o início da estimulação. Amaral Filha et al. (2006) avaliaram um grupo de 1510  
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leitoas, estimuladas com idade entre 130 e 170 dias, e observaram 93,1% de manifestação 

de estro em até 60 dias após o  início do estímulo com o macho.   Se computadas somente 

aquelas com mais de 150 dias de vida, mais de 80% delas manifestaram o estro em até 30 

dias após o início do manejo com o macho. 

Nos primeiros 20-30 dias após o início da estimulação, já ocorre a concentração 

de leitoas em estro, sendo recomendado realizar o seu reagrupamento em baias 

sincronizadas. Caso o percentual de leitoas  em  anestro  após  30-40 dias  de  estimulação 

supere o índice de 5-7%, todos os procedimentos devem ser reavaliados, pois é possível 

que estejam sendo cometidas falhas  na indução da puberdade dessas fêmeas ou, talvez, 

haja falha na identificação do estro (Quadro 1). É comum observar, em algumas granjas, 

falhas na identificação de estro após o manejo de estimulação da puberdade, mas na 

verdade as fêmeas estão ciclando e não são identificadas (DIEHL et al., 2003a). 

Caso o índice de anestro esteja dentro do aceitável, deve-se focar nas fêmeas que 

não entraram em estro. Uma alternativa é induzir o estro pela hormonioterapia. A 

aplicação da associação de gonadotrofina coriônica equina (eCG) e gonadotrofina 

coriônica humana (hCG) tem sido utilizada como ferramenta para estimular o 

aparecimento do primeiro estro em leitoas. Esta associação atua diretamente nos ovários, 

estimulando o crescimento folicular e ovulação. 

O uso da hormonioterapia não substitui o manejo com o macho. Além disso, vale 

salientar que o uso desta associação é indicado para leitoas que realmente nunca clicaram 

(DIEHL et al., 2003b; ESTIENNE & CRAWFORD, 2015) e não é aconselhável 

inseminar as leitoas no estro induzido. Com a hormonioterapia, espera-se que acima de 

95% das fêmeas mantenham a ciclicidade após o tratamento (DIEHL et al., 2003b). 

 

Quadro 1. Erros mais comumente observados na indução da puberdade em leitoas 

(Adaptado de MELLAGI et al., 2006b). 
- Alojar as fêmeas em grupos pequenos ou grandes demais 

- Não identificar individualmente as leitoas (brinco/tatuagem) e falhar nas anotações da baia 

- Não iniciar a indução do estro no dia seguinte à chegada das leitoas 

- Início tardio do manejo com o macho ou alojamento de leitoas muito velhas 

- Alojar machos muito próximos das leitoas 

- Uso de macho (s) com baixa libido 

- Uso de macho (s) com problemas locomotores e/ou com a saúde comprometida 

- Uso de macho (s) com idade inferior a 10 meses 

- Número insuficiente de machos aptos para serem empregados na estimulação 

- Não utilizar a rotação de machos 

- Não permitir o contato completo do macho com cada leitoa pelo tempo mínimo 

- Não supervisionar a atuação do macho no interior das baias 

- Não registrar a manifestação do 1º estro das leitoas, mesmo sendo atípico 

- Não formar novos lotes de leitoas púberes e não púberes (lotes sincronizados) 

- Grupo de leitoas com tamanhos/idades diferentes, na chegada e/ou na formação dos grupos 

sincronizados 

- Não realizar o manejo todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados 

- Não empregar corretamente a hormonioterapia 

-Permanecer com leitoas em anestro depois de todas as tentativas possíveis para a 

manifestação da puberdade 
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Preparação de leitoas em alojamento coletivo na gestação 

Com a nova demanda de uso de alojamento coletivo na gestação, são necessárias 

adequações de manejo para os sistemas de alimentação empregados. Atualmente, é 

bastante utilizado, para alojamento coletivo, um sistema eletrônico de alimentação (ESF - 

Eletronic sow feeding), considerado como um dos principais equipamentos para prover 

bem estar animal e manter o desempenho reprodutivo para as fêmeas em baias. Porém, 

para o sucesso desse sistema é fundamental que as leitoas que serão introduzidas no 

plantel passem por treinamento adequado, possibilitando a busca voluntária do alimento 

no sistema ESF. 

O manejo de treinamento é uma tarefa a mais para os funcionários da reposição e 

necessita de atenção e paciência para ser realizado. Um manejo prático consiste em 

empregar uma baia específica dividida ao meio, onde as fêmeas ficam retidas em uma 

área menor de pré-alimentação e têm acesso livre de entrada em um sistema mecânico de 

alimentação semelhante ao ESF (Figura 3). As leitoas entram no sistema, alcançam o 

alimento e, em seguida, passam para uma área pós-alimentação com maior espaço, sem 

retorno à sala pré-alimentação. É importante que essas fêmeas não retornem à área inicial 

imediatamente, para reduzir a interferência das fêmeas de alta hierarquia na entrada do 

sistema. O recomendado, atualmente, é o treinamento por no mínimo sete dias 

(VERMEER et al., 2009). Em três dias, a maioria das leitoas já entra voluntariamente no 

sistema. Aos sete dias, 95% das fêmeas já estão treinadas para o sistema ESF, porém os 

5% restantes precisarão de até 16 dias para serem treinadas (BLAIR et al., 1992). Mesmo 

realizando um manejo correto de treinamento na reposição, pode haver a necessidade de 

manejar novamente essas 5% de fêmeas já no sistema ESF ou assumir que essas fêmeas 

não se adaptam ao sistema, reduzindo o empenho da mão de obra. 

 

 

Figura 3. Exemplo de baia de treinamento para o sistema ESF. 

 

Cuidados com a matriz da entrada ao estro até a inseminação 

Após a identificação do cio, as fêmeas devem ser deslocadas de forma a 

sincronizar a sua entrada na semana de reprodução. As fêmeas que não entrarem em cio 

devem ser reagrupadas, pois facilita o manejo de  detecção do estro no  mesmo  grupo e o  
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estímulo estressante do reagrupamento de fêmeas de diferentes origens pode estimular o 

estro. 

As leitoas nunca devem ser inseminadas no primeiro estro, pois apresentam 

resultados reprodutivos inferiores ao das fêmeas inseminadas a partir do segundo estro 

(KUMMER et al., 2005). Isto é relacionado à menor taxa de ovulação (VAN DER 

LENDE & SCHOENMAKER, 1990) e/ou a menor taxa de sobrevivência embrionária 

(ARCHIBONG et al., 1992). 

O manejo ideal dentro do sistema de reposição seria pesar as leitoas a partir do 

primeiro estro e garantir que o desenvolvimento corporal destas leitoas esteja de acordo 

com o esperado para atingirem o parto e a lactação com boa condição corporal, a fim de 

prolongar a sua vida reprodutiva. Leitoas inseminadas com menos de 135 kg 

apresentaram menor número de leitões nascidos nos três primeiros partos (WILLIAMS et 

al., 2005). Também é conhecido que leitoas com alto ganho de peso até a primeira 

cobertura apresentam mais leitões ao primeiro parto (KUMMER et al., 2006; AMARAL 

FILHA et al., 2010).  

Leitoas no peso ideal devem ser transferidas às gaiolas para adaptação ao 

alojamento onde serão cobertas e poderão permanecer por toda a gestação no alojamento 

convencional. No caso de alojamento coletivo, podem permanecer nas gaiolas até dez ou 

30 dias, segundo as recomendações de transferência para a baia, adotadas pela granja. 

Nas gaiolas essas fêmeas receberão a segunda dose da vacina e o flushing, manejo 

nutricional adequado para uma primeira cobertura eficiente. 

O flushing consiste em fornecer um maior aporte nutricional, 15 dias antes da 

inseminação, com o objetivo de aumentar a taxa de ovulação e número de leitões. 

Beltranena et al. (1991b) mostraram que alimentação à vontade para leitoas antes da 

ovulação gerou maior concentração plasmática de insulina próximo ao estro e maior 

concentração de IGF-I durante a onda de LH. IGF-I estimula a proliferação das células da 

granulosa e, em sinergia com o FSH, atua na diferenciação das células da granulosa 

(WEBB et al., 2007). Além disto, IGF-I e insulina interagem com o FSH para estimular 

as células da granulosa a produzir estradiol.  

 

Conclusão 

O manejo para estimulação da ciclicidade em leitoas antecipa a entrada à 

puberdade. Entretanto, devido às diferenças de linhagens genéticas, instalações, tipo de 

reposição e otimização do uso de mão de obra, alguns manejos foram alterados para a 

nova realidade, como início mais tardio do manejo com o macho, reposição via Quarto 

Sítio, alojamento coletivo na gestação, dentre outros. Períodos adequados de adaptação, 

flushing, e vacinações devem ser previstos e realizados, para evitar queda de desempenho 

das leitoas. Os aspectos que permanecem inalterados são de que a fêmea deve ter peso 

corporal mínimo para ser coberta, além de evitar a cobertura no primeiro estro.  

Observa-se, portanto, que os cuidados e manejos relacionados à leitoa não se 

restringem à estimulação para puberdade e primeira inseminação. A condição da fêmea 

na chegada ao primeiro desmame deve ser o foco das atividades, pois a ciclicidade e 

produtividade subsequente são importantes para a retenção da matriz no plantel. 
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Introduction 

Low risks that are borne widely across populations are among the most 

challenging problems in population health. Consumer advocates claim the US food 

supply is ‘failing consumers’ because the CDC estimates that 48 million cases of 

foodborne disease, including 128,000 hospitalizations and 3,000 fatalities, occur 

annually. However, in terms of individual risk the opposite can be claimed. Assuming 

308 million Americans eat 3 meals per day, the risk of these foodborne disease outcomes 

translates to: 1) one case per 7,100 meals; 2) one hospitalization per 2.7 million meals; 

and one fatality per 113 million meals. The dilemma is that a food supply chain that ‘gets 

it right’ 99.99% of the time still generates a substantial burden on population health. 

Almost imperceptible risk at the individual level can have a substantial population impact 

if the frequency of exposure is high. Similarly in animal health, the challenge of 

managing events of extremely low, but ‘non-zero’, risk pertains to both international 

trade and to biosecurity practices at the individual farm level.  

Biosecurity is the protection of health through avoidance of disease, and is based 

upon implementation of measures that reduce the risk of the introduction and spread of 

disease agents. Biosecurity requires that people adopt a set of practices, attitudes and 

behaviors  across all their work activities to reduce risk of disease introduction. In swine 

production, the art of biosecurity has evolved greatly over the last 30 years, as increased 

herd sizes have increased the economic consequences of disease introduction. The 

science of biosecurity has evolved more slowly, because rare events are difficult to study 

experimentally. Beyond the most self-evident pathways (e.g., shipment of live pigs, 

semen, or unprocessed animal products), most potential scenarios for pathogen spread 

have relatively low probability, from the local to international levels.  

In today’s era of trade liberalization it is inevitable that, if trade related risks to 

animal health remain fixed, ‘failures’ will become more frequent due to greater trade 

volume. For example, an assessment of trade in animals vaccinated for foot and mouth 

disease concluded that although risk was deemed to be ‘very low’, it was not possible to 

assert that the risk was zero, and ‘a very low level of risk is both unavoidable and 

acceptable if such trade is to be conducted’ (GARLAND & DE CLERCQ, 2006). 

Similarly, at a herd level, greatly increasing herd sizes translate into a higher frequency of 

adverse events due to the greater volume of all inputs (animals, semen, feed, water, 

biologics, personnel, etc.). This reality is already reflected in the substantial investments 

in biosecurity in larger herds in the USA, enabling the transition to larger herd sizes 

without substantial negative impact on swine health. However, the 2013 introduction of 

porcine epidemic diarrhoea virus (PEDv), and its rapid spread across the country have 

raised many questions about biosecutity vulnerabilities at the national and herd level.  
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Porcine epidemic diarrhoea virus as an ‘emerging disease’ 

Emerging diseases are defined as diseases that ‘have newly appeared in a 

population, or are rapidly increasing in incidence or geographic range’ (MORSE, 2004). 

Although the emergence of disease due to interspecies ‘jumps’ by microbes is at the heart 

of the‘One Health’ vogue, the recent history of emerging diseases in modern swine 

production in North America has been the opposite. Progressive replacement of labor by 

capital (less human contact per animal produced), increasing herd sizes (greater potential 

for intraspecies transmission) and specialization of enterprises (less interspecies contact) 

have logically reduced the likelihood of interspecies transmission, relative to intraspecies 

transmission, for confined pigs (DAVIES, 2012). 

Intensive and relatively biosecure systems of single-species livestock production 

are more likely to be prone to emergence of host-specific pathogens than to agents arising 

from interspecies transmission (DAVIES, 2012). The most devastating swine pathogens 

to emerge in the last 30 years [porcine reproductive and respiratory syndrome virus 

(PRRSv), and porcine circovirus type 2 (PCV2v)] are highly host specific, as is PEDv. 

One exception is the 2009 H1N1 pandemic influenza virus, but its impact on swine health 

was negligible relative to the other viruses. Clearly, shifts towards more outdoor 

production, or establishing large herds in complex ecosystems without implementing 

enhanced biosecurity, create scenarios where interspecies transmission is more likely,as 

well as spillover of pathogens from wild or feral swine. 

Unlike PRRS and PCV2, which were previously unknown agents, PEDv is a 

familiar swine pathogen that has increased in geographical range. PEDv was initially 

observed in feeder pigs and fattening swine in England in 1971, and then later in suckling 

pigs in the UK and Europe by 1978 (CHASEY & CARTWRIGHT, 1978; PENSAERT & 

DE BOUCK, 1978). Although PEDv was associated with some severe outbreaks of 

disease in Europe, it has decreased in importance and is only sporadically reported as a 

cause of significant clinical disease (PENSAERT et al., 2012). In contrast, severe 

outbreaks of PEDv have occurred in Asia (Japan, China, South Korea and Thailand) since 

the mid 1990s (PENSAERT et al., 2012). In particular, outbreaks have been very severein 

China since 2010, which has been attributed to the emergence of more virulent strains of 

the virus (CHEN et al., 2014). Prior to 2013, PEDv was unknown in the western 

hemisphere. Within a year PEDv was identified for the first time in the USA, Canada, 

Mexico, Peru, Colombia, and the Dominican Republic.  

Phylogenetic analysis indicates the viruses isolated in the Western Hemisphere 

are closely related to viruses in China, which is considered the most likely source of 

introduction to the US (CHEN et al., 2014). However, the routes of the introductions to 

the USA and other countries remain unexplained. A role for contaminated feed 

ingredients in the transboundary spread of PEDv, and its subsequent propagation within 

countries, has been speculated since the original cases in the USA (ALUMBAUGH, 

2014). Early cases of PEDv in Canada linked to a common feed source led to recall of 

swine feed containing spray-dried plasma proteins (SDPP), and recommendations to 

exclude all products of porcine origin from feed (BYRNE, 2014; PASICK et al., 

2014).The concern implicating feed sources in some PEDv outbreaks markedly altered 

swine feeding practices in the USA, particularly the use of products of porcine origin 

(e.g.,  rendered products, SDPP,  and dried porcine solubles or  ‘peptone’ products).  Such  
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changes in feeding strategies add cost to production and disrupt markets, augmenting the 

impact of PEDv beyond direct production losses. 

 

The role of feed in pathogen transmission 

For feed to be a vehicle of pathogen transmission, it must become contaminated 

with an infectious agent that can survive the journey through feed manufacturing and 

distribution to be ingested in sufficient dose to cause infection. The ability of swine, as 

omnivores, to convert diverse food sources into high quality protein and fat was central to 

their domestication and still drives swine nutrition today (STEIN & SHURSON, 2009). 

Exposure risk to physical, chemical or biological hazards via ingestion is self-evident and 

most developed countries regulate animal feeding due to concerns about introduction of 

foreign animal pathogens via feed. In the USA, the Swine Health Protection Act (1980) 

regulates feeding of ‘garbage’ (defined as waste derived from meat or other animal 

materials) to pigs, which is legal only after heating the materials to 212oF for 30 minutes, 

and under license. However, processed products of animal origin are legal and valuable 

components of swine diets, notably rendered products (CROMWELL, 2006). SDPP 

(PEACE et al., 2011), peptones (MYERS et al., 2014) and pet food byproducts 

(JABLONSKI et al., 2006). The Animal Feed Safety System (AFSS) of the Food and 

Drug Administration (FDA) approves feed additives; oversees regulatory compliance 

pertaining to feed manufacturing, labeling, storage, and distribution; and acts to remove 

unsafe feed from the marketplace. AFSS has historically focused on specific issues such 

as residues from medicated feeds, BSE, and Salmonella. FDA regulations are being 

revised under the Food Safety Modernization Act, but to date Salmonella are the only 

‘undesirable microorganism’ specified. Likewise, international CAC guidelines and the 

US feed industry’s  voluntary ‘Safe Feed/ Safe Food’ program focus on chemical hazards 

and only BSE, Salmonella, Brucella, and some parasites are specifically identified as 

biological hazards of concern in animal feed (ANON, 2010; Food and Drug 

Administration, 2014).The heavy emphasis on chemical rather than biological hazards 

common to these programs reflects, with well-known exceptions, the relative 

unimportance of feed in transmission of most biological hazards, particularly viruses. 

Furthermore, reports implicating feed or feed ingredients in transmission of endemic 

swine viruses are rare (KIM et al., 2008), thus the question of PEDV transmission in feed 

had little scientific precedent. 

Our group at the University of Minnesota conducted a risk assessment of the 

transmission of PEDv in feed ingredients of porcine origin (SAMPEDRO et al., 2015). 

Based on recent experimental data on thermal inactivation of PEDv, it was concluded that 

there was negligible risk of PEDv surviving the processes used in North America for 

rendering or production of hydrolyzed proteins. Based solely on the experimental heat 

inactivation data it was estimated that spray drying represented a low risk of PEDV 

survival. However, it is known that other processes, in addition to heat, have a role in 

pathogen inactivation during spray drying. Also, the experimental model from which the 

heat inactivation data were derived did not directly mimic the spray drying process. Data 

from recent experiments with laboratory scale spray dryers indicated a substantial 

reduction of PEDV  that resulted  in no infection of either laboratory cell  cultures  or live  
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pigs in two experiments (GERBER et al., 2013; PUJOLS & SEGALES, 2014). However, 

laboratory scale processes may not exactly reflect  the range of conditions in  commercial 

scale spray dryers. In line with practices recently adopted in industry, the effect of post-

processing storage of spray-dried plasma at room temperature (20-22°C) for two weeks 

was also estimated to achieve additional inactivation. Taking in consideration this post-

processing storage step, the risk of PEDV survival was estimated to be negligible to low 

(PEDV survival predicted only if 100% of the virus in raw plasma were viable) based on 

heat inactivation alone, and negligible based on the experimental data from laboratory 

spray drying. Extension of post processing storage periods by two weeks at room 

temperature was implemented in the North American spray-drying industry during 2014. 

A more conservative approach requiring 6 weeks of storage has been adopted by the 

European Union for imports of blood products of porcine origin. The available data on 

virus inactivation at room temperature indicate that these measures to extend storage prior 

to feeding provide additional assurance that residual virus should be inactivated. 

However, it is noted that in the study of Pasick et al. (2014), which reproduced disease, 

SDPP had been stored for at least an additional 4 weeks beyond the time it was fed to 

commercial pigs. Further research may be warranted to verify and refine the required 

time and temperature conditions for storage, and particularly in colder climates where 

product may be stored at relatively low temperatures. 

 

Is PEDv different? 

The highly infectious nature of PED is evident from is rapid spread both within 

(often 100% morbidity, with high mortality in suckling pigs) and between herds. 

Arguably the most problematic issue in swine health management today is the local 

spread of viruses among farms (e.g. PRRS, influenza, possibly PCV2) despite major 

investments in biosecurity.  In the USA, where multiple site production is the norm, most 

large breeding farms have made considerable investments in upgrading biosecurity, 

largely due to the economic impact of PRRS (ALONSO et al., 2013a; ALONSO et al., 

2013b). Despite these measures, PEDv spread widely within the US swine industry, 

particularly over the fall and winter of 2014-2014, and has now been reported in 33 states 

(including all major swine producing states). Most notably, incidence of herd 

introductions of PEDv into multiplier farms in some breeding stock companies, which 

have historically maintained superior health status, appears to be similar to that in 

commercial herds. This is circumstantial evidence that PEDv is transmitted between 

farms via a different set of routes than other viruses. There is some evidence that risk of 

transmission among herds may be linked to contaminated vehicles (LOWE et al., 2014), 

aerosol transmission (ALONSO et al., 2014) and contaminated feed, all of which are 

plausible routes of transmission (DEE et al., 2014; PASICK et al., 2014). However, apart 

from self-evident cases (i.e., movement of infected pigs), routes of introduction of viruses 

to farms are rarely established with certainty, and the relative importance of these 

potential routes of transmission is unknown. 
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Do we need to change biosecurity practices? 

In summary, apart from ongoing concerns about transmission via feed, the 

emergence of PEDv in the USA has probably not taught us new lessons about biosecurity. 

However, it has changed the economic equation, and the severe losses that can occur have 

motivated review of practices, particularly on sow farms. Beyond the obvious risks of live 

animals, semen, and unprocessed animal products, biosecurity practices to mitigate other 

risk pathways are based more on first principles than on empirical evidence of efficacy.  

Typically biosecurity measures involve tangible costs but less tangible benefits, 

and there is an inevitable trade-off between cost and the ‘risk of failure’. Current norms 

of biosecurity in North America could claim success with the effective control of diseases 

such as sarcoptic mange, lice, brucellosis, pseudorabies, swine dysentery and 

pleuropneumonia.  At a national level, ongoing freedom from foot and mouth disease, 

hog cholera and African swine fever (ASF) suggest reasonable border protection. 

However, other diseases have been more challenging, particularly PRRS, influenza, M. 

hyopneumoniae. Internationally, the emergence of ASF and PEDv continue to raise 

questions about transboundary biosecurity.  

Arguably ‘zero risk’ is unattainable or unaffordable (probably both), and design 

and implementation of biosecurity measures should consider multiple factors including 

the nature of the operations and expected costs of outbreaks, and the attitude of the 

producer towards risk. Research in poultry indicates that compliance with biosecurity 

measures is a major shortcoming, and is affected by personality traits and training 

(RACICOT et al., 2011; RACICOT et al., 2012a; RACICOT et al., 2012b). Rather than 

prescribing more stringent biosecurity procedures, on most farms a more effective 

strategy may be improving compliance with existing biosecurity procedures through 

worker education, including promoting understanding of the reasons that specific 

measures are taken. However, at a broader level the PEDv epidemic has made us rethink 

many things, including: 

 The absence of important pathogens (e.g., PEDv) of limited geographic 

distribution from the ‘OIE list’ hampers official responses to outbreaks in a ‘new’ 

country. 

 The enormous mobility of the US pig industry (pigs on wheels) is an obstacle to 

control of agents, particularly those that spread between farms despite stringent 

biosecurity efforts. 

 Each virus has its own epidemiological character – expectations that PEDv could 

be readily managed using established approaches for controlling the similar 

transmissible gastroenteritis virus may have led to some complacency. 

 Global sourcing of feed ingredients is not a ‘zero risk’ activity. 

 Understanding the importance of ‘low risk’ but ‘high volume’ routes of 

pathogen.transmission (e.g., feed) is a difficult and politically volatile arena. 
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Summary 
The concept of improved health leading to better feed efficiency is a concept that 

makes intuitive biologic sense but in reality is difficult to quantify. This is due to the 

complex interaction between the pig’s immune response, pathogens that cause disease, 

and the external environment where the pig is raised.  Mortality causes a direct effect on 

feed efficiency, since pigs that die consume feed but do not contribute weight gain in the 

calculation of feed efficiency.  Further influence of health on feed efficiency arises from 

chronic immune system stimulation that affects composition of gain. Since lean tissue 

gain requires less feed per unit of gain in comparison to fat tissue, healthier pigs that 

increase lean tissue gain at a greater rate than fat tissue gain will be more feed efficient.  

Evidence indicates that in multi-site pig production systems, chronic immune stimulation 

is reduced due to age segregation, leading to less pathogen transmission across age 

groups and via the environment from batch to batch.  Unfortunately, multi-site pig 

production systems have not eliminated all pathogens and clinical disease in pig 

populations. The predominant pathogen specific effect of health on feed efficiency in 

these systems is produced by mortality. A lower magnitude of health influence on feed 

efficiency is mediated through metabolic alterations of survivors. This appears to be the 

result of the dynamic nature of the pig’s immune system mitigating the influence in the 

survivors.  Furthermore, it appears that non-specific health enhancing factors such as 

biosecurity and sanitation protocols to prevent lateral transmission of infectious 

pathogens and reduced environmental contamination and result in considerable 

improvements in feed efficiency. 

 

Introduction 

In general, the concept of improved health leading to better feed efficiency is a 

concept that makes intuitive biologic sense.  However, in the complex realities of swine 

production systems that are resource constrained, the practical reality is virtually no 

population of pigs will be raised free of infectious pathogens and thus completely free of 

immune stimulation.  Also, the nature of the immune stimulation will be dependent on 

specific pathogen, dose of pathogen and interaction of the pathogen with other pathogens 

and other environmental factors.  Additional complexity arises from the fact that the 

immune system is dynamic in nature and influences the clearance of pathogens and 

building resistance to subsequent insult.  

 

Direct Effects of Mortality 

The accepted formula for determining feed efficiency in most commercial record 

keeping systems is total feed consumed  divided by group live weight gain where gain  is  
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the quantity of weight  sold from the group minus quantity of weight started  in the group.  

The  first  implication  from this formula is that dead pigs will have  contributed starting 

weight and consumed feed but not contributed weight sold.  Thus, there is a direct effect 

of mortality on feed efficiency that will vary in magnitude depending on the quantity of 

pigs that die and when they died.  For example pigs that die later in the finishing period 

will have a large magnitude of impact on feed efficiency.  These impacts can be 

quantified by assuming that all dead pigs have consumed 25, 50 or 75% of their indicated 

feed budget (Table 1).  These assumptions can be used to represent the impact of early-, 

mid- or late finishing period mortality.  This modeling assumes a base feed efficiency of 

2.85 in the absence of mortality and a weight gain of 104 kg.  The implications of this 

modeling are that the direct effect of mortality can have a substantial direct impact on 

feed efficiency. 

Feed efficiency also can be influenced by the direct effect of sow herd health.  If 

accounting for feed usage for the whole life cycle, health impacts on sow productivity 

will affect whole herd feed efficiency. For example, the infection of a sow farm with 

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) virus causing reproductive loss, 

sow mortality and elevated mortality rate before weaning will lower the number of 

weaned pigs produced.  This leads to a lower amount of weight produced per sow while 

having a relatively low impact on sow feed usage.  Thus, there will be a lower weight 

produced leading to poorer whole herd feed efficiency.   Therefore, in a general sense, 

any health related improvements in productive response are going to have a direct 

influence on feed efficiency.   

  

Table 1. Direct effect of mortality on finisher feed efficiency (23 to 127 kg BW). 

 

      Mortality, %     

Dead Pig Feed* 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 

25% 2.85 2.86 2.88 2.90 2.91 2.93 2.95 

50% 2.85 2.88 2.91 2.94 2.97 3.01 3.04 

75% 2.85 2.89 2.94 2.99 3.04 3.09 3.14 

*Dead pig feed assumes that all dead pigs had consumed the indicated amount of their 

feed budget prior to death.  

 

Chronic Immune Stimulation 

The second area where health affects feed efficiency is based on the direct 

metabolic effects of infectious disease on partitioning nutrients between maintenance, 

lipid and protein deposition.  For example, during an acute infection, body temperature is 

elevated and maintenance energy requirements are elevated relative to productive output 

and lowering the efficiency of feed utilization (BARACOS et al., 1987).  Also, the rate of 

skeletal muscle protein turnover is enhanced in order to partition amino acids for immune 

function, leading to lower muscle protein growth (KLASSING, 1988).  Since muscle 

growth is more feed efficient than lipid growth and a reduction in growth rate leads to a 

larger proportion of maintenance for growth, lower growth rates should lead to less 

efficient feed utilization.  
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The quantitative impact on chronic continuous exposure of the immune system is 

exemplified by the research of Williams et al. (1997a).  A key objective of these 

experiments  was  to  evaluate  the  impact  of  health  status  on  the  rate,  efficiency  and 

composition of pig growth and the interaction with lysine requirements.  These 

experiments were performed by creating high and low health groups of pigs from the 

same herd of origin that had evidence of infection with Actinobacillus pleuropneumoniae 

(APP), Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo), PRRS virus, Swine Influenza Virus (SIV) 

and Transmissible Gastroenteritis (TGE) virus.  The high health pigs were weaned early, 

age segregated and placed into sanitized isolated facilities.  In contrast, the low health 

status pigs were weaned at an older age and placed into facilities that had not been 

cleaned after removal of the previous group of pigs.  In addition, pigs were housed in 

rooms containing multiple age groups of pigs with different age groups of pigs 

continually reintroduced.  These pigs had evidence of multiple pathogen exposure 

throughout the growing period that included APP, M. hyo, PRRS virus, SIV and TGE 

virus.  In contrast, the high health status group lacked evidence of exposure to these 

pathogens or non-specific stimulation of the immunes system.  

The most striking results from these data were that when adequate dietary lysine 

levels were provided to the high health pigs, there was a striking improvement in rate of 

gain, feed efficiency, carcass muscle percentage and efficiency of carcass muscle gain.  

These data were pivotal in understanding the magnitude that chronic immune stimulation 

from continual exposure to infectious pathogens can have on lean growth rate and feed 

efficiency.  These studies also demonstrated the impact chronic immune stimulation can 

have on carcass lipid to protein accretion ratios to increase carcass muscle content. The 

investigators also examined the efficiency of energy and nitrogen utilization in the two 

immune exposure groups (WILLIAMS et al., 1997b, c). These data indicated that there 

was no difference in the maintenance energy requirement or the efficiency of energy 

utilization for protein or fat deposition.  

Therefore, the key lesson from these data is that the improvements in rate of 

growth and feed efficiency were due to composition of gain rather than altered 

maintenance requirements or partial efficiencies of gain. Although the energy required for 

protein and fat synthesis is similar (NRC, 1998).  Fat free lean gain is approximately 3 g 

of moisture per 1 g of protein.   In contrast, fat tissue gain has little moisture associated 

and is approximately 90% fat. Thus, when the composition of growth is shifted from fat 

tissue to lean gain the efficiency of energy utilization is increased without affecting the 

partial efficiency of energy use for protein or fat deposition. Thus, when lean growth rate 

is increased relative to fat tissue growth, the feed efficiency of gain will improve.  

 

Field Data 

Multi-site pig production has clearly reduced the chronic burden of infectious 

disease and improved productivity. Unfortunately, with the wide-scale implementation of 

multi-site, age segregated production systems, clinical disease is still evident. However, 

due to the complex interplay of host, pathogen and environment, multi-site pig production 

has influenced the expression of clinical disease.  These systems can create large 

populations of immunologically naïve pigs that can result in epidemics of clinical disease,  
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when a pathogen is introduced into an isolated age segregated population.  This has been 

clearly demonstrated by the introduction of Porcine Epidemic Diarrhea Virus into the 

naïve United States pig population. Therefore, the expression of disease in multi-site 

production  is epidemic  in nature and  difficult to replicate and model  under   controlled 

research conditions. Surprisingly, there is relatively little data available under field 

conditions to quantify the influences of health on feed efficiency.  

From an evaluation of a large data set (200 finishing groups over 42 finishing 

sites) where pigs were derived from high health status sow farm, the groups categorized 

as PRRS virus positive grew slower, were less feed efficient and had higher mortality rate 

than those categorized as PRSS virus negative (Table 2).  A large part of the feed 

efficiency appeared to be mediated by the direct effects of mortality.  The opportunity 

cost was estimated at $4.71 per pig greater in the PRRS infected groups compared to the 

uninfected groups. In contrast, the presence of clinical Ileitis did not influence ADG, feed 

efficiency, mortality rate or opportunity cost index. 

Interestingly, the categorization of groups as passing biosecurity and sanitation 

protocols were associated with better average daily gain and feed efficiency as well as 

numerically lower mortality rates.  Since PRRS virus positive percentage was 73% in 

groups with a failing categorization some of this effect was associated with PRRS 

prevalence.  However, it does not explain all of the difference since 48% of the passing 

groups was categorized as PRRS virus positive.  This certainly lends support to the non-

specific nature biosecurity/sanitation has on production performance.  These data are 

supported by the work of  Madec et al. (1998) that indicate longer down times between 

batches of pigs reduce residual non-specific bacterial carryover between groups of pigs.  

The clear conclusion from these data is that the economic cost of individual 

pathogens can be high in modern multi-site production systems but the magnitude of the 

impact appears dependent on the specific pathogen.  When evaluating pathogen non-

specific factors, geographic pig density or production site capacity did not appear to have 

a significant influence on production parameters.  In contrast, non-specific biosecurity 

and sanitation factors had a significant influence.  This data has led to an enhancement of 

biosecurity and sanitation protocols at growing pig sites in this production system that has 

continued to lead to further enhancements in production efficiency resulting in 96.4% of 

pigs placed in the finisher being marketed in 2014.   

Pathogen specific effects on feed efficiency have been provided by field studies 

with PCV2 vaccine to control disease associated with PCV2.  Clearly, these vaccines 

have been effective in enhancing survival and growth rate in the presence of PCVAD 

(HORLEN et al., 2008; NEUMANN et al., 2009).  These field studies on the responses to 

vaccination have been critical to understanding the magnitude of impact PCVAD was 

causing in the North American swine herd.  The improvement in mortality rates in PCV2-

vaccinated pigs again suggests PCVAD has a direct effect on feed efficiency mediated 

through mortality. However, the direct evidence evaluating feed efficiency is more 

limited due to the difficulty in collecting feed intake data under field conditions.  

Although the primary lesions in cases of PCVAD are in the lymphoid system, 

other components such as muscle wasting, clinical signs of icterus and swollen kidneys 

with foci of inflammatory infiltrates indicate compromises in function of these major 

metabolic   organs,   and   lesions   in   the  intestinal  tract  seem  to  indicate potential for  
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compromises in efficient feed utilization.  Immunosuppression is also thought to be a 

major component of the clinical picture of PCVAD so influences of other potential 

infectious pathogens may be important in the clinical picture as well.  Therefore, based on 

biologic mechanisms, the PCVAD clinical syndrome affects many processes that will 

impact the efficiency of feed utilization.  

In a study by Jacela et al. (2011) PCV2 vaccination improved feed efficiency in 

one trial with a tendency for improvement in the second trial where clinical evidence of 

PCVAD was documented in unvaccinated pigs.  This study was conducted in a finisher 

barn under commercial conditions.  In this study, weight gain of pigs that died was used 

in the calculation of feed efficiency to account for the direct effect of mortality.  

Averaged over the two trials, feed efficiency was improved by 1.2% for PCV2 vaccinated 

pigs compared to unvaccinated control pigs.  Although this is about 1/3 the 3.5% 

improvement in growth rate in PCV2 vaccinated pigs, the economic impact of the feed 

efficiency improvement could be greater than $US1 per pig depending on feed cost.  

In another study, feed efficiency was evaluated in PCV2 vaccinated and 

unvaccinated pigs that evaluated dietary lysine requirements in grower (40 to 65 kg BW 

for barrows and  40 to 60 kg BW for gilts) and  finisher phases (98 to 118 kg BW barrows 

and 100 to 125 kg BW gilts) (SHELTON et al., 2012). Removal rate was 6.2 times 

greater from pens housing unvaccinated compared to PCV2 vaccinated pigs between d 0 

and 71 after weaning (3.2% for PCV2 vaccinated pigs compared to 19.8% for 

unvaccinated pigs).  This period corresponded to the period between weaning and just 

prior to initiation of the grower studies and a large proportion was due to pigs with 

clinical evidence of muscle wasting consistent with PCVAD.  Feed efficiency was 

improved by 2.6% in PCV2 vaccinated pigs compared to unvaccinated pigs despite the 

severe PCVAD associated clinical disease. Also, it appears that PCV2 vaccination has 

little effect on carcass back fat or loin muscle depth (JACELA et al., 2011; POTTER et 

al., 2012; VENEGAS-VARGAS et al., 2011).  This would suggest that PCV2 vaccination 

has a limited effect on the composition of gain that could influence feed efficiency. 

Therefore, the influence of PCVAD on feed efficiency again appears to be mostly related 

to direct effects of mortality.   

Observations also indicate that co infection models with viral and bacterial 

pathogens such as PRRS and PCV2 or Porcine epidemic diarrhea virus (PEDv) result in 

significant decreases in production efficiency and negative effects are correlated with 

pathogen load (GABLER et al., 2015; NEIDERWEDER et al., 2015).  Also the 

production impacts of mycoplasma infections have been difficult to demonstrate in 

controlled studies. However, observations from the field indicated that elimination of 

mycoplasma from production systems have led to significant improvements in production 

efficiency (BRUNER, 2014).   The specific production impact of these co infections has 

been difficult to quantify.  However, it is clear pathogen elimination programs and 

enhancement of biosecurity protocols minimize co infections have clearly lead to the 

enhancement of production efficiency in United States pork production. 
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Table 2. Effect of pathogen specific and non-pathogen specific factors on growth 

performance in a pig dense geographic region.   

Item ADG, g F/G Mortality % 

PRRS virus 

   Negative 835a 2.88a 4.2a 

Positive 804b 2.93b 5.7b 

Clinical Ileitis 

 
  

Absent 817 2.94 5.3 

Present 822 2.89 4.6 

Biosecurity/Sanitation 

   Pass 831a 2.88a 4.8 

Fail 804b 2.97b 5.5 

Site capacity 

   <2,500 817 2.93 5.3 

2,500+ 817 2.91 5.0 

Pig Density 

   <5,000 822 2.92 5.2 

5,000+ 808 2.93 5.2 

a, b Means within a column and item without a common superscript differ at P < 0.05. 

 

Conclusion 

Health effects on feed efficiency due to chronic immune stimulation are primarily 

mediated through the composition of gain when adequate amino acids are provided in the 

diet.  The increased feed and amino acid intake leads to an increased rate and efficiency 

of muscle growth.  Since muscle growth is more feed efficient compared to fat growth, 

this results in improvements in feed efficiency.  Further evidence is provided by the lack 

of difference in partial efficiency of energy utilization for protein and lipid accretion 

between high and low health categorization.    

Evidence indicates that in multi-site production systems, chronic immune 

stimulation is reduced due to age segregation, leading to less pathogen transmission 

across age groups and via the environment from batch to batch.  Unfortunately, multi-site 

production systems have not eliminated all pathogens leading to pathogen specific direct 

effects of mortality with fewer effects mediated through metabolic alterations of 

survivors.  Furthermore, it appears that non-specific health-enhancing factors such as 

biosecurity and sanitation protocols to prevent lateral transmission of infectious 

pathogens and reduced environmental contamination result in considerable improvements 

in feed and financial efficiency.  
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Resumo 

O advento da hiperprolificidade trouxe muitos ganhos para a suinocultura em 

termos de maior disponibilidade de animais para o abate. No entanto, perdas também 

ocorreram no que se refere a uma maior variação do peso ao nascimento dentro da 

leitegada, com o aumento da proporção de leitões que nascem pequenos, fracos, 

acometidos pela síndrome do crescimento intrauterino retardado (CIUR). Assim, na 

presente revisão serão investigadas as possíveis causas do CIUR, suas consequências e 

apresentadas perspectivas sobre a presença desses animais nas granjas. 

 

Introdução 

A eficiência reprodutiva é a principal meta econômica em qualquer sistema de 

produção animal.  No sistema de produção de suínos, esta eficiência é representada pelo 

número de leitões desmamados por porca por ano. Dentre os fatores que influenciam a 

eficiência reprodutiva, a taxa de ovulação apresenta um papel de destaque (DIAL, 1996). 

Assim, ao longo da última década, o melhoramento genético tem se voltado ao 

desenvolvimento de fêmeas com taxas de ovulação cada vez maiores, originando as 

chamadas fêmeas hiperprolíficas.  

Entretanto, a intensa pressão de seleção para maiores taxas de ovulação tem 

criado um desequilíbrio entre a taxa de ovulação em relação ao número de conceptos 

(feto e membranas fetais) que sobrevivem ao período pós-implantação, e a capacidade 

uterina (FOXCROFT et al., 2006). Na verdade, uma taxa de ovulação maior que o 

número de fetos que a fêmea suína seja capaz de levar ao término da gestação, aumenta a 

competição entre os fetos por nutrientes e oxigênio, levando ao nascimento de leitões 

menores, mais leves e, consequentemente, mais fracos, sinais estes característicos do 

chamado crescimento intrauterino retardado (WU et al., 2006). Assim, a proporção de 

leitões mais leves, de baixa viabilidade, aumentou nas granjas, resultando em perdas 

econômicas para o produtor devido à elevada taxa de mortalidade nos primeiros dias de 

vida e baixo peso à desmama, o que irá comprometer o desempenho futuro desses 

animais (FURTADO et al., 2007). 

Em virtude de leitões pequenos ao nascimento serem uma realidade dentro de 

granjas  comerciais,  a presente revisão  tem por objetivo abordar  as possíveis  causas  do  
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CIUR, suas consequências e apresentar sugestões sobre a conduta nas granjas em relação 

a esses animais. 

 

Importância da vascularização uterina e da placenta 

A placenta é o órgão que transporta nutrientes, gases e os produtos do 

metabolismo entre as circulações materna e fetal. Assim, o desenvolvimento placentário, 

incluindo o desenvolvimento vascular, é essencial para o crescimento e desenvolvimento 

fetais (WU et al., 2006). Na verdade, o fluxo sanguíneo útero-placentário é o principal 

fator que influencia a disponibilidade de nutrientes para o crescimento fetal. Portanto, 

placentas pouco desenvolvidas podem estar associadas ao CIUR, visto que o peso e o 

fluxo sanguíneo placentários estariam correlacionados ao peso dos fetos (TOWN et al., 

2004). Por outro lado, a vascularização do útero, fluxo sanguíneo e consequentemente o 

suprimento de nutrientes aos conceptos podem variar ao longo dos diferentes segmentos 

do útero, em se considerando diferentes idades gestacionais (GUIMARÃES et al., 2014). 

Portanto, fatores que estimulam a angiogênese são essenciais para se manter uma boa 

eficiência placentária e assim garantir um bom desenvolvimento fetal.  

Investigações tem se direcionado ao estudo da arginina, um aminoácido utilizado 

como suplemento para a síntese de óxido nítrico (ON) e poliaminas. Por sua vez, o ON é 

um importante fator vaso-relaxante, que regula o fluxo sanguíneo materno-fetal, e, 

portanto, a transferência de oxigênio da mãe para o feto (WU et al., 2006).  

Recentemente, verificou-se que o fluido alantoide dos suínos seria rico em arginina aos 

40 dias de gestação e esta abundância em arginina nos fluidos fetais estaria relacionada à 

elevada síntese de ON e poliaminas pela placenta suína durante a primeira metade da 

gestação, quando seu crescimento é mais rápido (WU et al., 2004). 

Vários fatores influenciam o crescimento da placenta e consequentemente, o 

desenvolvimento embrionário e fetal. Dentre eles, pode-se citar o tamanho corporal 

materno, a idade e a ordem de parição da fêmea, o genótipo, a capacidade uterina e a 

nutrição (MARTIN-GRONERT & OZANNE, 2006).  Os efeitos do tamanho corporal 

materno, idade e ordem de parição sobre o desenvolvimento fetal parecem estar 

interligados e mediados por diferenças no ambiente uterino (hormonal e imunológico), na 

capacidade uterina e na partição de nutrientes entre mãe e prole. Em suínos, tem sido 

amplamente aceito que a capacidade uterina seja o principal fator determinante do 

tamanho da leitegada (FOXCROFT et al., 2009). Entretanto, a eficiênciade fixação da 

placentae sua capacidade de fornecimento de nutrientes para o feto também podem ser 

fatoresdeterminantes para o crescimento fetal, como evidenciado por estudos nas fêmeas 

prolíficas Meishan (VONNAHME et al., 2002). 

 

Causas determinantes do crescimento intrauterino retardado 

O CIUR ocorre naturalmente em suínos e pode ser definido como a redução no 

crescimento e desenvolvimento de embriões e fetos ou de seus órgãos durante a gestação 

(WU et al., 2006).  Esta síndrome se desenvolve no período entre o 30º e o 45º dias de 

gestação, sendo mais severa na espécie suína que em outras espécies produtoras de carne, 

cuja causa principal seria uma deficiência nutricional ainda no útero em decorrência de 

insuficiência placentária. Estes fetos se adaptam a esta desnutrição no útero por meio de 

alterações  fisiológicas e  metabólicas no intuito de aumentar as chances de sobrevivência  
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após o nascimento (MARTIN-GRONERT & OZANNE, 2006). No entanto, estas 

modificações, que ocorrem no genoma, envolvendo alterações na metilação do DNA, 

podem permanecer ao longo da vida do animal, o que é chamado de programação pré-

natal. O peso fetal relativo à idade gestacional ou o peso ao nascimento podem ser usados 

como um critério prático para se detectar o CIUR, visto que podem ser facilmente 

medidos nas granjas (WU et al., 2006). Apesar do crescimento e desenvolvimento fetais 

serem guiados pelo genoma, a regulação genética do crescimento fetal é influenciada pelo 

ambiente intrauterino no qual o feto cresce. Portanto, qualquer anormalidade no ambiente 

intrauterino poderá alterar a expressão do genoma fetal, prejudicando o crescimento do 

feto, e deixar sequelas irreversíveis no indivíduo. Fatores múltiplos (e.g. genéticos, 

epigenéticos e ambientais) regulam o crescimento do concepto e contribuem para o CIUR 

(MARTIN-GRONERT & OZANNE, 2006). Entretanto, capacidade uterina insuficiente e 

nutrição materna inadequada são os dois principais fatores que impedem o crescimento 

fetal. 

Um animal acometido por CIUR possui órgãos menores, com exceção do 

cérebro; isto é conhecido como “brain sparing effect” (“efeito de poupar o cérebro”).  

Assim, uma boa medida para se determinar a existência do CIUR seria a relação entre o 

peso do cérebro e o peso do fígado. Em animais normais, esta relação é menor que um 

(TOWN et al., 2004). Evidências mostram que CIUR, além de acometer a sobrevida do 

animal, deixa sequelas permanentes que acometem determinados parâmetros zootécnicos 

no animal adulto, tais como conversão alimentar, composição corporal, E qualidade da 

carne (ALVARENGA et al., 2013; GONDRET et al., 2006). Portanto, o CIUR possui 

implicações negativas importantes em qualquer sistema de produção animal. O baixo 

peso ao nascimento acarreta perdas econômicas por duas razões principais. Primeiro, 

animais de baixo peso ao nascer apresentam elevadas taxas de mortalidade; segundo, os 

animais que sobrevivem têm desempenho reduzido, i.e. menor ganho de peso diário, 

maior taxa de conversão alimentar e menor deposição de carne magra (QUINIOU et al., 

2002). 

Na espécie suína, o número de leitões nascidos é importante economicamente e 

os fatores que influenciam o tamanho da leitegada (taxa de ovulação, sobrevivência 

embrionária e capacidade uterina) e que respondem à seleção genética estão bem 

estabelecidos (FOXCROFT et al., 2006). Entretanto, como a seleção para taxa de 

ovulação tem sido associada à seleção contra sobrevivência embrionária e que o peso ao 

nascimento diminui com o aumento do número de animais nascidos, a seleção para maior 

capacidade uterina poderia ser a abordagem mais eficiente para os programas de seleção 

genética. Um estudo recente das associações entre variações de peso ao nascimento 

dentro da mesma leitegada, sobrevivência pré-desmama e ganho de peso também 

demonstrou que a seleção de fêmeas para maior tamanho da leitegada, resultou em um 

maior número de leitões com baixo peso ao nascimento, podendo não ser benéfica, a 

menos que medidas para se aumentar a sobrevivência daqueles leitões fossem tomadas 

(MILLIGAN et al., 2005). Portanto, tanto o desenvolvimento dos leitões nascidos bem 

como o tamanho da leitegada necessitam ser cuidadosamente considerados.  
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Consequências do crescimento intrauterino retardado 

A literatura existente demonstra que uma parte considerável da variação do 

crescimento após  o nascimento pode  ser  largamente determinada e essencialmente  pré-

programada, durante o desenvolvimento do feto dentro do útero (FOXCROFT et al., 

2006).  Por sua vez, essas limitações pré-programadas do desenvolvimento irão se 

expressar ao longo das fases do sistema de produção. Assim sendo, a incapacidade dos 

animais de compensarem os efeitos negativos indiretos da lotação intra-uterina sobre o 

desenvolvimento placentário no início da gestação, leva a uma reprogramação do 

desenvolvimento fetal e, consequentemente, um pior desempenho pós-natal, refletindo na 

qualidade da carne dos mesmos (GONDRET et al., 2006; QUINIOU et al., 2002). Estas 

complicações, indubitavelmente, marcam os problemas do manejo dos leitões de baixo 

peso ao nascimento na lactação e na creche, sendo a razão para se adotar técnicas de 

manejo segredado por ordem de parição das fêmeas na creche, conforme discutido por 

Milligan et al. (2005). 

As implicações da programação pré-natal sobre o desenvolvimento pós-natal são 

evidentes no desenvolvimento muscular e crescimento. Diversos estudos têm mostrado 

que leitões mais leves ao nascimento apresentam um desenvolvimento pós-natal 

comprometido, bem como carne de pior qualidade (ALVARENGA et al., 2013; 

GONDRET et al., 2006).  Assim, o peso ao nascimento está diretamente relacionado à 

qualidade do leitão que, por sua vez, está correlacionado à sua capacidade de 

sobrevivência e ao seu desempenho pós-natal. Portanto, o peso ao nascer é uma 

importante característica econômica para a suinocultura, visto que leitões que apresentam 

um peso baixo possuem menores taxas de sobrevivência, bem como piores taxas de 

crescimento. O fenótipo de um leitão recém-nascido é resultante de seu desenvolvimento 

embrionário e fetal. Este, por sua vez, é um processo bastante complexo e altamente 

integrado, pois depende do suprimento de nutrientes ao embrião/feto e de sua habilidade 

em utilizar os substratos disponíveis (MARTIN-GRONERT & OZANNE, 2006). 

O recente estudo de Alvarenga et al. (2013) desenvolvido em granja comercial 

brasileira demonstrou que o CIUR em leitões machos castrados está associado a prejuízos 

no potencial de crescimento dos animais que nascem mais leves, embora as diferenças de 

desempenho entre os grupos de diferentes pesos ao nascimento (alto e baixo) possam ser 

influenciadas por outros fatores, como a densidade animal, por exemplo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Médias de desempenho pós-natal nos animais de alto (AP) e baixo (BP) pesos 

ao nascimento, em quilogramas (kg), aos 150 dias de idade.  

Variáveis 

Grupo 

Alto Peso 

(n=112) 

Grupo 

Baixo Peso 

(n=98) 

Erro- 

Padrão 
P 

Peso ao nascimento  1,90 a 1,11 b 0,02 - 

Peso ao desmame  7,60 a 5,22 b 0,22 <0,01 

Peso saída de creche  28,55 a 22,40 b 0,51 <0,01 

Peso saída de recria 67,00 a 58,30 b 0,90 <0,01 

Peso saída de terminação  107,00 a 99,95 b 1,08 <0,01 

GPMD* maternidade 0,24 a 0,18 b 0,01 <0,01 

GPMD creche  0,51 a 0,42 b 0,01 <0,01 

GPMD recria  0,87 a 0,81 b 0,01 <0,05 

GPMD terminação 0,96 a 0,99 a 0,02 NS 
a,bLetras distintas dentro da mesma linha representam valores estatisticamente diferentes 

(P < 0,05).   
*GPMD = ganho de peso médio diário 

 

  Além disso, o peso ao nascimento pode ser um bom indicador da taxa de 

crescimento durante os primeiros estágios do crescimento pós-natal (do nascimento até 

aproximadamente 110 dias de idade), embora não determine, necessariamente, o 

potencial de crescimento até a idade de abate, de forma que outros fatores podem ser 

melhores indicadores de crescimento neste período. Este estudo mostrou ainda que o 

número de fibras musculares por área pode explicar parte da variação do crescimento pós-

natal em suínos. Assim, os animais que apresentam um número menor de fibras 

musculares associado a um baixo peso ao nascimento possuem menor ganho de peso 

diário em relação aos animais com um número mais alto de fibras (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Número de fibras musculares /mm2 em leitões recém-nascidos e animais 

terminados nos diferentes grupos experimentais, alto (AP) e baixo (BP) pesos ao 

nascimento. a,b Letras distintas nas barras, dentro da mesma idade são estatisticamente 

diferentes (P < 0,05).   
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O crescimento muscular adequado em animais de produção irá determinar o 

rendimento comercial dos mesmos, daí a sua grande importância no agronegócio. Neste 

sentido, metas dos programas de melhoramento genético incluem a produção de animais 

com maiores massa e taxa de crescimento muscular (TOWN et al., 2004). Por sua vez, a 

diferenciação da fibra muscular é determinada por eventos pré-natais e o número de fibras 

musculares, bem como sua taxa de crescimento, irão determinar a taxa de crescimento 

muscular pós-natal. 

Sabe-se que a miogênese tem início a partir do 35o dia de gestação, sendo 

controlada antes e após o nascimento por fatores intrínsecos e extrínsecos. Dentre os 

fatores intrínsecos, podemos citar fatores de crescimento e genes reguladores da 

miogênese (Myf5, MyoD, MyoG e Pax3), enquanto os fatores extrínsecos incluem 

nutrição, raça e genótipo. Especificamente, os genes Myf5, MyoD e Pax3   são 

reguladores essenciais da proliferação de mioblastos durante a miogênese (PARKER et 

al., 2003). Em recente análise da expressão de genes envolvidos na miogênese de animais 

de diferentes pesos ao nascimento e em diferentes fases do sistema de produção (recém-

nascidos, 100 dias de idade e ao abate - 150 dias), observou-se uma maior expressão de 

Myf5 e Pax3 nos animais de alto peso ao nascer aos 100 dias (DORNAS et al. dados não 

publicados). A maior expressão desses genes vem de encontro ao maiornúmero de fibras 

musculares apresentado pelos leitões que nascem mais pesados bem como à sua maior 

taxa de crescimento pós-natal. 

Mesmo apresentando maior número de fibras musculares e taxa de crescimento, 

os dados do estudo desenvolvido por Alvarenga et al. (2014) relataram que, quanto à 

avaliação   quantitativa da  carcaça e à  qualidade  da carne,  o baixo peso  ao nascer está 

associado a carcaças mais leves, afetando parcialmente os pesos de cortes da carcaça, sem 

interferir, no entanto, na quantidade de gordura presente na carcaça (Tabela 2). 
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Tabela 2. Características quantitativas da carcaça dos animais terminados (150 dias de 

idade) de alto e baixo peso ao nascimento. 

Parâmetros 
Grupo 

Alto Peso 

Grupo 

Baixo Peso 

Erro- 

Padrão 
P 

Peso vivo (kg) 107,0 a 99,0 b 0,91 <0,01 

Peso carcaça quente (kg) 88,30 a 78,56 b 1,26 <0,01 

Rendimento de carcaça (%) 82,5 79,2 0,91 NS 

Peso carcaça resfriada (kg) 87,6 a 77,9 b 1,28 <0,01 

Porcentagem de Carne Magra 55,2 55,5 0,31 NS 

RC (%) 54,9 54,7 0,53 NS 

QCC (kg) 48,0 a 42,6 b 0,61 <0,01 

Comprimento carcaça (cm) 93,0 91,7 0,59 NS 

Cortes     

Filezinho (g) 441,0 427,2 9,89 NS 

Carré (kg) 7,5 6,6 0,14 <0,01 

Pernil (kg) 18,5 17,3 0,28 NS 

Paleta (kg) 13,8 12,5 0,23 <0,01 

Barriga (kg) 3,0 2,7 0,07 <0,05 

ET barriga (cm) 12,6 10,9 0,56 NS 

ET 6,5 cm (cm) 18,7 17,3 0,72 NS 

Profundida de lombo (mm) 64,0 62,0 0,95 NS 

AOL (cm2) 46,6 44,7 0,90 NS 

a,b Letras distintas dentro da mesma linha representam valores estatisticamente diferentes 

(P < 0,05).   

RC= rendimento de carcaça; QCC= quantidade de carne na carcaça; ET= espessura de 

toucinho; AOL = área de olho de lombo 

 

 De forma semelhante, o peso ao nascer não influenciou a composição centesimal, 

teor de colesterol e índice substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) nas 

amostras do músculo Longissimus dorsi (Tabela 3). Embora os teores de colesterol dos 

tratamentos não tenham sido considerados estatisticamente diferentes, as amostras de 

lombo do grupo de alto peso apresentaram um valor numericamente mais baixo de 

colesterol. O valor encontrado para os animais que nasceram mais leves (52,68 mg/100g), 

equiparou-se aos teores de colesterol encontrados para amostras de toucinho (53 

mg/100g) no trabalho de Bragagnolo & Rodriguez-Amaya (2002). 
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Tabela 3. Composição centesimal, teor de colesterol e índice de substâncias reativas ao 

TBA da carne dos animais de alto (AP) e baixo (BP) peso ao nascimento. 

Parâmetros AP BP EP P 

Análise Centesimal     

Proteína bruta (%) 25,3 25,5 0,52 NS 

Extrato etéreo (%) 12,5 13,6 1,11 NS 

Umidade (%) 65,6 64,8 0,84 NS 

Cinzas (%) 0,8 0,9 0,02 NS 

Teor de colesterol (mg/100g de amostra) 42,5 52,7 4,61 NS 

Índice de TBARS (mg de malonaldeído/kg) 0,6 0,5 0,06 NS 

TBARS= substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

 

Apesar das pesquisas demonstrarem claramente os efeitos do CIUR sobre as 

características zootécnicas no período pós-natal, seu impacto sobre a qualidade da carne é 

mínimo. 

 

Conclusões 

No sistema de produção comercial de suínos no Brasil, o peso ao nascimento gera 

um impacto significativo sobre diversas características economicamente importantes, 

tornando questionável a viabilidade de se manter o leitão de baixo peso no plantel. Sabe-

se que o peso ao nascer exerce um impacto positivo sobre as características de carcaça, no 

entanto a qualidade da carne permanece praticamente inalterada.  

Assim sendo, um maior conhecimento dos mecanismos pelos quais os ambientes 

pré e pós-natal afetam o desenvolvimento fetal poderá ter implicações significativas para 

a indústria suinícola na tentativa de maximizar o retorno econômico em termos de taxa de 

crescimento, qualidade de carne e fertilidade. Mais pesquisas são necessárias para a 

elaboração de uma estratégia de seleção visando reduzir a incidência de leitões de baixo 

peso ou a implementação de um protocolo de manejo de forma a amenizar o impacto do 

peso ao nascimento sobre o crescimento futuro dos animais. 
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Resumo 

É amplamente reconhecido que a ingestão precoce de elevada quantidade de 

colostro, no primeiro dia de vida, é um fator decisivo para garantir a sobrevivência dos 

leitões durante o período de amamentação. A aplicação de estratégias que aumentem a 

produção de colostro ou o consumo pelos leitões é extremamente importante na produção 

moderna de suínos. Contudo, a produção de colostro é muito variável entre as porcas e os 

fatores que afetam essa variabilidade não são bem estabelecidos. O objetivo do presente 

trabalho é revisar os conhecimentos atuais sobre produção de colostro, além da quantidade 

de colostro mínima que deve ser ingerida pelos leitões para garantir a sua sobrevivência e 

favorecer o desempenho pós-natal. 

  

Introdução 

O surgimento de linhagens hiperprolíferas tem levado a um expressivo aumento no 

tamanho da leitegada, com consequente redução no peso individual dos leitões e a um 

aumento na variabilidade do peso ao nascer (QUESNEL et al., 2008; QUINIOU et al., 

2002). Durante o desenvolvimento fetal, o leitão baseia-se na fêmea como a fonte de 

nutrientes. Após o nascimento, o leitão ainda depende da fêmea para o fornecimento do 

colostro e leite, sendo a lactação uma continuação da contribuição materna para o 

crescimento e desenvolvimento do leitão (QUESNEL et al., 2015). Entretanto, uma das 

consequências dos programas de melhoramento é que o número de leitões nascidos vivos 

excede, muitas vezes, o número de glândulas mamárias funcionais, o que revela a 

importância de entender os fatores envolvidos nessa fase da produção. 

A vitalidade do leitão ao nascer é o primeiro fator que influencia a ingestão de 

colostro, pois determina a capacidade do leitão em alcançar o teto e mamar (QUESNEL, 

2011). O peso do leitão ao nascer é outro aspecto importante, pois um leitão mais pesado 

ao nascer tende a ter maior vitalidade para buscar o complexo mamário da sua mãe 

(FERRARI et al., 2014; FRASER & RUSHEN, 1992). Com isso, uma maior 

heterogeneidade no peso ao nascer da leitegada tem sido associada ao menor crescimento e 

maior taxa de mortalidade até o desmame (MILLIGAN et al., 2002; QUESNEL, 2011). 

A presença de uma leitegada maior e com mais leitões de baixo peso ao 

nascimento leva a um aumento na taxa de mortalidade pré-desmame (KIRKDEN et al., 

2013), índice esse que alcançou uma taxa média de 8,1% no Brasil, em 2014 

(AGRINESS, 2014). Porém, se considerarmos as 10 melhores granjas brasileiras, a taxa 

de mortalidade  
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foi de 5,2%; essa diferença de 2,9% representa 1,2 milhões de leitões a mais produzidos 

no cenário nacional. A  maior parte da mortalidade ocorre nos  primeiros três dias após o 

parto (FURTADO et al., 2012; ROOTWELT et al., 2013; TUCHSCHERER et al., 2002) 

e grande parte pode ser explicada pelo insuficiente fornecimento de energia (QUESNEL 

et al., 2012; THEIL et al., 2014a), devido ao consumo inadequado de colostro 

(EDWARDS, 2002; FERRARI et al., 2014). A intensa competição entre leitões pelos 

tetos impossibilita um consumo regular e suficiente de colostro (EDWARDS, 2002; LE 

DIVIDICH et al., 2005a). O desempenho e a viabilidade dos leitões na fase lactacional é 

dependente de inúmeros fatores (LE DIVIDICH et al., 2005a; QUESNEL et al., 2012). A 

fim de maximizar o crescimento dos leitões de baixo peso, e reduzir a variabilidade, é 

necessário que haja mais pesquisas aplicadas ao período neonatal (DOUGLAS et al., 

2013; PLUSKE et al., 2005). É necessário que os fatores que influenciam a produção de 

colostro sejam bem compreendidos, já que a sobrevivência, a resistência imunológica e 

taxa de crescimento pré-desmame dos leitões estão diretamente relacionados à ingestão 

de colostro e leite. Assim, podem ser desenvolvidos sistemas de manejo que melhorem a 

produção do colostro e leite a fim de maximizar a sobrevivência e taxa de crescimento 

dos leitões. O objetivo do presente trabalho é revisar os conhecimentos atuais sobre a 

produção de colostro, além da quantidade de colostro mínima que deve ser ingerida pelos 

leitões para garantir a sua sobrevivência e favorecer o desempenho pós-natal. Portanto, 

identificar estratégias que aumentem a produção de colostro pelas fêmeas ou o consumo 

pelos leitões é extremamente importante na produção moderna de suínos.  

 
Aspectos fisiológicos associados à produção de colostro 

O colostro é a primeira secreção da glândula mamária, que começa nos momentos 

finais da gestação e é caracterizada por ter alta concentração de imunoglobulinas e baixa 

concentração de lactose e lipídios, em comparação ao leite (FARMER et al., 2006). 

Acredita-se que a maior parte da colostrogênese ocorra durante os últimos sete a 10 dias 

de gestação (THEIL et al., 2014a; THEIL, 2015). O colostro é abundantemente secretado 

nas primeiras horas após o parto (AMDI et al., 2013), sendo a única fonte de nutrientes 

para leitões recém-nascidos, o que o torna essencial para a sobrevivência e o 

desenvolvimento dos leitões. 

Nos mamíferos existem duas etapas da produção de leite. A primeira fase é 

conhecida como lactogênese que é caracterizada pela produção de colostro. A segunda 

fase é denominada galactopoiese, uma vez que a secreção do leite ocorre, mas por 

estímulo de mamada ou ordenha ela se mantém (FARMER et al., 2006). A lactogênese é 

geralmente subdividida em duas fases, a lactogênese I, a qual é iniciada no final da 

gestação, por volta do dia 105, e está ligada ao início da síntese de componentes 

específicos da secreção láctea, diferenciação estrutural e metabólica das glândulas 

mamárias. Já a fase da lactogênese II é caracterizada pelo início da secreção abundante de 

secreção láctea (BAZER et al., 2001; HARTMANN et al., 1997). Não se sabe o momento 

específico e a variável fisiológica mais adequada para descrever a mudança de 

lactogênese I para lactogênese II. No entanto, é geralmente aceito que a produção de 

colostro ocorre durante a lactogênese I (FARMER et al., 2006). 

Antes do parto, as junções de oclusão (tight junctions) entre as células epiteliais mamárias  

são  desorganizadas    e    tornam-se  permeáveis,  permitindo     assim      o    intercâmbio  
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entre o espaço extracelular e da luz dos alvéolos (MARTINET et al., 1999). As alterações 

na  composição  das  secreções mamárias,  do colostro ao leite,  podem ser  atribuídas   ao 

fechamento das junções de oclusão entre as células epiteliais mamárias durante a 

lactogênese II (NGUYEN et al., 2001). Os mecanismos que controlam este fechamento 

têm sido pouco estudados em suínos, mas provavelmente estão relacionados a mudanças 

ultraestruturais na rede das junções de oclusão (FARMER et al., 2006; NGUYEN et al., 

2001). 

No início, a produção de colostro tem influência hormonal. Segundo DeHoff et 

al. (1986), as alterações hormonais que ocorrem no final da gestação, em torno do parto e 

os hormônios de origem maternas e fetais são importantes na coordenação de uma 

lactação bem sucedida e abundante. O pico de prolactina pré-parto é essencial para o 

início de lactação em suínos (FARMER et al., 1998; Figura 1). A combinação do 

aumento da progesterona e, em seguida, a sua queda, próximo do parto, permite a indução 

da secreção intensa de leite (FARMER et al., 2006). Existe uma relação negativa entre a 

concentração de progesterona plasmática e a concentração de lactose no leite (HOLMES 

et al., 1993; WILLCOX et al., 1983). 

Os glicocorticoides promovem o aumento do número de receptores de prolactina 

nas glândulas mamárias (DELOUIS et al., 1980; TUCKER, 1981). Apesar de não saber o 

papel exato do estradiol, a alta concentração deste hormônio no final da gestação é 

necessária para o início da lactação (TUCKER, 1981; WILLCOX et al., 1983). A 

ocitocina, que está presente em altos níveis antes e durante a expulsão dos leitões, 

estimula a contração das células mioepiteliais mamárias, promovendo a ejeção de 

colostro quase de forma permanente, durante o parto (SMITH et al., 1991). 

 
 

Figura 1. Descrição esquemática das concentrações dos hormônios reprodutivos, durante 

o período periparto da fêmea suína. As concentrações dos hormônios sofrem grandes 

alterações apenas alguns dias antes do parto (Adaptado de PELTONIEMI & OLIVIERO, 

2015). 
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Fatores que afetam a produção e composição do colostro 

Nas porcas, a produção de colostro pode ser estimada com base na ingestão de 

colostro pelos leitões (Tabela 1). Entretanto, é importante ter em mente que a medida da 

produção  de colostro é  baseada no ganho  de peso do leitão ao longo do período de 24 h, 

sendo então um reflexo da ingestão de nutrientes, mas não necessariamente de 

imunoglobulinas (FARMER et al., 2006). 

A produção de colostro varia bastante entre as fêmeas, de 1 kg até mais do que 6 

kg (DECALUWÉ et al., 2013; DEVILLERS et al, 2007; FOISNET et al., 2010a; 

QUESNEL, 2011), com um valor médio de 3,5 kg (DECLERCK et al., 2015; FARMER 

et al., 2006; MACHADO, 2014; QUESNEL, 2011). Le Dividich et al. (2005a) relatam 

que 65% da variação na produção de colostro é explicada por características associadas à 

fêmea. Os fatores que podem influenciar a produção de colostro são genótipo, duração da 

gestação, ordem de parto e peso corporal das fêmeas, bem como o comportamento na 

maternidade, o tamanho e peso da leitegada.  

Embora se especula que a produção do colostro possa ser diferente entre raças ou 

linhagens genéticas (LE DIVIDICH et al., 2005a; FARMER & QUESNEL, 2009), 

recentemente, Declerck et al. (2015) não observaram associação significativa entre 

produção de colostro e linhagem genética.  

Com relação ao efeito da ordem de parto na produção de colostro, não há um 

completo consenso. Enquanto uma ligeira diferença de produção em favor de fêmeas 

multíparas foi observada por Devillers et al. (2005), a menor produção de colostro em 

primíparas (3,0 ± 0,13 kg) do que em multíparas (3,5 ± 0,12 kg) ficou clara no trabalho de 

Ferrari et al. (2014), mesmo as fêmeas tendo semelhança em termos de tamanho de 

leitegada e peso médio individual do leitão. Já no trabalho de Decaluwé et al. (2013), as 

fêmeas de OP 4 a 7 produziram em média 840 g de colostro a menos em comparação com 

fêmeas OP 1 a 3. No trabalho de Machado (2014) uma maior produção de colostro foi 

observada em fêmeas OP 3 quando comparadas a fêmeas OP 1, 2 e >3. 

A ocorrência de parto prematuro (110-111 dias) reduz a produção de colostro em 

40% (LE DIVIDICH et al., 2005a; MILON et al., 1983). A associação negativa entre a 

duração da gestação e a produção de colostro também foi relatada por Devillers et al. 

(2007). No entanto, ao se fazer uma abordagem do efeito da duração da gestação sobre a 

produção de colostro, deve-se diferenciar situações de parto prematuro (com menos de 

110-111 dias de gestação), nas quais o peso e o vigor dos leitões estão comprometidos 

(GAGGINI et al., 2013; MILON et al., 1983), daquelas nas quais as leitegadas que 

nasceram após os 112 dias de gestação. Nesse sentido, Declerck et al. (2015) observaram 

que fêmeas com duração de gestação de 113 dias tiveram maior produção de colostro se 

comparadas a fêmeas de 114 e 115 dias de gestação. Embora Declerck et al. (2015) não 

apresentem dados referente ao tamanho de leitegada de acordo com os dias de gestação, 

cabe ressaltar que gestações mais curtas estão associadas com leitegadas maiores 

(MELLAGI et al., 2006). Dessa forma, é possível inferir que a maior produção de 

colostro, observada por Declerck et al. (2015), poderia estar associada a um maior 

estímulo de ingestão pelo maior número de leitões nascidos.  

Devillers et al. (2004) demonstraram que leitões amamentados à vontade por 

mamadeira com colostro de fêmeas tiveram um consumo voluntário duas vezes maior que  
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o consumo médio dos leitões que ficaram com a fêmea nas primeiras 24 h após o 

nascimento. Esse resultado sugere que as porcas  normalmente produzem menos  colostro 

do que poderia ser consumido pela leitegada (QUESNEL et al., 2015). Sabe-se que a 

produção de leite da porca é estimulada pela sucção dos leitões, dependendo então do 

peso e tamanho da leitegada. No entanto, há controvérsias a respeito do efeito dessas 

variáveis  na produção de  colostro.  Maior produção de colostro foi observada em função 

do aumento na média do peso ao nascer e diminuição na variação do peso ao nascer 

dentro  da   leitegada   (DEVILLERS et al., 2007;   QUESNEL, 2011).   Por outro lado, o 

tamanho ou peso da leitegada não afetaram a produção de colostro em dois estudos 

(DEVILLERS et al., 2007; QUESNEL, 2011), mas ficou evidente o efeito do peso da 

leitegada, indiretamente representando o número de leitões amamentados pela porca, em 

outro estudo (MACHADO, 2014). 

As fêmeas de menor produção de colostro tendem a apresentar um intervalo entre 

nascimentos mais longo no início do parto (QUESNEL et al., 2012). Além disso, 

observou-se uma relação negativa entre a produção de colostro e a proporção de leitões 

natimortos na leitegada. Porcas com uma produção de colostro inferior a 3 kg tiveram 

mais leitões natimortos do que as porcas de maior produção de colostro (QUESNEL et 

al., 2012).  

 Foi demonstrado que o uso dos tetos na lactação anterior leva ao maior número e 

atividade das células mamárias na lactação subsequente, em especial nos dois primeiros 

dias pós-natal, o que sugere incremento na secreção de colostro nos tetos succionados 

previamente (FARMER et al., 2012). No estudo de Machado (2014), no qual o 

desenvolvimento do complexo mamário foi representado pela largura do primeiro par de 

tetos, evidenciou-se uma contribuição significativa de 4% deste parâmetro na 

variabilidade da produção de colostro. 

 A influência de práticas de manejo e aspectos do meio ambiente sobre a produção 

de colostro é pouco estudada, mas há algumas informações a respeito do efeito da 

indução do parto, nutrição da porca, estímulo auditivo e da temperatura ambiente. Ao 

realizar a indução do parto, Foisnet et al. (2011) não observaram alterações endócrinas 

substanciais no periparto, justificando, assim, a ausência de impacto da indução de parto 

sobre a produção de colostro, resultado confirmado por Otto (2014).  

A nutrição poderia afetar a produção de colostro pelo desenvolvimento da glândula 

mamária e por mecanismos que controlam a secreção de colostro no final da gestação 

(FARMER & QUESNEL, 2009; QUESNEL et al., 2013). Tem sido relatado aumento da 

produção de colostro ao adicionar óleo de coco ou de girassol nas dietas de fêmeas durante 

o período periparto (HANSEN et al., 2012; QUESNEL et al., 2013). Com relação ao efeito 

de alterações metabólicas, as porcas que estavam em estado catabólico uma semana antes 

do parto, demonstraram-se incapazes de expressar pleno potencial de produção de colostro 

(DECALUWÉ et al., 2013). 

 Informações sobre o impacto das altas temperaturas ambientais sobre a produção 

do colostro são escassas (FARMER & QUESNEL, 2009). Expor as fêmeas em lactação a  

elevadas temperaturas provoca redução da ingestão voluntária de alimentos (O'GRADY 

et al., 1985; SCHOENHERR et al., 1989), que está associada com uma diminuição da 

produção de colostro, mas principalmente de leite (BLACK et al., 1993; SCHOENHERR 

et al., 1989). Mellagi et al. (2009)  associaram altas temperaturas e alta umidade a   maior  
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dificuldade de parto e exaustão das fêmeas, alterando padrões fisiológicos e 

comprometendo a produtividade das matrizes. Possivelmente, essas alterações 

fisiológicas advindas do estresse pelo calor no período peri-parto, resultando em partos 

mais longos e distócicos, com uma maior ocorrência de natimortos, poderiam ter um 

efeito prejudicial na produção de colostro.  

 Os principais componentes do colostro estão resumidos na Tabela 2. A 

composição do colostro difere  entre as  raças, sendo observado, por exemplo,  maior teor 

de proteína e de IGF-I em fêmeas Duroc do que em fêmeas Landrace - LR (SIMMEN et 

al., 1990). Já o colostro de fêmeas Meishan possui maior teor de lipídios (LE DIVIDICH 

et al., 1991) e menor teor de lactose (ZOU et al., 1992) do que o de fêmeas de raças 

europeias.  

A raça, ordem de parto e a estação do ano são fatores que podem influenciar a 

concentração de imunoglobulinas do colostro. Inoue et al. (1980) não observaram 

diferenças entre fêmeas Large White (LW) e LR x LW, mas no estudo de Quesnel (2011) 

a concentração de IgG foi superior em LW quando comparadas a fêmeas LR x LW, na 

hora zero (71,7 e 59,6 mg/mL, respectivamente). Tem sido relatada menor concentração 

de IgG em fêmeas de ordem de parto 1 a 3 do que em fêmeas mais velhas (INOUE et al, 

1980; KLOBASA & BUTLER, 1987). Entretanto, ao analisar a concentração de IgG na 

hora zero, e 24 h após, Quesnel (2011) encontrou menor concentração de IgG em 

primíparas, apenas nas 24 h. As concentrações de IgA e IgG no colostro são influenciados 

pela estação do ano, sendo que a concentração de IgG aumenta durante a primavera e 

diminui no verão e no outono (INOUE et al., 1980). 

O desenvolvimento de sistemas para alterar a composição de colostro em suínos é 

um novo campo de pesquisa que tem recebido maior atenção nos últimos anos, 

provavelmente devido ao desenvolvimento de linhagens hiperprolíficas e o aumento do 

número de leitões de baixo peso ao nascimento (FARMER & QUESNEL, 2009). 

 

Fatores que afetam o consumo de colostro 

Após o parto e durante o período de amamentação, a porca proporciona a 

principal fonte de nutrientes para os leitões lactentes. Portanto, é extremamente 

importante entender sobre a qualidade e quantidade dessa fonte para garantir a 

sobrevivência e melhorar o desempenho dos leitões nesse período. Imediatamente após o 

nascimento, os leitões recém-nascidos dependem da oxidação do glicogênio oriundo de 

depósitos do fígado e músculos, além da oxidação de nutrientes a partir de colostro 

administrado como fonte de energia (THEIL, 2015). Os leitões consomem 

aproximadamente 5-7% do seu peso corporal em colostro na primeira hora de 

amamentação, mas há uma grande variabilidade individual (FRASER & RUSHEN, 

1992). 

O colostro é uma substância muito digestível, e tanto o nitrogênio quanto a 

energia são retidos pelo organismo de forma eficaz (LE DIVIDICH et al., 2005a). Leitões 

recém-nascidos que foram privados de colostro por 19-22 h mostram uma diminuição da 

capacidade de absorção intestinal (SVENDSEN et al., 1986), enfatizando a importância 

de uma oferta inicial, contínua e suficiente de colostro a estes leitões (SVENDSEN et al., 

2005). 

 
 



 

49 

 

Produção e consumo de colostro em suínos: quais os fatores envolvidos? 

 

O consumo de colostro pelos leitões pode ser mensurado pela técnica denominada 

“pesar-mamar-pesar”  (PMP),  pela qual os leitões são colocados  em caixas forradas com 

papel toalha para que a urina  e fezes fiquem retidas e, então, possam ser utilizadas  como 

fatores de correção (BLAND et al., 2003). Porém, a aplicação desta técnica a campo e em 

grande   número   de  animais  exige  maior complexidade.   Outro modelo para predizer o 

consumo de colostro é baseado na técnica de diluição de óxido de deutério (THEIL et al., 

2014b). Entretanto, o modelo comumente utilizado é através de uma equação matemática 

com base no peso de nascimento e ganho de peso durante as primeiras 24 h de vida 

(DEVILLERS   et   al.,   2004),  para   estimar  o  consumo  e   a   produção   de   colostro 

(DECLERCK et al., 2015; DEVILLERS et al., 2007; FERRARI et al., 2014; QUESNEL 

et al., 2012). 
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Tabela 1. Dados da produção de colostro da porca e ingestão voluntária de colostro pelos leitões. 

Autores Método de 

mensuração 

Ingestão de colostro 

por leitão 

(g/leitão/24h) 

Número de 

leitões 

avaliados 

Peso ao 

nascimento 

(kg) 

Tamanho da 

leitegada 

Produção estimada de 

colostro pela porca 

(kg/24h) 

Le Dividich & Noblet, 1981 PMP 240–328 77 1,13 11,9 2,86–3,90 

Milon et al., 1983 PMP 315 60 1,15 8,6 2,71 

Varley et al., 1987 PMP 405 8 - 8 3,24 

Chiang et al., 1990 D2O 488 66 - - - 

Le Dividich et al., 1997 ACM 585 20 1,21 - - 

Bland et al., 2003 PMP 460–476 67 1,23–1,37 10 4,60–4,76 

Devillers et al., 2004 D2O 427 12 1,41 10 4,27 

Devillers et al., 2004 ACM 560 5 1,23 - - 

Devillers et al., 2005 Equação 297 516 1,38 12 3,57 

Devillers et al., 2007 Equação 300 526 1,34 ±0,015 13,5 ±0,5 3,67 (1,91-5,31) 

Quesnel, 2011 Equação 246 (0-699) 
72 

leitegadas 
1,4 ±0,03 14,3 ±0,3 3,32 (1,66-5,60) 

Decaluwé et al., 2013 Equação 245 551 1,305 14,6 3,24 (1,57- 5,02) 

Ferrari et al., 2014 Equação 
OP1=271,9 OP>1= 

297 
600 1,1-1,7 13,3 ± 0,25 

OP1=3 

OP>1=3,5 

Loisel et al., 2014 Equação 318 
12 

leitegadas 
1,24 13,1 3,7 

Declerck et al., 2015 Equação 268 1455 1,3±0,2 15±4 3,5 (0,65-7,50) 

PMP = pesar-mamar-pesar; D2O = Método de diluição em óxido de deutério; ACM (Alimentados com mamadeira) = leitões foram 

separadas das mães e amamentados por mamadeira com colostro de porca ad libitum; Equação = Ingestão de colostro estimada por equação 

desenvolvida por Devillers et al. (2004). 
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Tabela 2. Variação na composição do colostro de acordo com diferentes momentos de coleta. 

Autores Momento 
Sólidos totais ou 

MS (%) 

Proteínas 

(%) 

Lipídios 

(%) 

IgG 

(mg/mL) 

Lactose 

(%) 

Amdi et al., 2013 Até 6h - - - ≈ 111,5 - 

Campbell et al., 2012  Pool 22,4 - 5,7 67,7 - 

Decaluwé et al., 2014 3h 37,2 25,2 8,9 92,0 3,1 

Decaluwé et al., 2014 6h 35,5 21,9 9,9 85,0 3,6 

Decaluwé et al., 2014 24h 31,2 11,6 14,2 18,3 5,4 

Flummer & Theil, 2012 3h 25,7 14,3 5,75 - 3,15 

Foisnet et al., 2011 0h 24,1 15,2 5,8 - 2,46 

Foisnet et al., 2010b 0h 27,8 16,8 6,9 ≈ 75 2,63 

Foisnet et al., 2010b 24h 21,5 6,9 9,1 ≈ 15 3,68 

Klobasa et al., 1987 0h 25,6 15,7 5 95,6 3,1 

Klobasa et al., 1987 6h 22,7 13,0 4,8 64,8 3,4 

Klobasa et al., 1987 24h 17,3 6,4 5,6 14,2 4,6 

Krogh et al., 2012 0h 26,4 16,8 5,2 - 3,3 

Le Dividich et al., 1994 0h 23,4 13,1 5,1 - 3,4 

Le Dividich et al., 1994 24h 22 9,1 6,8 - 3,6 

Le Dividich et al., 2005b 0h 23,5 14,1 5,6 66,0 3,2 

Le Dividich et al., 2005b 12h 23,0 12,2 6,6 42,7 3,2 

Moreira, 2015 Pool até 6h 25,4 14,3 5,4 50,5 - 

MS= matéria seca. 
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 O consumo de colostro aumenta em 26-37 g a cada 100 g a mais de peso ao 

nascimento (LE DIVIDICH et al., 2005a). Quando o fornecimento de colostro é ilimitado 

e disponível, o consumo pode chegar a cerca de 450 g / kg de peso de nascimento, porém 

o coeficiente de variação para essa característica pode variar de 15-110%. Isso indica que 

a capacidade de ingestão do leitão é muito alta no momento do nascimento, na tentativa 

de compensar suas baixas reservas energéticas (LE DIVIDICH et al., 2005a). 

 A ingestão insuficiente de colostro, se for associada ao menor peso ao nascer 

(FERRARI et al., 2014), ao menor ganho de peso entre o nascimento e 24 h de vida, e 

menor temperatura retal são fatores que levam a uma maior mortalidade de leitões antes 

do desmame (PANZARDI et al., 2013). Damm et al. (2005) relataram que 72% dos 

leitões que morrem nos primeiros quatro dias pós-parto não consumiram colostro. Já 

Devillers et al. (2011) observaram que leitões que ingeriram mais de 200 g de colostro em 

24 h de vida, tiveram menor taxa de mortalidade do que os leitões que ingeriram menos 

que 200 g, 7,1% e 43,4% respectivamente. Assim, os autores concluíram que a ingestão 

de 200 g de colostro durante as primeiras 24 h após o nascimento é a quantidade mínima 

para fornecer imunidade passiva e reduzir a mortalidade pré-desmame. Ferrari et al. 

(2014) demonstraram que a mortalidade é significativamente afetada pela interação entre 

o peso ao nascer e a quantidade de colostro ingerida. Para os leitões mais pesados (>1,3–

1,7 kg), a probabilidade de mortalidade foi menor, independentemente da quantidade de 

colostro ingerida. A probabilidade de mortalidade decresceu com o aumento na ingestão 

de colostro dos leitões com peso intermediário (>1,2–1,3 kg) e baixo (1,1–1,2 kg), sendo 

necessários 200 e 250 g de colostro, respectivamente, para reduzir suas probabilidades ao 

mesmo nível observado nos leitões mais pesados. Cabe ressaltar que, quando a 

quantidade de colostro ingerida foi superior a 250 g, a probabilidade de mortalidade foi 

similar nas diferentes categorias de peso. 

O ganho de peso do leitão nas primeiras 24 h de vida aumenta de acordo com a 

ingestão de colostro, sendo que o ganho de peso de 50 g é alcançado, em média, pela 

ingestão de 250 g de colostro (DEVILLERS et al., 2004). Quesnel et al. (2012) 

observaram que o consumo de 250 g de colostro no primeiro dia de vida é necessário para 

que o leitão obtenha boa saúde e crescimento pré e pós-desmame. No estudo de Ferrari et 

al. (2014), leitões que ingeriram >250g de colostro foram 0,7 kg mais pesados aos 42 dias 

de idade, em comparação aos leitões que ingeriram uma menor quantidade de colostro. 

 Também se deve considerar que os leitões que nascem com dificuldade 

respiratória, envoltos na placenta, com cordão umbilical rompido ou splayleg possuem 

menor chance de ingestão de colostro. Além disso, a quantidade de colostro ingerida pode 

ser afetada pela competição por tetos na leitegada, já que nas linhagens hiperprolíficas 

pode não haver tetos suficientes para todos os leitões (DEVILLERS et al., 2007).  

 A ordem de nascimento não afeta a quantidade de colostro ingerida 

(DEVILLERS et al., 2007; FRASER & RUSHEN, 1992). Entretanto, a concentração de 

IgG plasmática pode ser comprometida pela ordem de nascimento, pois os últimos leitões 

nascidos teriam acesso ao colostro com menor concentração de IgG (BLAND et al., 2003; 

CHARNECA, 2010; DEVILLERS et al., 2011; ROOKE & BLAND, 2002). Essa situação 

tende a se agravar em partos mais longos, associados à distocia ou à exaustão da fêmea. 
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Figura 2. Probabilidade de morte até 42 dias de idade, de acordo com a ingestão de 

colostro e peso ao nascer dos leitões. BP: 1,1-1,2 kg; IP: > 1,2-1,3 kg; AP: >1,3 – 1,7 kg. 

 

 Portanto, o principal fator determinante da ingestão de colostro pelos leitões é o 

peso corporal ao nascer, que também é o principal determinante da sua vitalidade e a sua 

capacidade de estimular o úbere, a fim de extrair o colostro das tetas. Nesse sentido, os 

leitões mais pesados podem ter uma vantagem competitiva sobre os mais leves, para o 

acesso ao colostro (DEVILLERS et al., 2007). 

 

Como otimizar a produção e o consumo de colostro 

 Para que o consumo individual de colostro seja satisfatório, a produção pela 

fêmea deve ser em quantidade suficiente para suprir as necessidades de sua leitegada. 

Estima-se que 35 a 55% das fêmeas não produzem colostro suficiente para suprir as 

necessidades de sua leitegada (BORTOLOZZO et al., 2014; DECALUWÉ et al., 2014; 

QUESNEL et al., 2012).  Conforme Machado (2014), mais de 35% das fêmeas não foram 

aptas a fornecer quantidade mínima de 250 g de colostro por leitão em leitegadas com 12 

leitões vivos e este índice superou 53% quando dois leitões vivos foram adicionados à 

leitegada.   No estudo de  Moreira et al. (2014),  um maior percentual de fêmeas OP1 teve 

produção insuficiente se comparadas a fêmeas OP4-6 (67,5% x 45,5% e 85,5% x 52,3%),  
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para atender a necessidade de leitegadas com 13 e 14 leitões, respectivamente. Sabendo 

que o   colostro   é  a única   fonte   nutricional   fornecida   aos   neonatos,   é   necessário 

desenvolver estratégias para aumentar a sobrevida dos leitões. Os resultados até agora 

sugerem que a seleção genética, a manipulação hormonal e nutrição da porca durante o 

final da gestação são potenciais mecanismos para melhorar a quantidade e a qualidade de 

colostro produzido. 

 O melhor entendimento dos fatores envolvidos na variação da ingestão de 

colostro pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias para melhorar a ingestão de 

colostro pelos leitões, principalmente os de baixo peso ao nascimento e, 

consequentemente, aumentar a chance de sobrevivência e desempenho dos leitões no 

período pré e pós-desmame. 

(I) Otimizar a produção de colostro 

 O emprego de estratégias nutricionais diferenciadas não demonstra claramente 

um efeito positivo na produção de colostro, mas há alguns trabalhos com resultados 

promissores. A produção de colostro aumentou cerca de 20%, com o uso de proteína de 

batata fermentada na alimentação de fêmeas, durante a última semana de gestação 

(WAVREILLE et al., 2010). Theil et al. (2010) alimentaram as fêmeas com os resíduos 

de pectina, ao invés de proteína de batata, encontraram uma maior produção de colostro. 

Suplementar a dieta de porcas com gordura durante o final da gestação aumenta o teor de 

lipídios totais e lactose no colostro e aumenta, também, a concentração de IGF-I 

(FARMER & QUESNEL, 2009). A fim de reduzir as perdas de gordura e energia por 

porcas durante a lactação, a adição de gordura animal ou óleo vegetal em dietas de final 

da gestação ou lactação é amplamente utilizado em granjas comerciais (QUESNEL et al., 

2015). A inclusão de gordura na dieta de final da gestação pode aumentar a produção de 

colostro e aumentar a sobrevivência dos leitões no período neonatal (HANSEN et al., 

2012). O uso de óleos de coco e girassol, ácido linoleico conjugado, ômega 3 e 

ingredientes imunomoduladores, nas dietas do final de gestação, precisam ser mais 

investigados (QUESNEL, 2013). 

 Os resultados de Decaluwé et al. (2013) sugerem que o manejo adequado da 

condição corporal da fêmea durante o final da gestação é uma ferramenta importante para 

otimizar a capacidade intrínseca de produção de colostro da porca. Tomadas em conjunto, 

essas observações indicam que a nutrição no final da gestação é importante para a 

produção de colostro em porcas, mas atualmente é desconhecido o momento da gestação 

(última semana, últimas três semanas ou último trimestre) mais eficiente para incrementar 

a produção de colostro. 

 

(II) Otimizar a ingestão de colostro 

 Um primeiro passo para incrementar a ingestão de colostro pelo leitão é o 

aperfeiçoamento dos manejos relacionados ao período neonatal. A supervisão imediata e 

adequada ao parto deve se concentrar em reduzir as perdas de calor do leitão recém-

nascido,   sendo   recomendado   monitorar  o  parto  e  intervir  se  o  intervalo   entre   os 

nascimentos exceder 30 a 60 minutos (COWART et al., 2007; FANGMAN & AMASS, 

2007; LAWLOR & LYNCH, 2005). Logo após o nascimento, é importante realizar a 

desobstrução das vias aéreas e cavidade oral, secar, reanimar, cortar   o cordão umbilical, 

orientar   a   primeira   mamada,   assegurar  uma  fonte  de  calor  e  atenção  com fêmeas  
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agressivas para evitar esmagamentos (ANDERSEN et al., 2009; CURTIS, 1970). O 

aquecimento do  leitão é essencial,  para que o mesmo não perca calor para o  ambiente e 

mobilize suas reservas corporais. O inadequado aquecimento e ingestão de colostro estão 

associados à morte de leitões por hipotermia e inanição, bem como a insuficiente 

transferência de imunoglobulinas maternas (DREW & OWENS, 1988; LE DIVIDICH et 

al., 2005a).  

 Outro ponto importante é a orientação de mamada, que deve ser intercalada, e os 

leitões são identificados de acordo com a ordem de nascimento e, depois, são impedidos 

de mamar para que os leitões que nasceram ao final do parto possam ter acesso ao 

colostro. Deve-se ter em mente que esses cuidados são focados aos leitões de baixo peso 

ao nascer, já que esses leitões são mais dependentes da ingestão de colostro do que leitões 

de alto peso ao nascimento (FERRARI et al., 2014). A primeira etapa do processo de 

aumentar a ingestão de colostro é “otimizar” essas ações de manejo/ambiente nas 

primeiras horas de vida.  

 Outras ferramentas também podem ser empregadas como estratégias para 

incrementar o consumo de colostro ou fornecer energia suplementar ao leitão. Uma delas 

é o uso de substitutos de colostro e preparações para recém-nascidos (sucedâneos), que 

contém energia suplementar (gordura e lactose), imunoglobulinas (principalmente 

derivados de bovinos) e alguns fatores de crescimento (IGF-I) (DE VOS et al., 2014). 

Entretanto, é fundamental avaliar a eficácia destes suplementos na rotina dos sistemas de 

produção. 

 No estudo de Moreira (2015), o uso de um suplemento proteico-energético 

aumentou a sobrevivência de leitões de baixo peso ao nascimento, que haviam recebido, 

por sonda orogástrica, 120 mL de colostro nas primeiras 24 h de vida. Também tem sido 

possível igualar a concentração de IgG plasmática com a dos leitões que mamam 

naturalmente, pelo fornecimento de suplementos orais contendo IgG de plasma suíno e 

um substrato energético adicional (BIKKER et al., 2010). Alguns autores suplementaram 

leitões recém-nascidos com triglicerídeos de cadeia média, porém não encontraram efeito 

positivo sobre a sobrevivência (BENEVENGA et al., 1989; LEE & CHIANG, 1994; 

LEPINE et al., 1989). Em contrapartida, Casellas et al. (2005) demonstraram que a 

suplementação oral de leitões pequenos (< 1250 g) com 1,95 g de uma emulsão de 

triglicerídeos de cadeia longa e média a cada 24 h, durante os primeiros três dias de vida, 

reduziram seu risco de morte em 1,9 vezes, em comparação com a leitegada não 

suplementada. 

Sabe-se que órgãos como o intestino delgado e músculo esquelético, de leitões 

com crescimento intrauterino retardado (CIUR), sofrem maior estresse oxidativo (WANG 

et al., 2008; WANG et al., 2010). Leitões de baixo peso ao nascer também apresentaram 

menor   capacidade   antioxidante   do  plasma,  reduzindo  a  capacidade  e  a   atividade 

enzimática da glutationa-peroxidase (MICHIELS et al., 2012). Sendo assim, os 

antioxidantes poderiam ser incluídos nos substitutos do colostro e leite, assim como as 

substâncias bioativas, os fatores de crescimento e nucleotídeos presentes no colostro e 

leite (LONNERDAL, 2011). 

 O uso de sonda gástrica para suplementação de leitões com pool de colostro é 

viável   e   poderia  ser  incluído como manejo estratégico para leitões de  baixo  peso  ao 

nascimento   (CAMPBELL   et al.,   2012;  MOREIRA,   2015).  Svendsen   et al.  (2005)  
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concluíram que leitões alimentados com 30 mL de colostro/kg, por quatro vezes, tiveram 

concentração de IgG   semelhante à de seus irmãos de leitegada. No estudo de Muns et al. 

(2014), a oferta adicional de 15 mL de colostro nas primeiras horas de vida foi suficiente 

para aumentar a concentração de IgG.  

 

Considerações Finais 
 A sobrevida neonatal depende em grande parte do adequado consumo de colostro 

pelos leitões recém-nascidos. Portanto, é essencial aumentar a quantidade e qualidade do 

colostro ingerido pelos leitões. Estratégias de alimentação aplicadas às fêmeas durante a 

gestação não conseguem, na maioria das vezes, aumentar o peso ao nascer dos leitões ou 

a vitalidade. Por outro lado, essas características podem ser influenciadas pela 

alimentação suplementar de ácidos graxos ou aminoácidos específicos. O uso de 

ingredientes com potencial efeito imunomodulador, o aumento das concentrações de 

imunoglobulinas no colostro e no plasma do leitão, e os impactos de tais ingredientes na 

sobrevivência neonatal precisam ser investigados mais detalhadamente. Por fim, há 

alguma evidência de que a alimentação materna durante o periparto pode influenciar na 

quantidade e qualidade do colostro, o que necessita ser melhor investigado. 
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Resumo 

A hiperprolificidade, gerando leitegadas numerosas, ocasiona uma maior 

variabilidade de peso dos leitões ao nascer e também um maior percentual de leitões 

pequenos dentro da mesma leitegada. Diversas interferências, genéticas ou ambientais, 

modificam a formação e desenvolvimento dos embriões/fetos, provocando consequências 

que serão refletidas na vida adulta. O retardo no crescimento intrauterino manifestado 

com o nascimento de leitões de baixo peso determina consequências na vida adulta, como 

um baixo desenvolvimento, predisposição a doenças, maior risco de morte e redução da 

produtividade quando matrizes. 

 

Introdução 

O Brasil apresenta um plantel efetivo de 2,3 milhões de matrizes, com 

aproximadamente 1,7 milhões destas alojadas em granjas tecnificadas (ABIPECS, 2013). 

Altas taxas de reposição anual (35 a 50%) geram a necessidade de introdução de 850 a 

950 mil marrãs por ano no plantel reprodutivo nacional. Estima-se que para alcançar esse 

número de fêmeas na reposição é necessário o nascimento de uma população anual de 

1,6-1,7 milhões de leitoas.  

Paralelo a isso, é evidente o aumento dos índices de produtividade do rebanho 

brasileiro, atingindo médias de aproximadamente 27 leitões desmamados/fêmea/ano. 

Esses resultados são reflexos de altos índices de leitões nascidos por parto que alcançam 

mais de 13 leitões nascidos em média e superam 15 leitões nas granjas consideradas 

como as mais produtivas do país (AGRINESS, 2014). Entretanto a evolução genética, que 

levou ao aumento no número de nascidos, carrega consigo a consequência de aumentar a 

variabilidade de peso dos leitões ao nascer e também o percentual de leitões pequenos 

dentro da mesma leitegada (FIX et al., 2010; QUINIOU et al., 2002; WOLF et al., 2008).  

Toda essa evolução gera consequências fisiológicas no desenvolvimento dos animais, que 

afetam de diferentes formas o desempenho produtivo. O objetivo desta revisão é abordar 

aspectos fisiológicos que demonstrem a influência da formação pré-natal de leitoas e suas 

consequências no decorrer da vida produtiva como matrizes, respondendo à seguinte 

pergunta: É possível o desenvolvimento intrauterino influenciar no crescimento e na 

reprodução de animais destinados ao plantel reprodutivo? 
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O ambiente uterino e as consequências na vida adulta – Bases fisiológicas 

(I) Desenvolvimento embrionário e fetal 

O desenvolvimento embrionário é considerado como uma etapa de rápida 

multiplicação celular, com diversas alterações na forma do embrião até sua fixação ao 

útero. O embrião suíno entra no útero no estágio de quatro células, aproximadamente dois 

dias após a ovulação. Uma rápida multiplicação de células pode ser observada no estágio 

de clivagem emórula, até atingir a fase de blastocisto, que ocorre aos 4-5 dias de 

gestação. No estágio de blastocisto, que vai até 12 dias de gestação, ocorre a migração 

dos embriões pelo lúmen uterino. Numa última etapa, ocorre o alongamento dos 

embriões, início da adesão ao útero, fixação, sinalização de gestação (12 até 15 dias de 

gestação) e adesão placentária. Após fixos, os embriões determinam e delimitam o 

próprio espaço no útero. A disposição no lúmen uterino é modulada pelo número de 

embriões presentes, influenciando o maior ou menor desenvolvimento destes, sendo que 

quando implantados os embriões permanecem equidistantes em toda extensão do útero 

(DZIUK, 1985).  

Entre 19-26 dias o saco alantóico é estabelecido e o processo de formação da 

placenta se inicia, desenvolvendo-se até o nascimento. A placenta suína é epiteliocorial, 

difusa, não decidual e possui vilos/vilosidades para a comunicação do córion da placenta 

com o endométrio (VEJLSTED, 2009). Aproximadamente aos 35 dias de gestação, a 

formação de órgãos e membros locomotores está completa e então se inicia a fase de 

deposição cálcica nos ossos, determinando a mudança de fase embrionária para fase fetal 

(MEREDITH, 1995). Durante esta fase a grande maioria dos tecidos estruturais primários 

é formada e os órgãos são diferenciados (FORD et al., 2002). 

A fase final da formação fetal pode ser considerada como fase hipertrófica, onde 

os tecidos e órgãos formados primariamente aumentam de tamanho de forma exponencial 

(MCPHERSON et al., 2004). O crescimento fetal é acelerado durante o terço final da 

gestação, com taxas de crescimento individual e da leitegada de 4,1 g/d e 45,3 g/d, 

respectivamente, na fase inicial da gestação (até 69 dias) e de 29,6 g/d e 310,5 g/d na fase 

final (JI et al.,2005). O ganho de peso pós-natal dos suínos está relacionado à hipertrofia 

das fibras musculares, cujo número total está definido aos 90 dias de gestação 

(WIGMORE & STICKLAND, 1983).  

 

(II) Formação de órgãos e músculos 

A formação e diferenciação de alguns tecidos já estão bem estabelecidas pela 

literatura. Em razão do interesse no desempenho futuro dos leitões, serão descritos mais 

detalhadamente a organogênese do sistema muscular e do sistema reprodutivo. Os 

eventos cronológicos do desenvolvimento fetal intrauterino da fêmea suína estão 

ilustrados na Figura 1. 

 Miogênese:  

  A massa muscular total do animal é determinada pelo número e tamanho das 

fibras musculares (REHFELDT et al., 2000). Os princípios do crescimento do músculo 

esquelético envolvem eventos de formação propriamente dita e ganho estrutural. No 

desenvolvimento pré-natal, as fibras musculares se originam de duas populações distintas. 

As fibras formadas durante os estágios iniciais de fusão dos mioblastos são denominadas 

de fibras musculares primárias e formam os miotubos primários, entre os dias 35 e 50 de  
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gestação. A formação primária proporciona a base para o desenvolvimento de uma 

população de fibras menores, presentes em maior quantidade, chamadas de miofibras 

secundárias. Essa segunda geração de miotubos desenvolve-se entre os dias 50 a 90-95 de 

gestação, originando a massa muscular total do animal. Considera-se que o número total 

de fibras musculares está definido aos 90-95 dias, seguindo posteriormente com a 

hipertrofia e maturação, que ocorrem no terço final da gestação e no desenvolvimento 

pós-natal (WIGMORE & STICKLAND, 1983).  

 

 
Figura 1. Eventos cronológicos de desenvolvimento fetal intrauterino da fêmea suína 

(Adaptado de HYTTEL, 2009; MEREDITH, 1995;WIGMORE & STICKLAND, 1983). 

 

 Sistema reprodutivo: 

A determinação genética do sexo é influenciada pela presença do gene SRY (fator 

de determinação testicular) do cromossomo Y. O fenótipo sexual no embrião não é 

aparente até quatro semanas de desenvolvimento, estágio de indiferença do 

desenvolvimento gonadal, estando presente somente o tubérculo genital e as células 

germinativas primordiais (SINOWATZ, 2009). Nos machos, aproximadamente aos 26 

dias de gestação, as células de Sertoli embrionárias produzem e liberam o hormônio anti-

Mülleriano (AMH ou MIS, Müllerianinhibitingsubstance), agindo localmente e 

induzindo a regressão dos ductos de Müller e inibindo a ação da aromatase, determinando 

o desenvolvimento das gônadas masculinas. Em fêmeas, a expressão do gene DAX-

1suprime a formação dos testículos e permite às gônadas indiferentes se desenvolverem 

como ovários.  A ausência do AMH permite que o ducto Mülleriano  se desenvolva como  
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as maiores estruturas do trato reprodutivo feminino, formando as tubas uterinas, útero, 

cérvix  e  vagina.  Ao nascimento,  o   útero  suíno  consiste em  uma  estrutura   simples 

/rudimentar/ primária e a maturidade uterina só é atingida a partir do dia 120 pós-natal 

(SPENCER et al.,2005). As células germinativas primordiais iniciam a diferenciação das 

estruturas do trato genital feminino a partir dos 28 dias de gestação. A diferenciação da 

gônada fetal para ovário ocorre próximo ao dia 35 de gestação pelo aparecimento dos 

ninhos de ovos (oogônias). Folículos primários são observados ao redor de 70 dias e 

folículos secundários aparecem no final da gestação, próximo dos 90 dias (OXENDER et 

al., 1979). Células secretoras de FSH são identificadas em fetos com 70 dias de idade e os 

níveis de FSH, LH e prolactina aumentam próximos ao nascimento (SQUIRES, 2003). O 

número de oócitos é definitivo ao nascimento, sendo estes recrutados em número de 100-

150 a cada cicloestral (SOEDE et al., 2011). 

 

(III) Programação pré-natal 

O adequado desenvolvimento intrauterino do feto suíno é determinante no seu 

desempenho pós-natal, sendo influenciado principalmente pelo ambiente e pela nutrição 

ao qual o concepto está submetido (LANGLEY-EVANS, 2006). A programação pré-natal 

é quem determina características de desenvolvimento de órgãos e tecidos, em decorrência 

de alterações na expressão do genoma fetal e gerando efeitos permanentes sobre a 

estrutura, metabolismo e fisiologia do animal. O desenvolvimento do concepto, desde o 

momento da fecundação, irá determinar características como peso ao nascer dos leitões e 

as consequências estabelecidas durante a vida pré-natal serão contínuas durante toda a 

vida do animal (BARKER & CLARK, 1997; FOXCROFT & TOWN, 2004). 

A programação fetal é bastante evidente em mamíferos, afetando diversas 

espécies animais, inclusive humanos. Estudos epidemiológicos de ocorrência de doenças 

e síndromes metabólicas que se relacionam com a programação e formação fetal foram 

revelados por Barker, gerando a chamada hipótese de Barker ou a “origem fetal da 

doença do adulto”. Os resultados demonstraram que o inadequado desenvolvimento 

intrauterino aumentou os riscos de doenças coronárias, obesidade, disfunções renais e 

diabetes na vida adulta (BARKER & OSMOND, 1986; BARKER & CLARK, 1997; 

BARKER et al., 2005). Essa associação de programação fetal e consequências 

metabólicas e de desenvolvimento também é amplamente estudada em animais, podendo 

ser vista em trabalhos envolvendo ratos, cabras, ovelhas, vacas, porcas, éguas, entre 

outros (RHIND et al., 2001). A revisão realizada por Rhind et al. (2001) reporta 

evidências de que a restrição nutricional pode afetar o desenvolvimento do eixo 

hipotalâmico-pituitário-gonadal e, consequentemente, a síntese de gonadotrofinas na vida 

adulta. A programação fetal fica evidente, segundo os mesmos, quando os fatores 

ambientais, particularmente durante o desenvolvimento gonadal, podem alterar a 

atividade gênica e influenciar a vida adulta, mas também podem determinar alterações 

gênicas na geração subsequente, conforme o modelo Lamarckiano. Os estudos são 

direcionados principalmente às consequências de um baixo desenvolvimento fetal, 

caracterizado como um retardo no crescimento intrauterino. 
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(IV) Crescimento retardado intrauterino (IUGR – IntrauterineGrowthRetardation) 

O insuficiente desenvolvimento dos fetos durante a gestação pode dar a definição 

ao IUGR.  Em revisão realizada por Ashworth et al. (2001), os autores definiram que o 

conceito de retardo no crescimento inclui: 

 Fetos ou neonatos pesando menos do que dois desvios padrões da média de peso 

corporal na idade gestacional analisada; 

 Fetos que representam os 10% mais leves da leitegada; 

 O menor de cada leitegada; 

 Aqueles que pesam menos do que dois terços da média de peso dos fetos do 

mesmo corno uterino; 

 Fetos com baixo desenvolvimento localizados no meio do corno uterino; 

 Aqueles que são considerados outliers dentro da população onde eles são 

gerados. 

 

Trabalhos recentes utilizaram uma escala morfológica baseados no formato da 

cabeça dos leitões ao nascimento para caracterizar o grau de retardo de crescimento 

(AMDI et al., 2013; HALES et al., 2013).  Os autores utilizaram três critérios para 

caracterizar crescimento retardado (Figura 2): 1-Cabeça íngreme, tipo testa de golfinho; 

2-Olhos esbugalhados; 3-Rugas/dobras perpendiculares com a boca. 

A partir disso, foi determinada a classificação em razão do número de 

características presentes no mesmo animal. Quando todas as características estavam 

presentes (grau 3), o leitão apresentava IUGR severa. Se uma ou duas presentes (grau 2), 

IUGR leve. Se nenhuma das características estivesse presente, o leitão era considerado 

normal (grau 1). 
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Figura 2. Desenhos ilustrativos de leitões normais e com retardo de crescimento 

intrauterino (IUGR- IntrauterineGrowthRetardation). Desenho adaptado de Hales et al. 

(2013), em que os autores definem como critérios do retardo de crescimento a presença 

de: 1.Cabeça íngreme, tipo testa de golfinho; 2.Olhos esbugalhados; 3.Rugas/dobras 

perpendiculares com a boca. 

 

A ocorrência de fetos com IUGR pode ser considerada natural e endêmica (WU et 

al., 2006), sendo que os processos que induzem ao retardo são bem documentados em 

animais de produção (vacas, cabras, éguas, porcas e ovelhas). De acordo com Wuet al. 

(2006), além da influência genética, o crescimento e desenvolvimento fetal são afetados 

por fatores ambientais tais como a nutrição materna (baixo ou alto consumo de alimento, 

desbalanço nutricional), ingestão de substâncias tóxicas, variações de temperatura 

ambiental ocasionando estresse, distúrbios nos mecanismos homeostáticos e metabólicos 

maternos e fetais, entre outros. As possíveis causas envolvidas em um processo de retardo 

no crescimento são detalhadas na Tabela 1. 

O crescimento retardado pode ser visualizado em fetos e neonatos em padrões 

distintos, nos quais um crescimento mais lento que o normal, porém constante, caracteriza 

um padrão simétrico. Entretanto a forma mais explorada é a ocorrência do 

desenvolvimento assimétrico dos órgãos, onde o cérebro tem desenvolvimento normal 

enquanto o crescimento do fígado, baço, coração, pulmões e tecidos somáticos são 

afetados (ALVARENGA et al., 2012; ASHWORTH et al., 2001; WU et al., 2006). Esse 

fenômeno em que o crescimento do cérebro é relativamente preservado em relação aos 

demais órgãos é conhecido como “brain sparing” (efeito de poupar o cérebro). Pela 

praticidade na medição, o peso fetal e o peso ao nascimento são frequentemente 

utilizados como critério para detectar IUGR (WU et al., 2006). Diversos estudos 

utilizaram a relação entre o peso do cérebro e o peso do fígado como uma medida efetiva 

de ocorrência de IUGR (ALVARENGA et al., 2012; TOWN et al., 2005).Estima-se que  
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aproximadamente 15 a 20% dos leitões nascem com peso inferior a 1,1 kg (WU et al., 

2006) e estes leitões são potencialmente mais propensos ao IUGR. 

 

Tabela 1. Principais causas envolvidas com a ocorrência de retardo no crescimento 

intrauterino (IUGR- IntrauterineGrowthRetardation) de leitões.  

Causas Detalhamento Referências 

Genótipo 

Diferenças na formação, tamanho e 

vascularização placentária podem influenciar 

no desenvolvimento do concepto. O efeito do 

genótipo pode ser visualizado, por exemplo, 

em linhagens como Meishan, que apresenta 

maior eficiência placentária. 

ASHWORTH et al., 

1990; VALLET et 

al., 2003; 

VONNAHME et al., 

2002 

Nutrição 

materna 

Restrições nutricionais quantitativas e 

qualitativas durante todo o período gestacional 

podem gerar atrasos no desenvolvimento dos 

conceptos. 

METGES et al., 

2012; REHFELDT et 

al., 2004 

Tamanho 

da leitegada 

e 

capacidade 

uterina 

Relação do número de leitões e pesopodem 

levar à superlotação uterina que extrapola a 

capacidade do útero. 

FORD et al., 2002; 

PARDO et al., 2013; 

VALLET et al., 2011 

Transporte 

de 

nutrientes 

na placenta 

A eficiência com que a placenta transporta 

nutrientes e oxigênio para o feto é determinada 

pela sua área de contato com a parede uterina e 

pelo fluxo sanguíneo materno fetal. 

REYNOLDS & 

REDMER, 2001 

WU et al., 2006 

ØSTRUP et al., 2011 

 

 

As consequências do retardo intrauterino vão além das diferenças morfológicas 

encontradas nos leitões ao nascimento. O potencial de crescimento e interferência na 

reprodução será discutido posteriormente. Muitos são os relatos de diferenciação do 

sistema imunitário em decorrência de alterações sofridas durante a vida intrauterina. 

Wang et al. (2008) demonstraram que o IUGR diminuiu os níveis de proteínas que 

regulam a função imunológica, defesas oxidativas, metabolismo intermediário, síntese 

proteica e crescimento tecidual. Na mesma linha, Zhong et al. (2012) relataram que a 

proliferação de linfócitos sanguíneos periféricos e a concentração de citocinas que 

determinam a função imunológica foi menor em leitões IUGR. Somados às depleções no 

desenvolvimento de órgãos, os relatos são claros em relação aos prejuízos que ocorrem na 

vida adulta de mamíferos com desenvolvimento intrauterino inadequado. E em suínos, a 

ocorrência de IUGR é acentuada em decorrência do aumento do número de fetos no 

ambiente uterino, o que será discutido na sequência. 

 

(V) Superlotação uterina e peso ao nascer 

A causa mais estudada de crescimento retardado dos leitões está relacionada à 

lotação uterina e ao desenvolvimento dos conceptos. A capacidade uterina foi definida 

como  o  número de fetos  vivos que poderiam ser mantidos pelo útero durante  a gestação  
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(VALLET et al., 2011). Quiniou et al. (2002) relataram a clara relação de associação 

negativa do tamanho da leitegada com o peso ao nascer, em que o aumento do tamanho 

da leitegada de menos  de 11 nascidos totais para mais de 16  resultou na redução do peso 

ao nascer de 1.590g para 1.260g, ou seja, 35g por leitão nascido. Além disso, a proporção 

de leitões pesando menos do que 1 kg aumentou de sete para 23%. 

De acordo com Ford et al. (2002), as limitações da capacidade uterina começam 

no início da gestação, aproximadamente no período de alongamento do embrião, nos dias 

11-13.O desenvolvimento do embrião influencia de maneira decisiva a sobrevivência 

embrionária durante o período de peri-implantação (por volta do dia 18), que é 

considerado o mais crítico e pode contabilizar 20-30% das perdas gestacionais (POPE, 

1994). A capacidade uterina começa a afetar de forma sensível o tamanho da leitegada 

após os 30 dias de gestação, quando uma real competição por espaços uterinos e 

nutrientes pelos conceptos começa a ocorrer de forma crítica. As perdas entre 30-40 dias 

de gestação podem representar 15-20% das perdas totais (FORD et al., 2002). 

Antes dos 35 dias de gestação os embriões são distribuídos uniformemente pelos 

cornos uterinos, entretanto a competição por espaço uterino após essa data pode 

influenciar o desenvolvimento placentário e dos conceptos. Em estudo realizado por 

Vallet et al. (2011), os autores acessaram o útero através de laparotomia, aos 35 dias de 

gestação, e um ou dois fetos foram manualmente esmagados contra a parede uterina para 

criar espaços vazios dentro do útero. Ao abate, os autores observaram que o peso dos 

fetos, peso das placentas e crescimento das placentas adjacentes ao espaço vazio que se 

criou pelos fetos esmagados foram maiores em relação àqueles que ficaram próximos a 

outros conceptos. 

Segundo Foxcroft & Town (2004), dois mecanismos estão ligados ao baixo 

desenvolvimento, morte dos conceptos e competição uterina. O primeiro tem a ver com a 

seleção dos embriões (sobrevivência), que pode ser resultado da competição dos mesmos 

por algum fator bioquímico necessário para seu correto desenvolvimento. O segundo está 

relacionado com a competição intrauterina por adequada superfície para as trocas de 

nutrientes da mãe com o concepto. A placenta do suíno, epiteliocorial e difusa, requer um  

adequado espaço de superfície para realizar as trocas nutricionais concepto-maternais. 

Entre os dias 20-30 de gestação há um rápido aumento do tamanho da placenta, que 

diminui assintomaticamente, mantendo um platô até 70 dias e aumentando novamente 

depois dos 100 dias (FORD et al., 2002).O peso da placenta é positivamente 

correlacionado ao peso embrionário e fetal (TOWN et al., 2005), entretanto a eficiência 

placentária é a característica mais desejada, especialmente em leitegadas numerosas. 

Quanto mais eficiente é a placenta, menor o peso necessário desta para que as trocas 

sejam bem efetuadas, possibilitando aos conceptos um crescimento mais adequado 

mesmo em um ambiente superlotado, diminuindo as limitações advindas da capacidade 

uterina(VALLET et al., 2011; VONNAHME et al., 2002).A eficiência placentária pode 

ser calculada através da relação do peso do embrião/feto dividido pelo peso da placenta 

correspondente (TOWN et al., 2005).  

 

Peso ao nascer e desempenho durante a vida 

 O peso ao nascimento é determinante para a sobrevivência dos leitões, mas 

também para o potencial de crescimento durante a vida. Tão importante quanto  aumentar  
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o peso médio ao nascimento para a sobrevivência dos leitões é gerar uniformidade no 

peso ao nascimento dentro da leitegada. O baixo peso e a alta variabilidade entre lotes 

podem  ser  considerados  como  os principais fatores de mortalidade dos leitões,  além de 

variabilidade posterior dos lotes pós-desmame, acarretando em dificuldades de manejos e 

riscos sanitários (FIX et al., 2010). 

 

(I) Potencial de crescimento e mortalidade 

O baixo peso ao nascimento (< 1,0 kg) é particularmente um risco de mortalidade 

neonatal, sendo que o momento mais crítico são as primeiras 72 horas de vida dos leitões, 

podendo representar percentualmente índices superiores a todo o restante do ciclo do 

suíno até o abate (FURTADO et al., 2012; QUINIOU et al., 2002). Isto é 

fisiologicamente comprovado em termos de reservas de energia e susceptibilidade ao frio, 

além de ser uma desvantagem na competição por alimento com leitões maiores 

(PANZARDI et al., 2013). Além disso, o impacto do peso ao nascimento gera diferenças 

nos pesos das fases subsequentes de desenvolvimento. As diferenças ao nascer são 

multiplicadas no decorrer da vida em um fenômeno conhecido como efeito multiplicador 

dos pesos, no qual diferenças de 1 kg ao nascer podem representar até mais de 10 kg ao 

abate (ALVARENGA et al., 2012; MAGNABOSCO et al., 2015, dados não publicados).  

Os estudos mais atuais a respeito da relação de peso ao nascer e desempenho de 

crescimento e mortalidades exploram análises de grandes lotes em condições comerciais 

(FIX et al., 2010; HALES et al., 2013; QUINIOU et al., 2002), experimentos que 

envolvem o abate e análises complementares de qualidade de carcaça (ALVARENGA et 

al., 2012; FIX et al., 2010;) e monitoramento de índices fisiológicos que possibilitem 

determinar características que são importantes para a sobrevivência dos leitões 

(PANZARDI et al., 2013). A Tabela 2 a seguir agrupa diversos trabalhos que 

demonstraram a influência do desenvolvimento intrauterino e/ou do peso ao nascer sobre 

o desempenho produtivo e taxas de mortalidade de leitões.  

A maior chance de sobrevivência dos leitões pode estar ligada a mais de um fator, 

relativo a ele mesmo, mas também ao ambiente. A avaliação do conteúdo estomacal dos 

leitões que morreram por diferentes causas, mostrou que 48% dos leitões que morreram 

entre o nascimento e o desmame não tinham leite no estômago e que apenas 5% tinham o  

estômago cheio (HALES et al., 2013). A proporção de leitões que morreram com o 

estômago completamente vazio foi maior nos dias zero e um do que no restante da 

lactação (64% vs. 28%). Amdi et al. (2013) relataram que o consumo de colostro foi 

fortemente influenciado pelo escore de IUGR. Leitões normais tiveram um maior 

consumo de colostro nas primeiras 24 horas de vida do que leitões com severo IUGR. Em 

função disso, os níveis de glicose plasmática foram menores e os de lactato maiores em 

leitões com severo IUGR em comparação aos leitões normais e com moderado IUGR, 

impactando na sobrevivência dos mesmos.  
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Tabela 2. Estudos avaliando o impacto do peso ao nascer no desempenho produtivo e mortalidade ao longo da produção de suínos. 

Autores 
Fatores 

avaliados 

Número 

Animais  

Linhagem 

Genética 

Local do 

Estudo 
Tipo de Avaliação 

Resultados de 

Crescimento 

Resultados de 

Mortalidade 

MILLIGAN 

et al. (2002) 

Peso ao 

nascer e 

variação 

no peso 

ao nascer 

416 Y e YxL Canadá 

Avaliação da taxa de 

sobrevivência e ganho 

de peso de leitegadas 

por oito partos 

consecutivos 

Maior variação de peso ao 

nascer foi associada com 

maior variação no peso ao 

desmame. 

A alta variação de peso 

contribui para reduzir a 

sobrevivência dos 

leitões. Leitões de baixo 

peso tiveram menores 

taxas de sobrevivência. 

QUINIOU 

et al. (2002) 

Peso ao 

nascer e 

tamanho 

leitegada 

12 mil 
(LxLW) x 

(LxPietrain) 
França 

Avaliação de 

desenvolvimento de 

animais de terminação 

Maior peso ao nascer 

representou maior GPD na 

lactação, desmame e 

creche.Leitões que 

nasceram mais pesados 

foram mais pesados ao 

abate. 

Taxa de sobrevivência 

foi menor nos leitões de 

baixo peso. 

FIX et al. 

(2010) 

Peso ao 

nascer 
5,7 mil 

(LxLW) x 

Duroc 
EUA 

Avaliação de 

desenvolvimento de 

animais de terminação 

Maior peso ao nascer 

representou maior GPD, 

peso e maior área de 

músculo. 

- 

ALVAREN

GA et al. 

(2012) 

Peso ao 

nascer 
280 

DanBred® x 

PIC® 
Brasil 

Avaliação de 

desempenho de 

animais de 

terminação, com o 

abate e medição da 

qualidade de carcaça. 

Leitões de baixo peso ao 

nascer apresentaram menor 

desempenho pós-natal, 

diferenças na composição 

muscular e menor tamanho 

de mucosa do intestino 

delgado. 

- 
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Tabela 2. Estudos avaliando o impacto do peso ao nascer no desempenho produtivo e mortalidade ao longo da produção de suínos 

(continuação). 

Autores 
Fatores 

avaliados 

Número 

Animais  

Linhagem 

Genética 

Local do 

Estudo 
Tipo de Avaliação 

Resultados de 

Crescimento 

Resultados de 

Mortalidade 

FURTADO 

et al. (2012) 

Peso ao 

nascer 
2 mil 

Camboroug

h (PIC®) 
Brasil 

Avaliação do peso e 

lesões sobre a 

sobrevivência e 

desempenho até o 

desmame 

Leitões com baixo peso 

tiveram pior desempenho 

comparado aos de alto peso. 

Leitões com peso inferior a 

1200g: maior mortalidade 

que os pesados. 

Lesões não 

comprometeram as taxas 

de mortalidade. 

HALES et 

al. (2013) 

Massa 

corporal e 

peso ao 

nascer 

3,4 mil L x Y 
Dinamarc

a 

Avaliação de 

sobrevivência e 

desempenho de 

crescimento até 

desmame 

Peso ao nascer influenciou 

no GPD até o desmame. 

Leitões com maior peso ao 

nascer tem maior chance 

de sobrevivência. O índice 

de massa corporal foi mais 

eficiente para explicar as 

diferenças de 

sobrevivência. 

PANZARDI 

et al. (2013) 

Peso 

nascer 
612 

Camboroug

h(PIC®) 
Brasil 

Avaliação de 

sobrevivência na 

primeira semana de 

vida e 

desenvolvimento até o 

desmame. 

GPD é comprometido em 

leitões com baixo peso ao 

nascer. 

Maior risco de mortalidade 

para leitões com peso 

abaixo de 1275 g. 

ALMEIDA 

et al. (2014) 

Peso ao 

nascer e 

tamanho 

da 

leitegada 

1,5 mil Landrace Brasil 

Avaliação de leitoas 

de reposição, com a 

análise do 

desempenho até o 

momento da seleção e 

puberdade. 

GPD e peso no desmame, 

creche e recria foram 

maiores quanto maior o 

peso ao nascer. 

Risco de morte foi maior 

para leitoas com baixo 

peso ao nascer. 

O risco de não ser 

selecionada foi maior para 

leitoas com baixo peso ao 

nascer. 
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(II) Peso, taxa de crescimento e desempenho reprodutivo 

A busca por respostas da influência pré-natal no desempenho futuro de animais 

destinados à reprodução aumentou o número de estudos na área. Os indícios apontam que 

o macho suíno é mais influenciado no desempenho reprodutivo quando adulto do que a 

fêmea (ALMEIDA et al., 2013; SMIT et al., 2013). Entretanto novos estudos tem tentado 

elucidar a influência da vida pré-natal no desempenho de leitoas destinadas ao plantel 

reprodutivo de suínos.  

É sabido que em fêmeas mamíferas, a população de oócitos já está definida ao 

nascimento (HYTTEL, 2009) e que, dessa forma, o desenvolvimento dos gametas durante 

a vida intrauterina tem papel de destaque para o desempenho pós-natal. Em suínos 

estima-se que aproximadamente 491 mil oogônias e/ou oócitos estejam presentes nos 

ovários dos fetos em formação aos 110 dias de gestação (HYTTEL, 2009). Ao serem 

envoltos por células foliculares achatadas, os oócitos formam os folículos primordiais, 

que constituem o pool de folículos quiescentes do qual as fêmeas irão recrutar folículos 

para o crescimento e ovulação pelo resto da vida reprodutiva. Essa população é recrutada 

durante a vida sexual ativa, podendo ser determinante para a longevidade ou desempenho 

reprodutivo (SOEDE et al., 2011). É importante enfatizar que a grande maioria dos 

folículos que entram em processo de crescimento falha em atingir o objetivo final, sendo 

degenerados através de processo de atresia e uma pequena minoria completa o 

crescimento até atingir a ovulação (HYTTEL, 2009).  

Baseando-se nisso, Da Silva-Buttkus et al. (2003) avaliaram os efeitos do 

ambiente uterino superlotado e da ocorrência de crescimento retardado intrauterino em 

leitoas oriundas da mesma leitegada na formação ovariana e na população folicular desses 

ovários. Leitoas com IUGR (peso médio 0,73 kg) tiveram maior número de folículos 

primordiais, menor número de folículos primários e não tiveram folículos secundários, 

diferindo das leitoas com maior peso ao nascimento (peso médio 1,53 kg). Esses achados 

indicaram que o IUGR diminui o desenvolvimento folicular em ovários de leitoas já ao 

nascimento.  

Almeida et al. (2014) avaliaram o peso ao nascimento e em diversas etapas do 

desenvolvimento de aproximadamente 1500 leitoas, filhas de matrizes de linhagem pura 

Landrace. Leitoas com maior peso ao nascimento (acima de 1,6 kg) foram mais pesadas e 

tiveram maiores taxas de ganho de peso diário do que àquelas que nasceram leves (< 1,2 

kg) durante as fases de lactação, de creche e até a chegada à seleção (155 dias). O 

percentual de leitoas que não atingiram a seleção para entrada no rebanho foi maior nas 

leitoas nascidas com baixo peso, independente do tamanho da leitegada. Além disso, o 

risco de não ser aprovada no momento da seleção foi, no mínimo, duas vezes maior para 

a categoria de baixo peso ao nascer. Considerando que um maior percentual de exclusões 

ocorreu nos grupos de menor peso ao nascer até a seleção, destaca-se que em relação 

àquelas leitoas remanescentes, os resultados reprodutivos de idade à puberdade e taxa de 

anestro não foram diferentes. 

A idade de exposição ao macho é um dos fatores que tem importância para a vida 

reprodutiva futura, assim como a taxa de crescimento. Uma maior taxa de crescimento em 

leitoas pode resultar em uma primeira cobertura precoce. De acordo com Kummer et al. 

(2006), leitoas Camborough PIC® com altas taxas de  crescimento apresentam  puberdade  
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mais precoce e menores taxas de anestro aos 190 dias, quando comparadas com fêmeas 

com menores taxas de crescimento. Desde que apresentem peso mínimo de 130 kg, essas 

leitoas podem ser inseminadas entre 185 e 210 dias sem apresentar prejuízo no 

desempenho reprodutivo até o terceiro parto. A taxa de crescimento e a idade de 

exposição afetaram a manifestação do primeiro cio em leitoas DanBred® 

(MAGNABOSCO et al., 2014). Maiores percentuais de manifestação de cio até os 30 

dias após o início da exposição ao macho foram encontrados para leitoas expostas em 

idades mais tardias (156–170 vs. 140–155 dias de idade) ou se elas tiveram maior ganho 

de peso (630–790 g/d vs.500–625 g/d). Entretanto a taxa de parto e o número de leitões 

nascidos do primeiro parto não foram afetados pela taxa de crescimento e idade à 

exposição (MAGNABOSCO et al., 2014). 

Resultados ainda não publicados de trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo 

(MAGNABOSCO et al., 2015, dados não publicados) demonstram que o peso ao nascer 

teve influência sobre o desenvolvimento corporal e mortalidade dos leitões, mas também 

impactando sobre o desempenho reprodutivo das fêmeas quando matrizes. Utilizando 

análises de regressão logística e após a divisão dos pesos ao nascer em oito grupos, foram 

determinadas as curvas de crescimento e desempenho reprodutivo até o terceiro parto de 

1495 leitoas Landrace x Large White (DanBred®). Nas leitoas que pertenciam ao grupo 

mais leve, ou seja, com menos de 1 kg, o potencial de crescimento foi inferior do que as 

leitoas do grupo mais pesado, com menor ganho de peso diário (GPD) em todas as fases 

avaliadas (20, 70 e 170 dias) e com menor peso aos 170 dias, momento onde foi realizada 

a seleção para entrada no rebanho (Figura 3). A taxa de sobrevivência até a seleção para o 

grupo de leitões nascidos com menos de 1kg foi extremamente baixa (30%), sendo que 

boa parte da perda destas leitoas foi decorrente de morte, especialmente na maternidade 

(Figura 4). Os resultados de seleção dos animais para a entrada no rebanho, percentual de 

entrada em cio e cobertura não foram diferentes para os grupos avaliados. Entretanto, as 

leitoas pertencentes ao grupo mais leve produziram em torno de quatro leitões a menos 

durante os três partos avaliados quando comparadas com os grupos restantes. A 

produtividade das fêmeas foi afetada principalmente em função das perdas por descarte 

ou morte, mas também em função de outras falhas. Os dias de permanência no rebanho, 

calculado desde o nascimento até o momento de remoção ou chegada ao terceiro parto, 

foi inferior nas leitoas que nasceram com menos de 1 kg quando comparado com leitoas 

nascidas mais pesadas. Com isso demonstrou-se um impacto bastante evidente na 

produtividade de leitoas que nascem com peso muito leve. 
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Figura 3. Peso corporal e ganho de peso diário aos 19 dias (desmame, figura A), 70 dias 

(creche, figura B) e 170 dias (terminação, figura C) de acordo com a classe de peso ao 

nascer. Classe 1 (410-990 g); classe 2 (1000-1160 g); classe 3 (1170-1280 g); classe 4 

(1290-1390 g); classe 5 (1400-1500 g); classe 6 (1510-1610 g); classe 7 (1620-1770 g) e 

classe 8 (1780-2400 g). Todos os leitões foram categorizados em oito grupos de peso ao 

nascer utilizando percentis, resultando em um número semelhante de leitões por 

categoria, i.e., 12,5% em cada grupo (MAGNABOSCO et al., 2015, dados não 

publicados). 
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Figura 4. Percentual de perdas cumulativas durante as fases de Maternidade, Creche e 

Terminação (até seleção aos 170 dias) conforme as classes de peso ao nascimento. Classe 

1 (410-990 g); classe 2 (1000-1160 g); classe 3 (1170-1280 g); classe 4 (1290-1390 g); 

classe 5 (1400-1500 g); classe 6 (1510-1610 g); classe 7 (1620-1770 g) e classe 8 (1780-

2400 g). Todos os leitões foram categorizados em oito classes de peso ao nascer usando a 

distribuição de 12,5% em cada classe (MAGNABOSCO et al., 2015, dados não 

publicados). 

 

Considerações Finais 

O processo fisiológico de formação dos conceptos é de suma importância para a 

vida adulta e evidencia sua complexidade, passível de influências genéticas e ambientais. 

A atividade conjunta entre a genética e a nutrição deve ser exigida para auxiliar na 

obtenção de pesos ao nascer adequados e na maior uniformidade. Cabe ao técnico, 

entender as características e interpretar a complexidade da ocorrência do retardo de 

crescimento intrauterino (IUGR), sendo capaz de identificar, através de algumas 

características físicas, leitões com maior risco de baixa viabilidade ao nascimento. Além 

do mais, ter atenção especial com leitoas destinadas ao plantel reprodutivo, especialmente 

por se tratar de uma categoria que irá gerar o desenvolvimento genético do sistema de 

produção. Com isso, considerar o peso ao nascer como um dos principais fatores de 

desenvolvimento dos leitões, identificando os riscos e permitindo a seleção de animais 

melhoradores. Dentro das evidências recentes de pesquisa, considerando características 

de longevidade, produção e fisiológicas, pode-se concluir que o desenvolvimento 

intrauterino e, por consequência, o peso ao nascer causam impacto na vida reprodutiva 

futura de leitoas. 
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Resumo 

 O aumento no tamanho da leitegada na última década reduziu o espaço uterino 

disponível para o crescimento e desenvolvimento de cada feto, reduzindo o peso 

individual dos leitões ao nascimento. Entretanto, poucas estratégias nutricionais durante a 

gestação têm sido identificadas para superar essa redução no peso ao nascimento. O 

impacto da nutrição da fêmea suína gestante sobre o peso do leitão ao nascimento irá 

depender da fase de gestação em que é aplicada determinada estratégia. Praticamente não 

há impacto sobre o peso individual dos leitões ao nascimento quando o consumo de ração 

é aumentado no terço inicial ou intermediário da gestação. Porém, há evidências de que o 

aumento do consumo de ração no final da gestação melhora o peso do leitão ao 

nascimento, e um estudo recente sugere, que isto ocorre através do aumento do consumo 

de energia ao invés do aumento do consumo de aminoácidos. Entretanto, o alto consumo 

de energia em porcas aumenta a taxa de natimortalidade, mas isto não é observado em 

leitoas. O aumento do consumo de outros nutrientes tem relativamente baixo impacto no 

peso ao nascimento, embora exista alguma evidência de que o fornecimento deL-carnitina 

ou ácido alfa-lipóico durante a gestação melhore o peso dos leitões ao nascimento. É 

importante ressaltar que uma calibração frequente dos reservatórios de ração (“drops”) 

em granjas com alimentação automática na gestação ou da concha em granjas com 

alimentação manual é fundamental. É possível manipular levemente o peso do leitão ao 

nascimento com o aumento da quantidade de ração no terço final da gestação. No entanto, 

é recomendado apenas para leitoas, visto que aumenta o percentual de natimortos em 

porcas. 

 

Abstract 

The increase in litter size over the last decade has reduced the uterine space 

available for fetal growth and development, thus, reducing individual piglet birth weight. 

However, few options have been identified that will overcome this reduction in birth 

weight, and different nutrition strategies during gestation have been shown to have little 

impact on piglet birth weight. The impact of gestating sow nutrition on piglet birth weight 

will depend on the phase of gestation. There is virtually no impact on individual piglet 

birth weight from increasing feed intake in early or mid-gestation. There is evidence that 

increasing feed intake in late gestation improves piglet birth weight, and a recent study 

suggests that it is through higher energy rather the amino acid intake. However, high 

energy intake in sows increases stillborn rates. Increasing intake of other nutrients has 

relatively little impact on birth weight, although there is some evidence that providing L- 
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carnitine or alpha lipoicacidduring gestation may improve piglet birth weight. Increasing 

feed allowance during late gestation increases stillborn in sows therefore is only 

recommended for gilts. 

 

Introdução 

 O peso do leitão ao nascimento está diretamente associado com a taxa de 

sobrevivência (BERGSTROM et al., 2009; WIENTJES, 2013), peso ao desmame 

(BERGSTROM et al., 2009) e peso ao abate (BERGSTROM, 2011; DOUGLAS et al., 

2014). Quanto maior o peso ao nascimento, menos dias serão necessários para atingir a 

meta de peso ao abate (REHFELDT & KUHN, 2006; BEAULIEU et al., 2010). Gondret 

et al. (2005) observaram que leitões leves ao nascimento tiveram baixo ganho de peso 

diário e necessitaram 12 dias a mais para atingir o mesmo peso que os leitões pesados ao 

nascimento. Portanto, melhorar o peso dos leitões ao nascimento é economicamente 

importante porque leitões mais pesados crescem mais rápido, o que significa menos 

tempo para atingir o peso ideal de abate e melhor uso das instalações, resultando em mais 

quilos de carne suína vendida e aumento da rentabilidade. 

 Do ponto de vista macro, é importante lembrar que o peso individual dos leitões 

ao nascimento não é a única variável diretamente relacionada com o peso ao abate. Em 

uma análise recente de mais de 130.000 leitões, Douglas et al. (2014) observaram que o 

baixo desempenho dos leitões do nascimento ao abate foi relacionado com um baixo peso 

ao nascimento e ao desmame. Entretanto, 74 a 82% dos leitões mais leves ao nascimento 

tiveram um ganho de peso compensatório que proporcionou a estes animais atingir pelo 

menos uma categoria de peso mais elevada até o abate. Concluiu-se que o peso ao 

nascimento não é o único fator relacionado com o desempenho até o abate, sendo o peso 

ao desmame também muito importante. Neste estudo, os autores observaram uma relação 

linear entre o peso ao nascimento e o crescimento pós-natal; no entanto, o peso ao 

nascimento explicou somente 2% do desempenho até o abate. 

 O tamanho da leitegada aumentou drasticamente na última década. Isto levou a 

uma redução no peso individual ao nascimento (MILLIGAN et al., 2002), principalmente 

devido à limitada capacidade uterina conforme sugerido em alguns estudos (FOXCROFT 

et al., 2006; TOWN et al., 2005). À medida que aumenta a taxa de ovulação (> 30 

oócitos) há uma maior competição pelo espaço uterino, sendo que o maior número de 

embriões implantados prejudica o desenvolvimento fetal, levando a um menor peso 

individual dos leitões ao nascimento (FOXCROFT et al., 2006). Para cada leitão extra no 

total de nascidos, o peso médio ao nascimento reduz em 41 gramas e o coeficiente de 

variação (CV) aumenta em 0,83% (WIENTJES, 2013). A genética tem um impacto 

extraordinário no peso individual dos leitões ao nascimento (PERE & ETIENNE, 2000). 

Em 7 anos de seleção para o tamanho de leitegada (2006-2013), o peso individual do 

leitão ao nascimento diminuiu um total de 100 gramas (Figura 1); porém, a incorporação 

do peso individual ao nascimento no índice de seleção genética em uma linhagem de 

granja núcleo, proporcionou um aumento de 60 gramas no peso ao nascimento nos 

primeiros 12 meses de seleção (PIC, 2015). Desta forma, recuperando 60% do peso ao 

nascimento que havia sido perdido nos últimos 7 anos. Este melhoramento genético deve  
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chegar à escala comercial entre 14 e 24 meses após o resultado observado na granja 

núcleo. 

Com o recente aumento no tamanho das leitegadas e a redução no peso individual 

ao nascimento, estratégias para manter ou até aumentar o peso individual ao nascimento 

são desejadas. Portanto, o objetivo deste artigo é revisar os principais fatores nutricionais 

que podem afetar o peso ao nascimento. 

 

 
Figura 1. Diferenças absolutas no peso individual do leitão ao nascimento em relação à 

Janeiro de 2014 (PIC, 2015). 

 

O quão fácil é manipular o peso dos leitões ao nascimento do ponto de vista 

nutricional? 

 De acordo com Rehfeldt & Kuhn (2006) uma desnutrição materna grave e 

prolongada (< 1 kg de alimento por dia durante toda a gestação) impacta negativamente 

no peso do leitão ao nascimento. Porém, a restrição alimentar temporária no final da 

gestação não demonstrou nenhum efeito. Similarmente, Campos et al. (2012) concluíram 

que o efeito da nutrição sobre o peso ao nascimento é modesto. 

 O efeito do consumo de diferentes níveis de energia (2,2; 5,1 ou 8,0 Mcal de 

energia digestível (ED)/d) durante a gestação de leitoas, demonstrou que o peso 

individual dos leitões e o peso total da leitegada ao nascimento foram significativamente 

menores nas leitoas que consumiram 2,2 Mcal ED/d em relação aos demais níveis de 

energia, sendo que diferenças no peso ao nascimento não foram observadas entre os 

níveis de 5,1 e 8,0 Mcal ED/d (BUITRAGO et al., 1974). Corroborando estes resultados, 

Ezekwe & Opoku (1988) submeteram um grupo de leitoas ao consumo de 1,82 kg/dde 

ração e jejuaram dois outros grupos durante 7 ou 14 dias antes do parto e não observaram 

evidências estatísticas de diferenças no peso corporal dos leitões ao nascimento ou aos 49 

dias de idade. O DNA total do músculo gastrocnêmio  foi menor em leitões  provenientes  
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de leitoas em jejum no momento do nascimento, mas não foi diferente aos 49 dias. 

Portanto, não  houve  crescimento  retardado  permanente  em  leitões  oriundos de leitoas 

privadas de ração nos últimos 14 dias de gestação. Estes resultados são similares aos 

encontrados por Ezekwe (1982). 

 Estes achados são suportados pelo fato de que durante o último terço de gestação, 

a fêmea suína prioriza as necessidades nutricionais para o crescimento fetal (THEIL et al., 

2014). Portanto, é difícil manipular o peso do leitão ao nascimento através de uma 

abordagem nutricional. 

 

O que pode ser feito a partir de uma perspectiva nutricional para manipular o peso 

ao nascimento? 

(I) Consumo de ração 

 Alterar o consumo de ração (nutrientes) durante a gestação com o objetivo de 

impactar o peso do leitão ao nascimento tem sido estudado por diversos pesquisadores. É 

provável que a fase da gestação em que a intervenção nutricional ocorre é um fator 

importante. A literatura sugere que não há impacto de diferentes níveis de energia no 

início e na metade da gestação sobre o peso do leitão ao nascimento (BEE, 2004; 

DWYER et al., 1994; HEYER et al., 2004; LAWLOR et al., 2007). Nissen et al. (2003) 

permitiram acesso à vontade ao alimento durante o início e metade da gestação e não 

observaram diferenças no peso dos leitões ao nascimento. Amdi et al. (2014) compararam 

leitoas magras vs. gordas e três níveis de consumo de ração (1,8; 2,5 ou 3,5 kg/d) e 

constataram que leitoas magras recebendo 1,8 kg tiveram uma redução numérica de 

aproximadamente 7% no peso do leitão ao nascimento. Portanto, para leitoas magras, é 

importante aumentar a quantidade de ração fornecida para maximizar o peso ao 

nascimento. Já para leitoas gordas, o fornecimento de 1,8 kg de ração por dia foi 

suficiente para maximizar o peso ao nascimento. 

 Vários experimentos avaliaram o impacto de diferentes níveis de consumo de 

ração durante o final da gestação de leitoas e porcas sobre o peso dos leitões ao 

nascimento. Um estudo (CROMWELL et al., 1989) utilizando 1.080 porcas de 8 

universidades nos Estados Unidos observou uma melhoria de 40 gramas (2,7%) no peso 

individual ao nascimento quando as leitoas e porcas receberam 1,4 kg a mais de ração no 

final da gestação. Por outro lado, Miller et al. (2000) compararam o fornecimento de 2,3 

kg/d vs. 3,9 kg/d de ração a partir do dia 100 até o parto e não observaram evidências de 

diferenças de peso ao nascimento. Em um estudo conduzido por Shelton et al. (2009) as 

leitoas alimentadas com 2,9 kg/d melhoraram o peso dos leitões ao nascimento 

comparadas às leitoas recebendo 2,1 kg de ração por dia, mas não houve evidência para 

diferenças no peso dos leitões ao nascimento quando os diferentes níveis de consumo 

diário de ração foram oferecidos para porcas. Da mesma forma, um estudo comercial 

sugeriu que aumentar a quantidade de ração disponível para leitoas no final da gestação 

pode aumentar o peso dos leitões ao nascimento (SOTO et al., 2011), mas sem diferenças 

para porcas. Assim, parece que aumentar o consumo de ração pode aumentar o peso dos 

leitões ao nascimento, porém, o efeito é modesto.  
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(II) Lisina e energia 

Não está claro se o potencial impacto sobre o peso dos leitões ao nascimento é 

devido a diferenças na disponibilidade de aminoácidos, energia ou ambos. Em função do 

crescimento exponencial  dos fetos no último terço da gestação,  estudos de modelagem e 

estimativas indiretas de exigências de aminoácidos sugerem que fêmeas suínas gestantes 

têm uma maior exigência de aminoácidos no final da gestação que no início (FRANCO et 

al., 2013; LEVESQUE et al., 2011; MOEHN et al., 2012; SAMUEL et al., 2012; 

SRICHANA, 2006). 

 Uma avaliação recente da literatura científica hipotetizou que o consumo de 

aminoácidos durante a gestação pode influenciar o peso ao nascimento em uma maior 

extensão do que se pensava (GOODBAND et al., 2013). Esta hipótese é corroborada por 

estudos recentes em granjas de pesquisa de universidades, que indicaram que baixos 

níveis de aminoácidos dietéticos fornecidos durante a gestação afetam negativamente o 

peso dos leitões ao nascimento e o ganho de peso corporal das porcas (HEO et al., 2008; 

YANG et al., 2009). Entretanto, nenhum destes dados foram verificados em escala 

comercial para granjas com mais de 14 leitões nascidos totais por leitegada. Por isso, um 

estudo recente avaliou o impacto de diferentes níveis de lisina e de energia metabolizável 

durante o final da gestação sob condições comerciais, utilizando uma granja com alto 

desempenho reprodutivo (14,5 nascidos totais por leitegada). Gonçalves et al. (2015) 

distribuíram leitoas ou porcas a uma combinação de dietas que forneceram 10,7 ou 20,0 

gramas de lisina digestível por dia e 5,90 ou 8,85 Mcal de energia metabolizável (EM) 

por dia. Os níveis dos demais aminoácidos em relação à lisina foram mantidos acima das 

exigências estimadas pelo NRC (2012). Leitoas e porcas aumentaram o ganho de peso 

quando houve aumento de lisina ou energia. Como esperado, não houve diferenças no 

número de nascidos totais entre os tratamentos. Porcas alimentadas com alta energia 

tiveram a natimortalidade aumentada (2,1 pontos percentuais; Figura 2), sendo que em 

leitoas esta diferença não foi observada. O incremento de energia aumentou o peso 

individual ao nascimento de leitões nascidos vivos em 30 gramas (2,2%; Figura 3) em 

leitoas e porcas. No entanto, não houve diferenças estatísticas no peso total da leitegada 

ou no CV do peso ao nascimento dos leitões nascidos vivos dentro de cada leitegada. Os 

tratamentos não influenciaram o intervalo desmame-estro ou o percentual de fêmeas 

cobertas até o 7º dia após o desmame. Além disso, não houve efeito dos tratamentos no 

desempenho subsequente (taxa de parto, nascidos totais e nascidos vivos). Apesar do 

pequeno aumento no peso ao nascimento, a relação custo-benefício não está totalmente 

esclarecida. Shelton et al. (2009) concluíram que, mesmo havendo um pequeno aumento 

no peso ao nascimento em leitoas que receberam ração adicional, não houve benefício 

econômico quando considerado o custo extra da ração. 
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Figura 2. Efeitos do nível de energia e ordem de parto na natimortalidade 

(GONÇALVES et al., 2015). Devido à interação entre a ordem de parto e o nível de 

energia, a comparação de médias foi conduzida dentro da ordem de parto. 

 

Figura 3. Efeitos do nível de energia sobre o peso individual ao nascimento de leitões 

nascidos vivos independente da ordem de parto (GONÇALVES et al., 2015). 
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É importante ressaltar que o aumento excessivo da quantidade de ração para 

leitoas e porcas pode impactar negativamente o desempenho na lactação. Buitagro et al. 

(1974) observaram que leitoas que ganharam peso excessivo durante a gestação perderam 

mais peso durante a lactação. O mesmo foi reportado por outros estudos em relação às 

porcas, os quais observaram menor consumo de ração e maior perda de gordura durante a 

lactação devido a um excesso de fornecimento de ração durante a gestação (HEYER et 

al., 2004; MILLER et al., 2000; REVELL et al., 1994; WELDON et al., 1994). O excesso 

de perda de peso pode impactar negativamente o coeficiente de variação do peso ao 

nascimento dentro da leitegada subsequente. Em recente estudo (WIENTJES, 2013) 

observou que porcas com mais de 28 kg de perda de peso corporal (13% do peso 

corporal) durante a lactação tiveram um aumento no desvio padrão do peso do leitão ao 

nascimento no parto subsequente. Assim, é preciso ter cuidado ao aumentar o consumo de 

ração durante a fase final da gestação para não resultar em fêmeas gordas ao parto.  

 

(III) Outros aditivos alimentares ou nutrientes 

 Uma série de estudos foram realizados para determinar se diferentes aditivos 

alimentares ou outros nutrientes podem impactar o peso ao nascimento dos leitões, com 

poucos resultados positivos observados: 

 

 L-Carnitina: Eder et al. (2001) suplementaram 125 mg por dia para porcas do 

desmame ao parto, e observaram uma melhoria de 8% e 7% no peso ao 

nascimento de leitegadas de leitoas e porcas, respectivamente. Estes resultados 

foram confirmados por pesquisas posteriores (RAMANAU et al., 2002; 

RAMANAU et al., 2008). 

 Ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 (PUFA): Tanghe & Smet (2013) 

revisaram 29 experimentos e concluíram que a maioria dos estudos não 

encontraram evidências de efeitos de ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 no 

peso dos leitões ao nascimento, embora alguns efeitos positivos na capacidade de 

sobrevivência dos leitões foram evidentes. 

 Ácido alfa lipóico (ALA): é um composto organosulfurado presente 

naturalmente em animais,sendo importante para o metabolismo aeróbico e atua 

como antioxidante. Bai et al. (2012) avaliaram o impacto de 4 níveis de ALA (0, 

400, 600 e 800 ppm) sobre o peso do leitão ao nascimento. Os autores 

observaram uma melhoria no peso ao nascimento de leitões nascidos vivos com a 

inclusão de até 400 ppm de ALA, atingindo um platô após este nível. 

 Amido ou gordura: Van der Peet-Schwering et al. (2004) avaliaram o impacto 

do amido ou gordura na fase final de gestação sobre o peso da leitegada ou peso 

individual dos leitões ao nascimento e não observaram evidência de diferenças no 

peso do leitão ao nascimento quando da maior inclusão destes nutrientes. 

 Glicose: Han et al. (2009) conduziram um estudo para avaliar o aumento de 

níveis de glicose de 0 até 18% durante os últimos 5 dias de gestação e 

observaram um aumento significativo no peso ao nascimento (1,35 e 1,47 kg para 

0 e 18% de glicose, respectivamente). Entretanto, esta diferença no peso não foi 

estatisticamente diferente ao desmame (7,51 vs. 7,63 kg, respectivamente). 
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 L-Arginina: O impacto da suplementação de L-arginina sobre o peso dos leitões 

ao nascimento não é claro. Mateo et al. (2007) observaram um aumento no peso 

ao nascimento dos  leitões através  da suplementação  de  L-arginina.  No entanto, 

em um estudo posterior (MATEO et al., 2008) não encontraram diferenças no 

peso ao nascimento. Gao et al. (2011) observaram um aumento no peso dos 

leitões ao nascimento, no número de leitões nascidos totais e nascidos vivos 

quando 1% de L-arginina foi suplementado a partir do dia 22 até o dia 114 de 

gestação. Quesnel et al. (2014) não observaram nenhum impacto da arginina 

sobre o peso ao nascimento, mas observaram uma redução na variação do peso 

dentro da leitegada. Por outro lado, vários estudos não observaram um impacto 

de L-arginina no peso ao nascimento (DALLANORA et al., 2014; GREINER et 

al., 2012; ZIER-RUSH et al., 2012). 

 

Quais as diferenças em estimativas da exigência nutricional entre as tabelas 

brasileiras e as do NRC (2012)? 

 As tabelas brasileiras (Tabela 1; ROSTAGNO, 2011) recomendam 14 g de lisina 

digestível por dia no início da gestação e 18,3 g no final da gestação para leitoas. As 

exigências de porcas são recomendadas em 10 g de lisina digestível por dia no início da 

gestação e 14,9 g durante a fase final de gestação. Já o NRC (2012) estima as exigências 

em 10,6 e 16,7 g de lisina digestível por dia para leitoas no início e final da gestação, 

respectivamente. Para porcas, a exigência de lisina digestível por dia é estimada em 7,8 e 

13,1 gramas no início e final da gestação, respectivamente.  

 

Tabela 1. Exigência diária de lisina digestível (g/d) e energia metabolizável (EM/d) para 

leitoas e porcas. 

Fase da 

Gestação 

NRC (2012) 
 

Rostagno (2011)1 

Leitoas Porcas2 
 

Leitoas Porcas 

 
Lis EM Lis EM 

 
Lis EM Lis EM 

Início (< 90) 
10,6 6,7 7,8 6,9 

 
14,0 6,7 10,0 7,9 

Final (> 90) 
16,7 7,9 13,1 8,2 

 
18,3 7,2 14,9 8,1 

1Valores aproximados para as fases de gestação desejadas. 
2Para o NRC, considerando fêmeas de terceira ordem de parto. 
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Os atuais programas de nutrição utilizados em granjas comerciais dos Estados 

Unidos fornecem ao redor de 11 a 12 g de lisina digestível por dia durante os dois 

primeiros terços da gestação. Nas granjas que tem como manejo nutricional aumentar a 

quantidade de ração no final da gestação, os níveis são de aproximadamente 16 g por dia. 

Já, as granjas que não aumentam a ração no terço final, obviamente, continuam 

fornecendo ao redor de 11 a12 g por dia de lisina digestível. O programa de alimentação 

típico seria 1,85 kg (5,9 Mcal de energia metabolizável (EM)/d) em uma dieta à base de 

milho e farelo de soja desde a cobertura até o dia 90 de gestação, aumentando para 2,70 

kg (8,6 Mcal de EM/d) para leitoas em condição corporal ideal. Porcas em condição  

corporal ideal seriam alimentadas com 2,0 kg (6,4 Mcal de EM/d) desde a cobertura até 

30 dias de gestação e reduzindo para, aproximadamente, 1,85 kg do dia 30 até o parto. A 

média de consumo diário de ração durante a gestação seria de aproximadamente 2,1-2,2 

kg, considerando uma dieta à base de milho e farelo de soja.  

No Brasil, existem programas nutricionais com níveis de lisina digestível e de 

energia semelhantes aos dos EUA; entretanto, existem programas nutricionais que 

fornecem níveis tão altos quanto 28 g de lisina digestível por dia e 3,5 kg de ração no 

terço final da gestação. O consumo médio diário de ração durante toda a gestação em 

alguns sistemas de produção é de 2,8 kg. A análise racional para estes níveis extremos de 

recomendação de lisina e energia é baseada na hipótese de que como o número de fetos 

aumentou, a competição por nutrientes também aumentou e por consequência há uma 

maior necessidade de mais nutrientes maternos. Entretanto, a evidência científica 

disponível a partir de granjas hiperprolíficas a nível comercial não suporta o uso 

excessivo de lisina. 

 Embora os níveis de 20 g de lisina digestível em comparação com 10,7 g 

(GONÇALVES et al., 2015) aumente o ganho de peso corporal da porca em gestação, 

não há nenhuma evidência empírica de que os níveis acima de 10,7 g são necessários para 

maximizar o peso dos leitões ao nascimento. De fato, no final da gestação os nutrientes 

são priorizados para os fetos e para o crescimento do complexo mamário ao invés do 

ganho de peso da fêmea suína (THEIL et al., 2014). Além disso, é importante ressaltar 

que a "exigência" deve ser definida como o nível do nutriente que maximiza os aspectos 

econômicos (PESTI et al., 2009), e não o ganho de peso corporal da fêmea suína, por 

exemplo. Fica claro que existem oportunidades para reduzir o custo e a quantidade de 

ração por leitão produzido no Brasil, mantendo o desempenho reprodutivo e o 

desempenho da leitegada. Além disso, como abordado anteriormente, é preciso ter 

cuidado quando se aumenta o consumo de ração durante o final da gestação para não 

resultar em fêmeas gordas ao parto. 

 

Qual o impacto econômico de Phase feeding durante a gestação? 

O objetivo do phase feeding (“alimentação por fase”) é adaptar as dietas de 

acordo com a fase da gestação e ordem de parto. Os benefícios potenciais de economia 

utilizando um programa de alimentação por fase para porcas gestantes varia de US$4 a 

$10 por fêmea por ano. A oportunidade do phase feeding não está em utilizar rações com 

maiores níveis de lisina no terço final,   mas sim, na utilização de rações   mais baixas em  
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lisina (Figura 4) oferecidas às porcas maduras. Phase feeding pode ser colocado em 

prática com o uso de  uma segunda linha de ração em granjas com alimentação  eletrônica 

de porcas (Electronic Sow Feeding, ESF).Em granjas que possuem vários galpões de 

fêmeas em gestação em diferentes fases, pode-se usar diferentes dietas para cada galpão. 

 

 
Figura 4. Exigência de lisina digestível estimada para leitoas e porcas (NRC, 2012). 

 

Quais as oportunidades de pesquisa em nutrição de fêmeas suínas em gestação? 

Nas últimas décadas, a maioria das pesquisas de nutrição de suínos focaram nas 

fases de creche e terminação. A falta de pesquisas semelhantes com fêmeas suínas se 

deve principalmente ao fato de que possuem maior custo, levam mais tempo para serem 

executadas e exigem uma logística mais complexa. Entretanto, há uma enorme 

oportunidade de redução dos custos de ração em granjas de produção de leitões se as 

exigências nutricionais forem definidas em maiores detalhes e as margens de segurança 

reduzidas. As pesquisas que têm sido feitas em relação às exigências nutricionais de 

fêmeas suínas usam um tamanho pequeno de amostras e mensuram as exigências 

nutricionais através de métodos que podem não ser correlacionados necessariamente com 

o desempenho reprodutivo (por exemplo a concentração de aminoácidos no plasma, o 

indicador de oxidação dos aminoácidos ou o nitrogênio da uréia plasmática). Além disso, 

esses estudos foram realizados em granjas de pesquisa, onde muitas vezes não há os 

desafios ambientais ou sanitários encontrados em granjas comerciais. Outro fator é que a 

maior parte das pesquisas foram conduzidas no passado, onde as fêmeas suínas não eram 

tão prolíficas, como as linhagens genéticas disponíveis atualmente. Com o maior uso de 

alojamento coletivo de fêmeas em gestação e estações de ESF, a inclusão de uma linha 

extra de ração gera oportunidades para realizar pesquisas de nutrição de matrizes em 

granjas comerciais de forma prática. 
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Considerações Finais 

O impacto da nutrição no peso dos leitões ao nascimento é modesto. Desde que a 

dieta não esteja deficiente em aminoácidos, é provável que a energia, seja responsável 

pelo aumento do peso individual do leitão ao nascimento; 

Uma calibração frequente dos reservatórios de ração (“drops”) em granjas com 

alimentação automática na gestação ou da concha em granjas com alimentação manual é 

fundamental para assegurar a quantidade de ração fornecida; 

O aumento de ração no final da gestação é recomendável apenas para leitoas 

devido ao aumento da natimortalidade em porcas; 

Alguns aditivos alimentares (como L-carnitina e ácido alfa lipóico) demonstraram 

influenciar positivamente o peso dos leitões ao nascimento, mas outros estudos são 

necessários para confirmar plenamente os benefícios em granjas comerciais altamente 

produtivas. 
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Resumo 

  O aumento no tamanho da leitegada, resultado do aumento da prolificidade das 

matrizes suínas, exacerbou o problema da variabilidade de peso, devido ao incremento no 

número de leitões com baixo peso ao nascimento. Estudos têm mostrado que leitões leves 

ao nascimento ou ao desmame não alcançam crescimento compensatório e levam mais 

dias para chegar ao peso de abate em função de fatores fetais e pós-nascimento. Desta 

forma, intervenções nutricionais com o objetivo de compensar o baixo peso ao 

nascimento ou ao desmame têm sido investigadas, com destaque para o uso do creep-

feed, dietas pré-inicias com ingredientes de alta qualidade e digestibilidade, dietas com 

alta densidade energética e alimentação líquida. Contudo, a maior parte destas pesquisas 

não foi capaz de evidenciar melhora no desempenho de leitões leves.  Além disso, as 

estratégias nutricionais com algum grau de sucesso são caras e requerem maiores 

cuidados, implicando em mais mão-de-obra. 

 

Introdução 

Nos últimos anos houve um avanço significativo no aumento da prolificidade da 

matriz suína com objetivo de aumentar o número de leitões nascidos/porca/ano e reduzir 

os custos de produção. Um levantamento feito no Brasil, no ano de 2013, em que foram 

avaliadas 618 granjas, 412 mil matrizes e 25% do plantel nacional tecnificado, revelou 

que houve um incremento médio de 1,05 leitões desmamados/porca/ano de 2011 para 

2012 (AGRINESS, 2013). Esse aumento no tamanho da leitegada tem exacerbado o 

problema da variabilidade de peso, devido ao incremento no número de leitões com baixo 

peso ao nascimento. Allen et al. (2010) definiram que o coeficiente de variação para 

suínos desmamados se reduz quando o peso ao nascimento aumenta. Um aumento no 

peso ao nascimento e um uniforme peso dentro da leitegada parece ser o fator que mais 

influencia na redução da variabilidade de peso sobre o desempenho ao desmame e na taxa 

de crescimento subsequente.  

Estudos têm mostrado que leitões leves ao nascimento ou ao desmame não 

alcançam crescimento compensatório e levam mais dias para chegar ao peso de abate 

(PARDO et al., 2013; TITUS et al., 2013). As razões deste baixo desempenho ainda não 

são claras, mas podem estar relacionadas com uma baixa capacidade para ganho, oriunda 

do crescimento uterino retardado (DHAKAL et al., 2013; LIU & HE, 2014; WU et al., 

2006) e ao fato de leitões leves terem um sistema digestivo pouco desenvolvido e baixo 

conteúdo de gordura corporal ao nascimento comparados com leitões pesados (MORISE 

et al., 2009).   
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Comparações entre animais leves e pesados indicam que as diferenças na taxa de 

crescimento pós-natal estão relacionadas ao número de fibras primárias e secundárias, 

bem como ao tamanho da fibra muscular (GONDRET et al., 2006; PAREDES et al., 

2013). Animais leves apresentam menor número de fibras secundárias, fibras mais largas 

e o seu processo de hipertrofia cessa precocemente, quando comparados com animais 

pesados. Isto também explicaria o maior percentual de gordura observado em leitões 

leves, ao peso de abate. Seu baixo potencial para manter a hipertrofia em idade mais 

avançada resultaria no alcance precoce do platô de crescimento, de forma que a energia 

da dieta fica disponível para deposição de gordura (REHFELDT & KUHN, 2006). Há 

autores, no entanto, que não confirmaram totalmente esta teoria (BEE, 2004; DWYER et 

al., 1993; GONDRET et al., 2005; GONDRET et al., 2006).    

Fatores pós-nascimento relacionados ao manejo, nutrição e ambiente térmico 

também são frequentemente relacionados ao baixo desempenho de animais leves. Porém, 

para Douglas et al. (2013) tanto o peso ao nascimento como o peso ao desmame são os 

fatores que mais contribuem para o desempenho até o abate.   

Na prática, o que se tem visto são intervenções para manejar a variabilidade ao 

invés de reduzí-la. Neste sentido, estratégias nutricionais capazes de melhorar o 

desempenho nas fases pré e pós-desmame a fim de reduzir a variabilidade de peso dentro 

do lote, garantir a uniformização de peso da carcaça e manter a mecânica dos sistemas 

produtivos, principalmente daqueles que utilizam o manejo “todos dentro/todos fora”, 

têm sido investigadas e serão abordadas nesta revisão. É preciso ter em conta que a 

nutrição não pode fazer “milagres”, frente à capacidade genética das fêmeas de gerarem 

um número maior de leitões e consequentemente, um maior número de leitões com baixo 

peso. Em nosso ponto de vista, a nutrição pode ser vista como uma medida paliativa, não 

como solução. 

 

Peso ao desmame e sua influência no consumo de ração 

As diferenças no desempenho de leitões no pós-desmame podem ser parcialmente 

explicadas pelas diferenças no consumo de ração entre leitões leves e pesados, 

provavelmente devido a uma limitada capacidade física do trato gastrintestinal de leitões 

leves. Mahan & Lepine (1991) observaram que leitões ao desmame com peso maior do 

que 7,0 kg consumiram 27% a mais de ração que leitões menores de 5,0 kg. Ainda, 

leitões pesados consumiram no mínimo 1,0 kg de ração na 1a semana após o desmame, 

enquanto leitões leves raramente atingiram esta quantidade. Arnaiz et al. (2009) 

comparando leitões leves e pesados (4,0 e 6,3 kg) observaram que os pesados 

consumiram 9% a mais de ração ao longo de 28 dias (15,4  x 16,8 kg).  Também Vieira et  

al. (2014), comparando leitões de 4,5 e 6,7 kg ao desmame, nos 28 dias subsequentes 

observaram consumo de 16,3 e 19,1 kg, respectivamente. Importante salientar que em 

ambos os trabalhos os leitões foram alojados individualmente. Variações 

comportamentais sobre o consumo de ração são frequentemente observadas, sendo que 

leitões leves são menos competitivos quanto ao seu espaço no comedouro e gastam 

menos tempo no consumo de ração quando comparado com leitões pesados. Desta forma, 

a mensuração individual é uma forma de demonstrar o potencial do indivíduo, mesmo 

que este potencial possa ser mascarado por outros fatores presentes em situações práticas 

(competição dentro do lote, tamanho do lote, reagrupamento da leitegada, etc). 
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O que são leitões leves 

 Leitões leves podem ser definidos como aqueles que, até certa idade, tem um 

peso vivo que é significativamente menor que a média do grupo. King’Ori (2012) e 

Douglas et al. (2014) reportaram que leitões abaixo de 1,2 kg ao nascimento apresentam 

menores chances de sobrevivência e de ganho compensatório nas fases subsequentes 

devido à alta correlação do peso ao nascimento com o peso ao desmame (Figura 1). 

Segundo Boyd (2012), peso ao nascimento de pelo menos 1,58 kg é necessário para 

otimizar a mortalidade pré-desmame e do desmame ao abate. De acordo ainda com este 

autor, isto significa leitegadas de 11 leitões nascidos vivos. Já Beaulieu et al. (2012) 

definiram leitões leves como aqueles menores ou iguais a  850 g. Ao analisarem 

informações de desempenho individual de 77.868 leitões nascidos entre 2005 e 2010, 

Paredes et al. (2012) observaram que animais nascidos com peso menor que dois desvios 

padrões da média da leitegada não alcançam crescimento compensatório, e concluíram 

que este seria o “ponto de corte”, abaixo o qual os leitões não teriam capacidade de 

compensar seu crescimento nas fases posteriores.   

 

  
 

Figura 1. Peso de leitões aos 21 dias de acordo com a classe de peso ao nascimento 

(Adaptado de FURTADO, 2007). 

 a,b,c,d,e,f indicam diferença (p<0,05) entre as médias de peso aos 21 dias.  

 

Intervenções nutricionais para compensar o baixo peso ao nascimento 

 

(I) Creep Feeding 

O fornecimento de alimento complementar ao leite da porca durante a lactação 

(creep feed) é um manejo comumente recomendado para produtores. A prática foi 

introduzida como estratégia para minimizar os efeitos deletérios do desmame abrupto e 

precoce, bem como para uniformizar as leitegadas a serem desmamadas, aumentar o peso 

ao desmame e acelerar a adaptação do trato gastrintestinal dos leitões a dietas sólidas. No 

entanto, resultados de pesquisas indiquem que a simples oferta destas dietas não é 

eficiente para minimizar os efeitos deletérios do desmame (FRASER et al., 1993; PAJOR 

et al., 1991; SULABO et al., 2010).   A escassez de  evidências de  que o creep feed  traga  
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benefícios pode estar relacionada ao consumo extremamente variável e, frequentemente, 

baixo de dietas sólidas por leitões lactentes. A inconsistência nos resultados pode ser 

parcialmente explicada pela alta variabilidade no consumo durante a lactação. Bruininx et 

al. (2002) mensuraram o consumo de 16 leitegadas recebendo creep feed entre 11 e 28 

dias de idade e encontraram consumos totais variando entre 445 a 7840 g por leitegada, 

durante o período, enquanto Pajor et al. (1991), encontraram variações entre 19 a 1911 g, 

no período. O ganho diário nos oito primeiros dias pós desmame assim como o consumo 

foi maior para os que consumiram a ração durante a lactação.       

 

(II) A importância das rações pré-iniciais 

As rações iniciadoras são muito importantes para maximizar o rendimento de 

leitões durante a fase de transição entre o período de amamentação e alimentação de 

rações sólidas. Douglas et al. (2014b) mediu o efeito de uma ração de alta qualidade, 

porém de alto custo sobre o desempenho dos leitões de menor peso (<1,25 kg), 

desmamados aos 28 dias. Eles concluíram que foi possível equiparar os pesos dos dois 

grupos aos 70 dias de idade (ambos os grupos chegaram aos 30 kg de peso), usando dietas 

iniciais mais ricas em lisina e por um maior período de tempo (2,5 kg de dieta com 1,75% 

de Lis, 2,0 kg dieta com 1,6% Lis e 5,5 kg dieta com 1,50 Lis). Já o grupo dos leitões 

com peso acima de 1,25 kg ao nascimento comeu 5,0 kg de ração (2,0 kg de dietas com 

1,6% de Lis e 3 kg dieta 1,5% de Lis) para obter mesmo peso. Evidentemente o retorno 

por animal foi maior para os leitões com peso acima de 1,25 kg. 

Beaulieu et al. (2012) reportaram que leitões leves ao desmame respondem 

positivamente à utilização de dietas complexas, formuladas com uma gama de 

ingredientes mais digestíveis que aquelas presentes em dietas simples (Tabela 1), com 

melhora imediata (dia 1 pós desmame) no desempenho (Figura 2). Já os leitões pesados, 

perderam peso no primeiro dia pós desmame, independentemente da dieta. Nesse 

trabalho, nos primeiros quatro dias, os leitões leves (6,4 kg aos 28 dias) foram mais vezes 

ao comedouro do que os pesados (10,4 kg). Mesmo assim, o efeito compensatório não foi 

suficiente e ao final de 14 dias, os leitões pesados ao desmame continuaram mais pesados 

(12,7 x 9,5 kg).  

Nesta fase, o uso de dietas complexas, com alta inclusão de produtos lácteos, 

associados às fontes proteicas de origem animal tem por objetivo melhorar a 

digestibilidade e a ingestão de ração, sem predispor o leitão a problemas digestivos 

(TEIXEIRA et al., 2003). Alguns dos produtos utilizados em dietas de leitões para a fase 

pós-desmame incluem o leite em pó, soro de leite, farinha de sangue, plasma sanguíneo 

desidratado, maltodextrina, além de probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, cobre e 

zinco, produtos que podem modificar a microbiota intestinal, melhorando o desempenho. 

Dentre os ingredientes que devem compor as dietas complexas está o plasma sanguíneo 

devido ao seu excelente perfil de proteína de alto valor biológico e nutricional (incluindo 

as imunoglobulinas), que estimula o crescimento e o consumo de ração, principalmente, 

durante a fase crítica do pós-desmame (CROMWELL, 2006). Dalton (2011) mostrou que 

as inclusões de 10 ou 20 g/animal/dia de plasma sanguíneo desidratado apresentaram 

resultados benéficos ao desenvolvimento de leitões leves ao desmame, sendo seu 

principal efeito, provavelmente, na mucosa intestinal, refletindo em melhor conversão 

alimentar.   
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Outros tipos de ingredientes são as fontes de gordura, como a de coco que por ser 

constituída de mais de 80% de ácidos graxos de cadeia média é altamente digestível (91 a 

94% de digestibilidade) (CERA et al., 1988). No entanto, pesquisas mostraram que 

também outras fontes de gordura vegetal como óleo de milho e de soja, podem ser bem 

aproveitadas por leitões (HOWARD et al., 1990; MAHAN, 1991). Um recente trabalho 

mostrou, inclusive, melhor desempenho de leitões desmamados recebendo ácidos graxos 

de cadeia longa do que de cadeia média (PRICE et al., 2013).  

Também o ácido butírico, um ácido graxo volátil naturalmente liberado do leite 

pelas lipases durante a amamentação e rapidamente absorvido e utilizado como fonte de 

energia pelos colonócitos, mostrou resultados positivos, levando os leitões a comerem 

mais e a ganharem mais peso no pré (MAUD LE GALL et al., 2009) e pós-desmame (LU 

et al., 2008; PIVA et al., 2002), além de exercer efeito anti-inflamatório (WEBER & 

KERR, 2006).   

 

Tabela 1. Composição das dietas experimentais, simples e complexas (Adaptado de 

BEAULIEU et al., 2012).  

Ingrediente, % Simples Complexa 

Trigo 29,86 24,2 

Farelo de soja 25,00 16,90 

Ervilha 10,00 10,00 

Farelo de canola 7,80 - 

Milho - 20,00 

DDGS de milho 20,00 - 

Soro desidratado  - 14,29 

Plasma desidratado - 2,50 

Farinha de sangue - 2,50 

Farinha de peixe - 5,00 

Óleo de canola 2,8 1,75 

Calcário 0,85 0,70 

Fosfato 1,15 0,15 

Premix Min.Vit. 1,20 1,20 

Sal 0,40 0,25 

L-Lisina 0,38 0,02 

L-Treonina 0,24 0,19 

DL-Metionina 0,09 0,13 

Cloreto de colina 0,08 0,08 

Sulfato de cobre 0,04 0,04 
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Figura 2. Interação entre peso ao desmame e regime alimentar sobre o ganho de peso de 

leitões 0-1 dia pós desmame (P<0,05). Tratamentos A: dieta complexa 0-1 d + dieta 

simples 2-14 d; B: dieta complexa 0-4 d + dieta simples 5-14 d; C: dieta simples 0-14 d. 

(BEAULIEU et al., 2012). 

 

(III) Dietas de alta densidade energética 

O aumento na concentração energética da dieta de suínos jovens compensa, em 

parte, a limitada capacidade de ingestão e poderia resultar em aumento do crescimento e 

na taxa de deposição de nitrogênio (VAN LUNEN & COLE, 1998). Desta forma, o 

aumento da concentração energética da dieta tem sido estudado como uma das principais 

estratégias utilizadas para melhorar o desempenho de leitões desmamados. No entanto, 

Vieira et al. (2014) ao avaliarem o aumento da densidade energética e nutricional da dieta 

(3400 até 3800 kg EM/kg, mantendo-se a relação Lis:EM ) e duas classes de peso de 

leitões desmamados (4,5 e 6,7 kg), não observaram ganho compensatório em leitões leves 

ao fim dos 28 dias pós desmame (Tabela 2). Nesse estudo, ficou evidenciada a vantagem 

em se desmamar leitões pesados, pois os mesmos apresentaram melhor desempenho em 

todo o período experimental, além de terem utilizado mais eficientemente a energia e 

lisina da dieta para maximizar as taxas de deposição de proteína corporal. Da mesma 

forma, Arnaiz et al. (2009)  trabalhando com níveis crescentes de EM nas dietas (3250 até 

3700 kcal EM/kg e 1,5/1,3% de Lis de 1-14 e 15-28 dias pós desmame) não observaram 

ganho compensatório dos animais desmamados leves aos 21 dias (4,0 kg) frente aos 

pesados (6,3 kg). Por outro lado, independentemente do peso ao desmame, leitões que 

receberam dietas mais energéticas apresentaram maior deposição de gordura corporal, o 

que pode ser benéfico no período de transição para as fases posteriores. Oresanya et al. 

(2008) também observaram que o incremento energético resultou apenas em aumento de 

gordura corporal.  

Em recente publicação, Douglas et al. (2014a) avaliaram o desempenho de leitões 

pós-desmame, classificados em leves e peso padrão ao nascimento/desmame (1,86 x 1,02 

kg ao nascimento e 8,3 x 6,8 kg ao desmame) submetidos a duas dietas (DA = alta 

relação AA: energia, Lis total=1.58% , DP = relação padrão, Lis total=1.09% de 63 a 91 

dias de idade). Aos 91 dias, mesmo com a dieta DA, leitões leves continuaram mais leve 

que os demais. De 49 a 63 dias, um grupo com peso padrão sofreu restrição alimentar e 

após a restrição,  apresentou crescimento compensatório. O fornecimento da dieta alta em  
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lisina melhorou a eficiência alimentar dos animais mais pesados, mas não dos leves 

(Tabela 3). O trabalho mostrou que houve crescimento compensatório, mas não para 

aqueles leitões que mais precisavam do fenômeno, ou seja, os leitões que nascem leves. 

Magowan et al. (2011) avaliaram 3 classes de peso (7,1; 8,9 e 10,4 kg) ao desmame (28 

d), dois tipos de fornecimento (baixo: 6 kg/leitão; alto:12 kg/leitão) de dietas pós-

desmame e duas formulações (3226 kcal/kg e 9,5g/kg de Lis ou 3465 kcal/kg e 11 g/kg de 

Lis) de dietas de terminação (11 semanas ao abate). Observaram que maior aporte de 

ração pós-desmame melhorou o desempenho dos animais, reduzindo consumo e 

melhorando conversão. No entanto, quem mais se beneficiou com o maior aporte dessas 

dietas foram os leitões pesados.    

Liu & He (2014) forneceram após o desmame (28 dias) de leitões de peso normal 

(>1,4 kg) e leves (<1,1 kg) ao nascimento, dietas com alta gordura ou amido (10% de 

banha de porco ou de amido). Observaram que os leves não compensaram o menor peso 

ao longo do experimento (20 semanas), porém, tiveram maior habilidade em depositar 

gordura e menos carne magra que os de peso normal. 

 

Tabela 2. Desempenho de leitões de acordo com a energia metabolizável da dieta e o 

peso ao desmame no período de 0 a 28 dias pós-desmame1,2 (Adaptado de VIERA et al., 

2014). 

Item Energia metabolizável (Mcal/kg) Peso ao desmame (kg) 

3,40 3,60 3,80 6,7 4,5 

PV final, 

kg3 

20,2 20,9 20,8 22,8 18,5 

GP, g/d3 635 634 624 681 581 

CR, g/d3 521 542 545 582 490 

EA, g/kg 824 858 877 859 847 
1PV=peso vivo; GP=ganho de peso; CR=consumo de ração; EA=eficiência alimentar. 

2Não houve interações significativas.  
3Efeito significativo para peso ao desmame (P<0,05). 
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Tabela 3. Efeito do peso ao nascimento e composição da dieta sobre o desempenho de 

suínos dos 63 aos 91 dias1 (Adaptado de DOUGLAS et al., 2014a). 

 

Item 

Peso ao nascimento2 Dieta3 P-valor 

Prestr1 Padrão Leves DA DP Peso Dieta Interaçã

o 

GD, g/d 820 742 684 733 763 <0,001 0,02 ns 

CR, g/d 1,28 1,22 1,26 1,26 1,25 ns ns ns 

EA 0,66 0,63 0,55 0,59 0,63 <0,001 0,03 0,057 
1GD=ganho de peso; CR=consumo de ração; EA=eficiência alimentar. 
2Categorias de peso ao nascimento Prestr=Peso ao nascimento  de 1,86 kg com restrição 

alimentar dos 49 aos 63 dias de idade; Padrão=Peso as nascimento padrão sem restrição 

alimentar; L=1,02 kg nascimento.  
3DA: dieta com alta relação lisina: energia (1,58% Lis); DP= 1,08% lisina total).  

 

(IV) Alimentação líquida 

 O uso de alimentação líquida se baseia no fornecimento de uma dieta à base de 

sucedâneos do leite, de alto valor biológico e alta digestibilidade. Trabalhos mostram que 

o  leite  da  porca  pode ser um  limitante  ao  máximo desempenho  do  leitão  (ODLE  & 

HARREL, 1998). Ebert (2005) comparando leitões que ficaram com suas mães e outros  

que aos 3 dias de idade foram colocados em dieta artificial  observaram que estes últimos 

pesaram, aos 21 dias, 8,8 kg enquanto que os que permaneceram com as mães tinham 6,2 

kg.  

A questão central é saber se esse tipo de manejo alimentar poderia compensar os 

baixos pesos ao nascimento. Segundo a literatura, infelizmente isso não acontece. Wolter 

et al. (2002) mesmo tendo observado melhor desempenho ao desmame usando 

alimentação líquida, viram que leitões de baixo peso ao nascimento (1,3 kg) atingiram 

peso de abate 7 dias após os mais pesados (1,8 kg), independentemente de terem recebido 

o substitutivo lácteo. Num outro estudo, Morise et al. (2011) ao suplementarem leitões de 

baixo peso e peso normal ao nascimento (<1,0 kg x 1,4 kg) com substituto do leite de alta 

proteína, a partir dos 7 dias de idade, observaram melhora de desempenho aos 70 dias 

apenas em machos. Também nesse trabalho, leitões mais pesados ao nascimento 

continuaram sendo mais pesados, independentemente da dieta recebida.   

Vos et al. (2014) comparando leitões com baixo peso (0,87 kg) e com peso 

normal ao nascimento (1,48 ± 0,11 kg),observaram que nos primeiro 10 dias houve um 

menor ganho de peso para leitões criados com leite comercial. No entanto, após 28 dias 

não houve diferença no ganho de peso entre as criações. Os mesmos autores observaram 

que em ambos os sistemas de criações os leitões de baixo peso permaneceram com menor 

desempenho na desmama.  Boudry et al. (2010) compararam grupos de leitões de baixo 

peso (1,0 kg) e peso normal (1,4 kg) que permaneceram com a mãe até os 28 dias ou 

foram desmamados aos 7 dias e divididos em grupos que receberam leite formulados com 

alta proteína (74,5g/L) ou adequada (50,5 g/L), observaram que o grupo de leitões 

alimentados com a proteína adequada obtiveram menor ganho de peso quando comparado 

o de alta. No entanto, nenhuma das dietas foi eficiente para o grupo de leitões de baixo 

peso.  
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A utilização em larga escala da alimentação artificial pela indústria é dependente 

do desenvolvimento de equipamentos e sistemas de fornecimento da dieta e da 

comprovação do retorno econômico do investimento sob condições de produção à campo. 

Aceleradas taxas de crescimento dos leitões, melhor condição corporal das porcas, 

redução da mortalidade e morbidez na maternidade, maximização do uso das instalações 

de maternidade com o aumento do número de nascidos por ano, além da redução do 

número de dias necessário para atingir peso de abate, estão entre os atributos econômicos 

potenciais desta tecnologia, os quais devem ser contrastados com o custo de 

equipamentos especiais, o alto custo relativo dos ingredientes de dietas líquidas e a 

necessidade de mão-de-obra qualificada. Neste tipo de alimentação fatores como tipo de 

comedouro, limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos da dieta líquida devem 

ser rigorosamente avaliados, quando da decisão para o uso desta tecnologia, devido ao 

grande risco de fermentação e putrefação de resto de alimentos que ficam nas instalações.  

A alimentação líquida na fase pós-desmame também é uma possibilidade de 

trazer resultados benéficos sobre a taxa de crescimento subsequente, devido ao fato dos 

leitões desmamados já estarem adaptados à dieta líquida. Price et al. (2013) observaram 

50% a mais de ganho de peso com dietas líquidas e ácidos graxos de cadeia longa. Kim et 

al. (2001) observaram que leitões alimentados com dieta líquida nas duas semanas pós-

desmame apresentaram maior ganho de peso e maior consumo diário de ração, reduzindo 

o número de dias para alcançar o peso de abate.  

 

Tabela 4. Exemplo de formulação de dietas líquidas para leitões neonatos. 

Ingredientes % 

Fonte de gordura1 36,097 

Lactose 18,025 

Caseinato de Na 15,857 

Soro desmineralizado2 15,000 

Proteína Concentr. de Soro 12,141 

Fosfato Bicálcico 1,610 

Cloreto de Ca 0,424 

DL-metionina 0,026 

L-Arginina 0,494 

Premix Mineral 0,050 

Premix Vitamínico 0,040 

Cl Colina, 60% 0,036 

Premix Ferro 0,030 

Sorbato de Potássio 0,150 

BHT 0,020 

Ac. Cítrico3 0,800 
1Produto comercial à base de proteína de soro de leite e gordura vegetal encapsulada; 
2Produto comercial à base de proteína de soro desmineralizado e lactose; 3Ácido cítrico 

adicionado após a formulação. 
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Conclusão 
Melhorar o desempenho de leitões leves ainda é um grande desafio dos 

nutricionistas, em função dos diversos fatores que colaboram para o baixo peso ao 

nascimento e ao desmame principalmente. A maior parte das pesquisas que objetivaram 

usar estratégias nutricionais para compensar o baixo peso ao nascer não foi capaz de 

reverter este fator. Além disso, as estratégias nutricionais com algum grau de sucesso são 

caras (dietas artificiais) e requerem maiores cuidados, implicando em mais mão-de-obra. 
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Resumo 

 Salmonelas são agentes endêmicos nas granjas de produção intensiva de suínos, 

porém na maioria das granjas a infecção é assintomática. Nos últimos anos têm sido 

relatados vários casos de salmonelose clínica em suínos no Brasil. Os principais sorotipos 

envolvidos são Choleraesuis e Typhimurium, sendo o primeiro associado principalmente 

com quadros septicêmicos e o segundo com enterocolites. Nesta revisão são apresentadas 

as principais características clínicas e patológicas destes quadros. 

 

Introdução 

 Bactérias do gênero Salmonella têm a habilidade de infectar uma grande 

variedade de hospedeiros, tendo sido isoladas de praticamente todas as espécies de 

vertebrados conhecidos. A maioria dos mais de 2400 sorotipos de Salmonella conhecidos 

tem uma ampla variedade de hospedeiros, porém alguns sorotipos são adaptados a 

hospedeiros específicos únicos, incluindo a Salmonella Typhi (humanos), Salmonella 

Dublin (bovinos), Salmonella Pullorum e Gallinarum (aves domésticas) e Salmonella 

Choleraesuis (suínos) (CARLSON et al., 2012). 

 As infecções por Salmonella em suínos têm importância por duas razões 

principais. A primeira é a doença clínica nos suínos (salmonelose) e a segunda está 

relacionada à contaminação da carne suína e produtos derivados por uma grande 

variedade de sorotipos que podem colocar em risco a saúde dos consumidores (KICH & 

CARDOSO, 2012).  

 No Brasil existem muitos estudos demonstrando a alta prevalência da infecção 

assintomática por Salmonella sp em suínos. Alguns resultados indicam que entre 50 a 

77% dos suínos abatidos são portadores deste agente nos linfonodos mesentéricos e a 

maioria dos lotes em idade de abate possui mais de 90% dos animais soropositivos 

(KICH et al., 2005; SCHWARZ et al., 2009). 

 Por outro lado, historicamente existem poucos estudos sobre a salomonelose 

clínica no Brasil, aparentemente o problema é menos importante que em outros países. 

Porém nos últimos anos têm sido diagnosticados vários casos de septicemia, pneumonia e 

enterocolite por Salmonella spp (CEDISA-dados não publicados 2012-2014; 

HENRIQUES et al., 2013; LARA et al., 2013; PALADINO et al., 2011).  O objetivo 

deste trabalho é apresentar as principais características clínicas e patológicas, assim como 

dar ideia da extensão da salmonelose clínica no Brasil. 
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Etiologia 

Pertencente à família Enterobacteriaceae, o gênero Salmonella (S.) espécie S. 

entérica possui mais de 2500 sorovares classificados conforme seus antígenos   somáticos 

(O), flagelares (H) e capsulares (Vi). A maioria dos sorovares tem capacidade de infectar 

uma grande variedade de espécies de vertebrados sem causarem doença, porém alguns 

são adaptados a hospedeiros específicos, para os quais causam doenças graves (KICH & 

CARDOSO, 2012).  

 S. Choleraesuis é o sorovar adaptado ao suíno, sendo relacionado com os quadros 

clínicos mais graves de salmonelose nesta espécie. O sorovar Typhimurium é o mais 

frequentemente isolado de suínos e o segundo em importância como causador de doença 

(KICH et al., 2011; REED at al., 1986; SCHWARZ et al., 2009). Além destes dois, os 

suínos podem atuar como portadores de uma grande variedade de sorovares, sendo que 

em estudos realizados no sul do Brasil os mais prevalentes em fezes, linfonodos, carcaças 

e produtos processados foram Panama, Senftenberg, Derby, Infantis, Mbandaka (KICH et 

al., 2011). 

 

Salmonelose clínica em suínos 
A doença ocorre em suínos criados de forma intensiva, afetando principalmente 

animais em crescimento e terminação, embora suínos de todas as idades possam ser 

portadores da infecção. Leitões nas fases de maternidade e creche normalmente são 

resistentes à infecção devido à imunidade passiva adquirida (CARLSON et al., 2012).  

As informações de morbidade e mortalidade são bastante variáveis. Alguns estudos nos 

EUA mostram que a salmonelose está presente em 9% dos quadros clínicos entéricos e 

58% dos quadros septicêmicos (SCHARTZ, 1997). Estudos do CDC (Centro de Controle 

e Prevenção de Doenças dos EUA) demonstram que de 1986 a 1995 o sorovar mais 

predominantemente isolado de casos clínicos de suínos foi o Choleraesuis e a partir de 

1997 até 2005 o sorovar Typhimurium passou a ser o mais detectado (FOLEY, 2008). 

A entrada dos sorovares patogênicos nas granjas normalmente ocorre pela 

introdução de animais portadores, principalmente a S. Choleraesuis, a qual dificilmente é 

isolada do ambiente ou rações (KICH & CARDOSO, 2012). A transmissão entre os 

animais ocorre pela via fecal oral.  

As apresentações clínicas e patológicas da salmonelose em suínos são bastante 

variáveis, sendo influenciadas principalmente pela virulência da amostra envolvida, 

resistência do hospedeiro e dose infectante. Mais de 200 fatores de virulência tem sido 

descritos para salmonela, porém os que promovem virulência em amostras patogênicas 

são os envolvidos com adesão, invasão, citotoxicidade e resistência à fagocitose, 

normalmente atuando em combinação na indução de doença (CARLSON et al., 2012). 

Reed et al. (1986) estudaram a patogenia da S. Typhimuirum e S. Choleraesuis 

por inoculações experimentais em suínos desmamados. Neste trabalho, S. Typhimurium, 

quando inoculada via oral, induziu enterocolite com graus variáveis de severidade, tendo 

diarreia como o principal sinal clínico. Já S. Choleraesuis, pela mesma via de inoculação, 

resultou em septicemia aguda seguida por enterocolite. Estes resultados estão em acordo 

com a maioria dos relatos clínicos de infecções naturais pelos mesmos sorovares 

(CARLSON et al., 2012; SCHWARTZ, 1991). 
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A S. Choleraesuis é o sorovar que possui maior capacidade invasiva, não 

precisando de uma grande carga bacteriana para provocar a doença. Este sorovar tem 

preferência pelo íleo e cólon, invade as células M (justapostas às placas de Peyer) e 

enterócitos, alcança  a corrente  sanguínea e desenvolve  septicemia em 24  e  enterocolite 

em 72 horas (KICH & CARDOSO, 2012). Suínos infectados com S. Choleraesuis pela 

via intranasal desenvolvem sinais clínicos mais severos do que os infectados via oral 

(GRAY et al., 1995). Inoculação intranasal da S. Typhimurium resulta numa rápida 

disseminação da bactéria para os sítios intestinais. Este sorotipo é menos invasivo e 

necessita de uma quantidade maior de células para induzir a doença. S. Typhimurium não 

tem predileção por um local específico no intestino podendo invadir jejuno e íleo, sendo 

as placas de Peyer a principal porta de entrada para a submucosa (FEDORKA-CRAY et 

al., 1995). 

A Salmonella sobrevive dentro de macrófagos e neutrófilos da lâmina própria 

chegando aos linfonodos mesentéricos rapidamente. Alterações microvasculares e reações 

inflamatórias com trombose na submucosa e lâmina própria e a sobrevivência nos 

macrófagos são mecanismos pelos quais a bactéria produz sua patogenicidade e faz 

invasão sistêmica. A diarreia é consequente à má absorção e aumento na permeabilidade 

intestinal, provocados pela inflamação da mucosa e necrose resultante da micro trombose 

e isquemia (KICH & CARDOSO, 2012). 

Associação de salmonelose com outros agentes já foi relatada. Murakami et al. 

(2005) diagnosticou surtos de salmonelose por S. Choleraesuis associada com a síndrome 

do definhamento causada por PCV2 em suínos infectados com o vírus da síndrome 

reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRS). 

 

Salmonelose clínica em suínos no Brasil 

Historicamente não há muitos relatos na literatura relacionados à salmonelose 

clínica em suínos no Brasil, o que aparentemente indica que o problema ocorre com 

menor frequência em relação a outros países (KICH & CARDOSO, 2012). Em um estudo 

que avaliou a prevalência de diferentes agentes em granjas com histórico de problemas 

entéricos em suínos de crescimento e terminação, Viott et al. (2013) encontraram S. 

Typhimuirum em 6,52% das granjas, porém a metodologia utilizada, com procedimentos 

de isolamento com enriquecimento prévio, não permite inferir sobre a real participação 

deste agente nos quadros clínicos.  Lara et al. 2013, no diagnóstico diferencial de 

Brachyspira sp e Lawsonia intracellularis em nove propriedades, identificaram 

Salmonella sp, por isolamento direto, em quatro granjas nas fases de recria e terminação. 

Nos últimos anos, na rotina de alguns laboratórios de diagnóstico, têm sido 

identificada salmonelose como a causa de vários quadros clínicos cursando com 

septicemia, enterocolite, pneumonia e um relato de caso de infecção urinária (CEDISA-

dados não publicados 2012-2014; HENRIQUES et al., 2013; KUCHIISHI et al., 2011; 

PALADINO et al., 2011). 

 Paladino et al. (2011) relataram 3 casos de pneumonia por Salmonella spp em 

animais com idade entre 50 e 60 dias provenientes de granjas comerciais do Estado de 

Minas Gerais. Os materiais chegaram ao laboratório de diagnóstico com suspeitas de 

Influenza ou circovirose, porém o diagnóstico  foi  salmonelose, realizado por  isolamento  
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bacteriano associado à lesões compatíveis na histopatologia. As lesões macroscópicas 

consistiam de grandes áreas de consolidação pulmonar, pulmões não colapsados e intenso 

edema interlobular. Ao exame histológico havia pneumonia intersticial com moderada a 

acentuada infiltração histiocitária, hemorragias e acúmulo de muco no lúmen dos 

brônquios  e  bronquíolos.  Necrose   no  baço  e  linfonodos   foram  alterações    também 

observadas em alguns destes casos. Outros tecidos como fígado e intestinos não foram 

analisados.  

 Henriques et al. (2013) relataram a identificação de Salmonella enterica sorotipo 

Choleraesuis em suínos com sinais clínicos compatíveis com infecção por Circovírus 

suíno tipo 2. Em três granjas do Estado de Minas Gerais onde suínos de creche 

apresentavam perda da condição física, cianose das extremidades, icterícia, edema 

pulmonar intersticial intenso, esplenomegalia, linfadenomegalia e hepatomegalia, foi 

identificada infecção por Salmonella Choleraesuis, por PCR, em amostras de pulmão, 

fígado, rim e baço. Todas as amostras foram negativas para PCV2.  

 Infecção urinária por Salmonella enterica sorotipo Typhimurium foi relatada por 

Kuchiishi et al. em 2011. Em análise de urina de matrizes para monitoramento periódico 

de uma granja foi identificada infecção por Salmonella Typhimurium na urina de 5 de 35 

amostras analisadas. Estas 5 amostras foram nitrito positivas na análise química e tiveram 

cultivo puro da bactéria com concentração maior que 106 UFC /mL, caracterizando a 

infecção urinária.  

 Entre os anos de 2012 e 2014, na rotina de diagnóstico do laboratório CEDISA, 

prestador de serviço de diagnóstico da região Sul do Brasil, foram diagnosticados 9 casos 

de septicemia por Salmonella sp, sendo que em 6 destes casos o sorotipo Choleraesuis foi 

identificado (CEDISA, dados não publicados). Estas 6 amostras apresentaram  o mesmo 

padrão quando avaliadas pela técnica de eletroforese em campo pulsado (PFGE), 

demonstrando uma relação clonal entre as cepas (EMBRAPA, dados não publicados). A 

sorotipificação não foi realizada nos demais 3 casos. Os surtos ocorreram em animais na 

fase de maternidade (1 caso), creche (7 casos) e início do crescimento (1 caso). Em 4 

destes casos os animais apresentavam sinais clínicos sugestivos de quadros septicêmicos, 

constando de cianose e necrose de orelhas, febre, respiração ofegante e sinais nervosos. 

Outros 4 casos foram descritos clinicamente como definhamento e perda no 

desenvolvimento, e um caso cursou com sinais de pneumonia e diarreia. O isolamento ou 

identificação da Salmonella Choleraesuis ocorreu principalmente em amostras de pulmão 

(5 casos), em vários tecidos (3 casos) e intestino (1 caso). A morbidade nos lotes afetados 

variou entre 5 e 70% e a mortalidade entre 2 e 20%.  

 Na análise histopatológica destes quadros, as principais lesões observadas foram 

pneumonia intersticial histiocitária e hepatite necrótica multifocal aleatória. Áreas de 

necrose de coagulação em baço e linfonodos, assim como broncopneumonias e 

enterocolites foram menos frequentes. Nos casos em que os animais apresentavam sinais 

nervosos foram encontradas lesões no sistema nervoso central, caracterizadas por 

infiltração celular inflamatória na leptomeninge. Em todos os casos Salmonella sp foi 

identificada nas lesões pela técnica de imuno-histoquímica, principalmente em amostras 

de pulmão e fígado, comprovando sua participação no quadro patológico. Os achados 

clínicos e patológicos destes quadros são compatíveis com a literatura relacionada à 

infecção por S. Choleraesuis (CARLSON et al., 2012; REED et al., 1986). 
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Além dos quadros septicêmicos, problemas clínicos entéricos relacionados à 

salmonelose têm sido identificados com frequência. No ano de 2014, na casuística do 

laboratório CEDISA, foram diagnosticados 14 casos de salmonelose entérica, sendo que 

em 12 a amostra isolada foi tipificada como Salmonella Typhimurium e em 2 casos a 

tipificação não foi realizada. Os lotes afetados estavam na fase de maternidade  (01 caso), 

creche (04 casos) e crescimento/terminação (09 casos). Clinicamente, a maioria dos casos 

foi descrita pelos técnicos de campo como quadros com início súbito de diarreia aquosa 

de coloração variada, com cheiro forte e desidratação dos animais. Temperatura retal 

aumentada e perda da condição corporal também foram relatadas. Associação com PCV2 

foi observada em dois casos e com pneumonia por Influenza A em outros dois (CEDISA, 

dados não publicados, 2014).  

 Os dados de necropsia fornecidos pelos veterinários de campo são, muitas vezes, 

incompletos, porém foi possível observar que as lesões mais evidentes nestes casos 

entéricos foram descritas para o intestino grosso, sendo hiperemia e espessamento da 

mucosa, mucosa necrótica com conteúdo líquido de coloração variável, as mais 

frequentes. Na histopatologia, na maioria das vezes, observou-se enterocolite com lesões 

mais acentuadas no intestino grosso. Estas lesões foram caracterizadas principalmente por 

áreas multifocais de necrose de coagulação, muitas vezes atingindo todas as camadas da 

mucosa. Trombose associada com degeneração e necrose do endotélio vascular também 

ocorreu com frequência. Estes quadros entéricos são compatíveis com as descrições de 

enterocolite por Salmonella sp. encontradas na literatura (CARLSON et al., 2012; REED 

et al., 1986). 

 

Conclusões 

Analisando-se as publicações e casuística laboratorial acima relatada, se observa 

que a salmonelose é uma doença que se destaca atualmente nos sistemas produtivos de 

suínos no Brasil. Os dados relatados são poucos para se avaliar a sua real importância, 

porém os casos parecem estar aumentando nos últimos anos. A ocorrência clínica da 

salmonelose geralmente está associada a situações de estresse com exposição dos animais 

a altas contaminações ambientais. Suínos recuperados são portadores e podem eliminar o 

agente nas fezes por mais de 5 meses (CARLSON et al., 2012). A forma como os 

sistemas de criação estão organizados no Brasil atualmente, onde ocorrem muitas 

misturas de animais de diferentes origens para a formação de lotes nas fases de creche e 

terminação, é um fator de risco importante para as doenças infecciosas. Isto pode estar 

contribuindo para o aumento da prevalência de salmonelose clínica, pois favorece o 

estresse crônico e a disseminação dos agentes entre animais com diferentes status 

microbiológicos e imunológicos.  

 Salmonella Typhimurium é um agente endêmico nas criações de suínos no Brasil 

(KICH et al., 2011; SCHWARZ et al., 2009), sendo que na grande maioria das vezes a 

infecção é assintomática. Este fator é muito importante quando se trabalha com o 

diagnóstico de salmonelose clínica. O isolamento do agente após procedimentos de pré-

enriquecimento ou enriquecimento ou mesmo a pesquisa do agente por técnicas 

moleculares como a PCR não são indicados, pois aumentam muito a sensibilidade, 

possibilitando a identificação de amostras habitantes normais da microbiota, que não são 

a causa da doença. Por esta razão o diagnóstico de salmonelose clínica deve ser feito pela  
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técnica de isolamento direto associada com lesões macro e microscópicas compatíveis, ou 

estas lesões associadas com reação positiva pela técnica de imuno-histoquímica ou 

hibridização in situ. 

 A associação de agentes infecciosos é muito comum na suinocultura intensiva, 

principalmente em doenças respiratórias (HANSEN et al., 2010), induzindo quadros 

clínicos mais severos nos lotes. O PCV2 e o vírus da PRRS são agentes 

imunossupressores. Outros agentes, como o Mycoplasma hyopneumoniae e o vírus 

Influenza, comprometem as defesas do sistema respiratório, favorecendo infecções 

oportunistas. Como a infecção por salmonelas é endêmica na maioria das granjas, a 

ocorrência de outras doenças, principalmente as imunossupressoras, predispõem os suínos 

à salmonelose clínica, como já relatado em alguns trabalhos (MURAKAMI et al., 2005). 

 Diante da situação exposta, é importante que os laboratórios que prestam serviço 

de diagnóstico laboratorial em suinocultura estejam aptos para incluir salmonelose no 

diagnóstico diferencial de problemas entéricos, respiratórios e septicêmicos em suínos, 

assim como os veterinários de campo precisam estar atentos à possibilidade de 

envolvimento de Salmonella sp nestes quadros clínicos. 

 São necessários estudos mais abrangentes para avaliar a prevalência e 

importância da salmonelose clínica em suínos no Brasil visando identificar a necessidade 

da utilização de medidas mais específicas para a prevenção e controle da doença. 
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Resumo 

Doenças do trato gastrointestinal podem afetar suínos desde o nascimento até os 

períodos finais da produção limitando consideravelmente a eficiência e a rentabilidade da 

atividade suinícola. Entre as principais doenças estão as infecções entéricas que podem 

ser de etiologia singular ou mista, dentre as quais as viroses destacam-se como uma das 

mais comuns. Este capítulo apresenta uma breve revisão sobre a importância da saúde 

intestinal e da etiologia das infecções entéricas em leitões. O rotavírus, por ser uma das 

etiologias mais frequentes de diarréia, especialmente em leitões lactentes e recém-

desmamados, é abordado de forma mais ampla, incluindo alguns aspectos moleculares, 

com destaque especial para os principais fatores responsáveis pelo atual perfil 

epidemiológico das rotaviroses suínas e os impactos na suinocultura brasileira. 

 

Introdução 

A diarreia neonatal representa uma das mais importantes causas de mortalidade 

na suinocultura mundial. A síndrome caracteriza-se pelo aumento na frequência de 

eliminação das fezes, que devido ao grande volume de água eliminada, apresentam-se 

com consistência pastosa a líquida. Como consequência, o animal pode apresentar sinais 

clínicos de desidratação, desequilíbrio eletrolítico e acidose metabólica (ALFIERI et al., 

1999).  

As infecções entéricas podem ocorrer em suínos de todas as idades; porém a 

diarreia é mais comum e importante em leitões lactentes e recém-desmamados, que ainda 

não possuem potencial satisfatório ou pleno de resposta imunológica ativa (ALFIERI et 

al., 1999; PAPP et al., 2013). Além do aumento nas taxas de mortalidade dos leitões, as 

diarreias neonatais ocasionam custos adicionais com medicamentos, medidas de controle 

da infecção e intensificação da mão de obra. Indiretamente, os episódios de diarreia no 

período de pré-desmame dos leitões também interferem no desempenho produtivo por 

ocasionar aumentos nas taxas de conversão alimentar e redução no ganho de peso, 

acarretando em leitegadas desuniformes e comprometendo o manejo. A maior 

suscetibilidade dos animais às infecções secundárias, destacando-se as respiratórias, e 

redução do peso ao desmame são algumas das consequências que podem ser observadas 

em lotes de leitões que foram acometidos por diarreia neonatal (ALFIERI et al., 1998; 

LORENZETTI et al., 2014).  

A etiologia das infecções entéricas em suínos é complexa. A diarreia é uma 

síndrome multifatorial, ou seja, a   ocorrência de diversos fatores, de forma isolada ou em  
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associação, o que é mais comum, pode predispor ou determinar a enfermidade entérica. 

Os fatores  predisponentes,  ou fatores  de risco,  são  aqueles  que facilitam  a  entrada,  o 

estabelecimento e a disseminação de enfermidades entre os animais de uma ou mais 

unidades produtoras. Nessa categoria destacam-se os aspectos relativos aos animais, 

como baixo potencial de resposta imunológica e deficiências nutricionais, e os fatores 

ambientais, como instalações inapropriadas, limpeza e desinfecção deficientes, ausência 

de vazio sanitário e da adoção de medidas imunoprofiláticas ou, ainda, falhas vacinais e 

outras falhas de manejo ambiental e/ou zootécnico (ALFIERI et al., 1998; CHANG et al., 

2012; DESSELBERGER, 2014; LINARES et al., 2009).   

Adicionalmente ao caráter multifatorial, a diarreia também pode ser uma 

síndrome multietiológica. A presença de um ou mais agentes patogênicos de diferentes 

classes de micro-organismos capazes de causar infecção entérica e doença é o principal 

fator determinante da ocorrência de diarreia em granjas produtoras de suínos. Na 

dependência dos potenciais de transmissão, virulência, patogenia e da dose infectante de 

muitos micro-organismos e também da faixa etária e condições fisiológica e orgânica dos 

animais, entre outros fatores, bactérias, protozoários e vírus podem atuar como agentes 

etiológicos em infecções entéricas. Além das infecções singulares, caracterizadas pela 

presença de apenas um micro-organismo, é muito comum ocorrerem infecções mistas 

com diferentes classes de micro-organismos ou distintas cepas do mesmo micro-

organismo. Em geral, as consequências das infecções mistas são mais graves, com efeitos 

deletérios de maior intensidade, ocasionando aumentos consideráveis nas taxas de 

morbidade e mortalidade do rebanho (ALFIERI et al., 1998; GREGORI et al., 2004; 

KATSUDA et al., 2006).  

As infecções entéricas, principalmente em leitões nas fases de maternidade e 

creche, apresentam altas taxas de morbidade, letalidade variável e, certamente, 

representam prejuízos produtivos e econômicos diretos e indiretos. Adicionalmente, as 

condições de desconforto e injúria causadas pela diarreia obviamente têm impacto nas 

condições de bem-estar dos animais acometidos (ALFIERI et al., 2010). Ou seja, a 

diarreia em leitões é um dos principais problemas sanitários na criação de suínos e é 

considerada um dos gargalos da suinocultura. 

 

Saúde intestinal 

O desenvolvimento dos leitões está diretamente associado às boas condições de 

saúde intestinal que, por sua vez, está intimamente relacionada à produtividade. Já há 

algum tempo o intestino deixou de ser considerado apenas um órgão digestório e passou a 

ser considerado órgão fundamental na manutenção da saúde (FONSECA & COSTA, 

2011).  

As características de conformação e crescimento dos suínos mudaram muito nas 

últimas décadas devido à seleção genética. Entretanto, a morfologia do intestino 

permanece inalterada. A maturação do intestino ocorre rapidamente após o nascimento 

em resposta a fatores como oxigenação, presença de nutrientes enterais, desenvolvimento 

de microflora, presença de hormônios e fator de crescimento epidermal. O controle ou 

limites à penetração de micro-organismos indesejáveis é realizado pela mucosa do 

epitélio   intestinal  que  constitui  barreira física (estrutura  das   criptas  e  vilosidades)  e  
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química (secreção de mucinas, citocinas e peptídeos antimicrobianos) (LIÉVIN-LE 

MOAL & SERVIN, 2006). O tamanho das vilosidades intestinais tem relação direta com 

o ganho de peso diário dos animais, pois aumenta a superfície de absorção dos nutrientes 

previamente   digeridos.   Assim,  as   vilosidades   intestinais   podem  ser   consideradas 

importante parâmetro morfológico de avaliação do desenvolvimento animal (PLUSKE et 

al., 1997). Já a estrutura das criptas intestinais pode tanto estimular a multiplicação 

celular no intestino delgado, quanto influenciar na patogênese da diarreia (MONTAGNE 

et al., 2003; PIERCE et al., 2005).  

A estrutura e o sistema enzimático intestinais sofrem diferenciação ao longo do 

crescimento dos suínos. No período de até, aproximadamente, 36 horas após o 

nascimento os leitões têm a permeabilidade intestinal aumentada para permitir a absorção 

de imunoglobulinas provenientes do colostro (ARGENZIO, 1993). De acordo com o 

crescimento dos leitões, ocorrem alterações fisiológicas e microbiológicas no sistema 

intestinal e a adaptação a diferentes dietas e condições metabólicas (ARGENZIO, 1993; 

PLUSKE et al., 1997; SIMPSON et al., 1999).  

Outros fatores podem estar envolvidos no desenvolvimento estrutural e funcional 

do intestino em leitões, como a presença de bactérias enteropatogênicas e os manejos 

nutricional, ambiental e zootécnico. Experimentos demonstram a ocorrência de atrofia de 

vilosidades e hiperplasia das criptas intestinais com maior intensidade quando o desmame 

é realizado aos 14 dias, em comparação ao desmame aos 28 dias de idade (MOESER et 

al., 2007; SMITH et al., 2010). Essas alterações ocorrem devido ao consumo energético e 

proteico insuficientes, o que leva à redução na taxa de divisão celular nas criptas 

intestinais e à perda de células epiteliais. Como mecanismo compensatório, ocorre 

reposição celular pela migração de células da cripta, que multiplica-se em processo 

hiperplásico, com aumento na profundidade. O encurtamento e/ou atrofia das vilosidades 

e o aumento na profundidade das criptas intestinais resultam em redução da área de 

absorção, de atividade enzimática e de transporte de nutrientes (ARGENZIO, 1993; 

MOESER et al., 2007; PLUSKE et al., 1997; SMITH et al., 2010).  

É evidente que as técnicas diferenciadas de manejo como, por exemplo, o 

desmame precoce de leitões alteram profundamente o ambiente social e fisiológico destes 

animais, influenciando as boas condições de saúde intestinal tornando-os predispostos à 

má-digestão e má-absorção. Essas condições predispõem os animais a desenvolverem 

quadros de diarreia osmótica, desidratação e infecções entéricas (MOESER et al., 2007; 

SMITH et al., 2010).  

 

As infecções entéricas em suínos 

As patologias do sistema digestivo dos suínos ocupam posição privilegiada em 

termos de cuidados sanitários em rebanhos suinícolas. Fatores nutricionais, fisiológicos e 

de manejo, bem como alterações ambientais, estresse, imunidade dos hospedeiros e 

agentes infecciosos podem estar envolvidos tanto no desenvolvimento quanto, 

principalmente, na intensidade dos distúrbios entéricos. A presença de diferentes micro-

organismos patogênicos é determinante para a ocorrência de infecções entéricas em 

suínos. Na etiologia das infecções incluem-se protozoários (Criptosporidium spp., 

Isospora suis, Eimeria sp.), bactérias (Escherichia coli enterotoxigênica, Salmonella spp.,  
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Clostridium perfringens tipo C, Clostridium difficile) e vírus (rotavírus, coronavírus, 

calicivírus)  (ALFIERI et al., 1994; KATSUDA et al., 2006; LEME et al., 2014; 

ZLOTOWSKI et al., 2008). 

Nos últimos anos têm sido relatados números crescentes de infecções entéricas. O 

aparecimento de infecções reemergentes e a descrição de novos agentes infecciosos 

tornaram-se  frequentes.  As  infecções podem  ser  singulares  ou  de etiologia múltipla e, 

muitas vezes, com potencial endêmico ou epidêmico (ALFIERI et al., 2010; HALAIHEL 

et al., 2010). A possibilidade de disseminação de zoonoses é outra preocupação, uma vez 

que confere risco à segurança alimentar restringindo o consumo e a exportação dos 

produtos. Estudos moleculares recentes têm demonstrado que há grande potencial de 

alguns agentes entéricos virais provenientes de suínos infectarem seres humanos, 

constituindo-se, portanto, em importantes zoonoses (COOK et al., 2004; HALAIHEL et 

al., 2010; MIDGLEY et al., 2012; MULLER & JOHNE, 2007). Em termos de saúde 

pública, tanto a detecção quanto, principalmente, a caracterização molecular precoce dos 

patógenos circulantes em animais é de extrema importância, uma vez que, na 

dependência das características da população e do patógeno envolvido, algumas doenças 

podem ser fatais para os seres humanos. Entre os agentes entéricos virais suínos que 

apresentam potencial zoonótico destacam-se os rotavírus, norovírus e o vírus da hepatite 

E. 

Por outro lado, alguns vírus entéricos que circulam de forma endêmica em 

diferentes regiões geográficas do mundo ainda não ocorrem no Brasil. Este é o caso do 

vírus da gastroenterite transmissível dos suínos (TEGV) e do vírus da diarreia epidêmica 

suína (PEDV). Recentemente, a infecção pelo PEDV foi descrita pela primeira vez nos 

Estados Unidos da América (EUA), disseminando-se rapidamente para 30 estados norte-

americanos (STEVENSON et al., 2013; YOON, 2014). Em 2014, o vírus foi identificado 

no Canadá, México, Colômbia e Perú (OIE, 2014a). Graças à vigilância realizada por 

autoridades sanitárias de países como EUA e Canadá, foi possível a recente identificação 

de doenças causadas por novo(s) coronavírus entérico(s) suíno(s) (swine enteric 

coronavirus – SECoV) que inclui, além do PEDV, o deltacoronavírus suíno (SDCoV) 

(OIE, 2014b). Tanto o PEDV quanto o SDCoV são agentes causais de diarreia em 

animais de diferentes idades, porém com quadros clínicos mais graves em leitões (MA et 

al., 2015;YOON, 2014). No caso do PEDV, as taxas de mortalidade variam entre 30 e 

50% em neonatos, podendo chegar a 100% em leitões nascidos de matrizes soronegativas 

para o vírus (YOON, 2014). 

Entre os agentes infecciosos entéricos, as viroses são relativamente comuns 

(ZHANG et al., 2013). Do ponto de vista da sanidade animal, os vírus entéricos, tanto em 

infecções singulares quanto associados com outros micro-organismos patogênicos, 

aumentam as taxas de morbidade e de mortalidade dos rebanhos e afetam diretamente a 

rentabilidade dos sistemas de produção (ALFIERI et al., 2010; ZHANG et al., 2013). Os 

mecanismos fisiopatológicos das infecções entéricas virais dos suínos variam de acordo 

com o local de replicação dos agentes nas vilosidades intestinais (ápice ou criptas). 

Existem diferentes vírus entéricos que podem ocasionar infecções sintomáticas e/ou 

assintomáticas nos suínos, dependendo da faixa etária dos animais acometidos. Ao final 

do   ciclo   infeccioso,   as   partículas   virais   produzidas   contaminam   o    ambiente;  a  
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disseminação é facilitada pela excreção viral por período prolongado e, muitas vezes, em 

altos títulos e os animais são considerados fontes de infecção para outras categorias do 

ciclo de produção. A intensificação do sistema de criação de suínos também leva à 

produção elevada de dejetos e o manejo inadequado dos mesmos pode causar sérios 

problemas de contaminação ambiental, principalmente da água (ALFIERI et al., 2010). 

 

Rotavirose 

Os rotavírus são um dos principais agentes etiológicos de diarreia em humanos e 

animais neonatos e jovens, incluindo os suínos. Os rotavírus foram detectados pela 

primeira vez em bezerros e, subsequentemente, detectados em humanos e outras espécies 

animais (CHANG et al., 2012 & MULLER & JOHNE, 2007).  

 Em suínos, a rotavirose caracteriza-se por comprometer animais jovens, 

principalmente entre a segunda e quarta semanas de idade. Embora em muitos casos os 

animais acometidos não apresentem sinais clínicos, a infecção por rotavírus é considerada 

enzoótica em rebanhos suinícolas de todo o mundo, independentemente do grau de 

tecnificação e do manejo adotado (ALFIERI et al., 1998; ALFIERI et al., 1999; CHANG 

et al., 2012; LINARES et al., 2009). 

A transmissão do rotavírus ocorre primariamente pela via fecal-oral, por meio da 

ingestão de partículas virais presentes no ambiente, água e/ou alimentos contaminados 

por fezes de animais infectados. Matrizes prenhes, quando portadoras, eliminam 

partículas virais pelas fezes, principalmente nos dias que antecedem o parto, e 

constituem-se em fonte de infecção para os leitões. Animais infectados eliminam os 

rotavírus em fezes tanto normais quanto diarreicas. Há relatos da possibilidade de 

transmissão por aerossóis, principalmente quando as condições de umidade e ventilação 

são favoráveis (ALFIERI et al., 2010; DEWEY et al., 2003; LORENZETTI et al., 2014). 

O período de incubação da infecção pode variar de 18 a 96 horas, entretanto os sinais 

clínicos frequentemente se iniciam 24 horas pós-infecção e são seguidos por diarreia de 

consistência pastosa a líquida e de curta duração, em média por três a quatro dias.  

Os rotavírus apresentam tropismo marcante pelas células do intestino delgado. Os 

episódios de diarreia ocorrem devido à penetração dos vírus nos enterócitos das porções 

média e superior das vilosidades intestinais. Leitões geralmente apresentam atrofia de 

vilosidades mais grave e extensa, sendo que os rotavírus suínos das espécies ou grupos A 

e C tendem a produzir maior dano às vilosidades e diarreia mais intensa que os rotavírus 

suínos grupos B e E. A redução da capacidade de absorção dos enterócitos, a descamação 

do epitélio intestinal e a atrofia das vilosidades causam o quadro diarreico. As fezes são 

volumosas, quase sempre contêm grande quantidade de muco e apresentam pH ácido, o 

que promove irritação da região perianal. A desidratação é frequente em leitões muito 

jovens. A ingestão de grande quantidade de leite é um fator que contribui para o 

agravamento do quadro de diarreia, uma vez que a infecção pelo rotavírus reduz a 

produção de lactase, o que exacerba a desregulação osmótica e a má absorção. Por essa 

razão, as infecções pelos rotavírus são frequentemente referidas como “curso branco” ou 

“curso do leite” (ALFIERI et al., 1998; CHANG et al., 2012).  

Além da diarreia, outros sinais clínicos não específicos das síndromes diarreicas 

podem ocorrer, como depressão, anorexia, vômito, desidratação, pêlos eriçados e sinais 

inerentes  à  acidose  metabólica.  Animais  jovens  podem  morrer  em  consequência  da  
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desidratação ou da infecção bacteriana secundária, mas a maioria se recupera em três a 

cinco dias (ALFIERI et al., 2010).  

Em leitões lactentes e recém-desmamados, a rotavirose geralmente é 

acompanhada de sinais clínicos; porém, nos animais de outras categorias a infecção é, na 

maioria das vezes, assintomática. Desta forma, os animais adultos assintomáticos são 

importantes reservatórios e transmissores  do  vírus para os animais jovens.  As condições 

orgânicas e de estresse no período do periparto também fazem com que as matrizes sejam 

importantes fontes de infecção para os neonatos. Resumidamente, os fatores de risco para 

infecções sintomáticas por rotavírus são a virulência e a carga viral da cepa infectante, a 

idade e o status imunológico do hospedeiro e a presença de coinfecções com outros 

enteropatógenos. Estes fatores modulam tanto a frequência quanto a intensidade dos 

sinais clínicos em leitões (ALFIERI et al., 1994; ALFIERI et al., 1998).  

A morbidade da rotavirose suína é alta, principalmente nas primo-infecções, 

porém a mortalidade é variável e oscila entre 7 e 20% (BOHL et al., 1982). Os animais 

acometidos podem excretar o vírus por até oito dias após a recuperação (DEWEY et al., 

2003). 

Os rotavírus são considerados espécie-específicos, entretanto, infecções 

heterólogas são relatadas com certa frequência. As infecções heterólogas ocorrem quando 

uma cepa de rotavírus, característica de um determinado hospedeiro, infecta outra espécie 

animal. Desse modo, seres humanos também estão susceptíveis à infecção caso os suínos 

se infectem com uma cepa que seja adaptada a ambas as espécies de hospedeiros. Assim 

como ocorre para os outros animais contactantes com um animal excretando o vírus, o 

elevado número de partículas virais eliminado nas fezes para o ambiente também 

aumenta a probabilidade de infecção de seres humanos (COOK et al., 2004; MULLER & 

JOHNE, 2007; PAPP et al., 2013). 

 

(I) Classificação dos rotavírus 

Os rotavírus compõem o gênero Rotavirus da família Reoviridae. A partícula 

viral é formada por três camadas proteicas concêntricas e não possui envelope, o que 

confere ao vírion grande resistência às condições adversas do meio ambiente e à maioria 

dos desinfetantes rotineiramente utilizados na suinocultura. O genoma viral é formado 

por 11 segmentos de RNA dupla fita. Cada segmento genômico codifica uma das seis 

proteínas estruturais, denominadas VPs (virus protein) ou uma das seis proteínas não 

estruturais, denominadas NSPs (non structural protein), exceto o segmento 11, que 

codifica duas NSPs. Na camada interna do capsídeo, também denominada núcleo viral, 

estão dispostas as proteínas VP1, VP3 e VP2, sendo que as duas primeiras estão 

intimamente associadas ao genoma do vírus. A camada proteica intermediária do 

capsídeo é formada pela proteína VP6, que é proteína viral mais abundante dos rotavírus, 

e a porção mais externa do capsídeo é formada pelas proteínas VP4 e VP7 (ESTES & 

KAPIKIAN, 2007). As proteínas não estruturais dos rotavírus são denominadas NSP1 a 

NSP7;  são  sintetizadas  no interior  das  células infectadas e  atuam   em etapas do   ciclo  

replicativo ou interagem com proteínas do hospedeiro que influenciam na patogênese e na 

resposta imune do hospedeiro contra a infecção (GREENBERG & ESTES, 2009).  

Por ser considerada uma das proteínas mais imunogênicas e antigênicas, a 

proteína estrutural   VP6 é   frequentemente selecionada   para a detecção  em sistemas de  
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diagnóstico e ensaios imunológicos. De acordo com as características antigênicas e 

moleculares da VP6, os rotavírus podem ser classificados em oito espécies ou grupos 

virais denominadas rotavírus A – H (RVA – RVH), oficialmente aceitos pelo Comitê 

Internacional de Taxonomia Viral (ICTV, 2014). 

Entre as oito espécies de rotavírus, o RVA, RVB, RVC e RVH são capazes de 

causar infecção e doença tanto em humanos quanto em animais, sendo considerados 

importantes  na  epidemiologia da infecção. O RVA é bem caracterizado  por ser   o mais 

frequente em todas as espécies animais e por ser um dos principais agentes etiológicos de 

gastroenterite viral nos animais e em seres humanos. Os rotavírus das espécies B e C têm 

sido detectados esporadicamente em animais e humanos; porém o RVC está se tornando 

um agente causal mais comum de diarreia em leitões de maternidade, comprometendo 

principalmente animais na primeira semana de vida. O RVE foi descrito, com baixa 

frequência até o momento, apenas em suínos e as espécies D, F e G de rotavírus foram 

detectadas em aves de diferentes espécies (MARTHALER et al., 2014a; MARTHALER 

et al., 2014b; MOLINARI et al., 2014a; MOLINARI et al., 2014b). 

As espécies de rotavírus que infectam suínos são o RVA, RVB, RVC, RVE e 

RVH. Tanto em seres humanos quanto em suínos, infecções sintomáticas e 

assintomáticas pelo RVA são predominantes. Entretanto, os rotavírus das espécies B, C e 

H também infectam suínos, embora em proporções significativamente menores 

(MARTHALER et al., 2014a). No Brasil, a associação de diferentes espécies de rotavírus 

suínos em infecções entéricas de leitões com e sem diarreia tem sido descrita em 

rebanhos de diversas propriedades (LORENZETTI et al., 2014; MÉDICI et al., 2011). 

Durante muitos anos, o sequenciamento de cepas de rotavírus disponibilizou 

sequências genômicas completas de RVA, RVB e RVC. Entretanto, não há sequências de 

genoma de RVE disponíveis e até hoje há apenas dois estudos em que esta espécie de 

rotavírus foi descrita, ambos a partir de amostras fecais suínas. O RVH é uma espécie 

emergente de rotavírus e, por ter sido descrita pela primeira vez apenas recentemente 

(2011), pesquisadores têm se dedicado em lograr êxito na caracterização de todos os seus 

genes (KINDLER et al., 2013; MARTHALER et al., 2014b; MOLINARI et al., 2014a; 

MOLINARI et al., 2014b). 

 

(II) Rotavírus A  

O RVA é considerado o grupo mais importante de rotavírus devido à sua alta 

prevalência e patogenicidade, tanto em humanos quanto em animais, e uma das causas 

mais frequentes de infecção entérica. Na espécie suína, a infecção pelo RVA ocorre 

principalmente em leitões de 1 a 8 semanas de vida, sendo que a prevalência é maior em 

animais nas fases de final de maternidade e início da creche, ou seja, entre 3 e 5 semanas 

de idade. A ampla disseminação do RVA é facilitada pelo período de excreção nas fezes, 

que pode ser de até 14 dias, e pelos altos títulos, que podem alcançar 1010 a 1011 

partículas   virais   por   grama   de   fezes.   Adicionalmente,   a    presença   de    animais 

assintomáticos portadores da infecção e a grande resistência do vírus no ambiente são 

fatores que contribuem para a perpetuação da infecção em unidades produtoras de leitões 

(ALFIERI et al., 1999; CHANG et al., 2012).  

Além da classificação em espécies, baseada na proteína VP6, o RVA também 

pode ser molecularmente classificado em genotipos. Um sistema binário   de classificação  
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para estes vírus foi estabelecido, com base na diversidade antigênica das proteínas 

estruturais VP7 e VP4, localizadas na camada externa do capsídeo (sorotipos), ou dos 

segmentos genômicos que as codificam (genotipos). Assim, as cepas de RVA são 

classificadas em G tipo (VP7) e P tipo (VP4) (ESTES & KAPIKIAN, 2007). Atualmente 

são reconhecidos 27 G tipos e 37 P tipos de RVA em cepas virais de origem humana e 

animal, incluindo mamíferos e aves. Entre os RVA suínos, pelo menos 10 G tipos (G1 a 

G6, G8 a G11) e seis P tipos (P1, P2, P7, P9, P12 e P14) foram reconhecidos em cepas de 

RVA identificadas em casos clínicos de diarreia em leitões (CHANG et al., 2012; 

MATTHIJNSSENS et al., 2011).   

Devido à natureza segmentada do genoma viral podem ocorrer recombinações ou 

rearranjos genômicos entre diferentes cepas de rotavírus, além de mutações pontuais 

características dos vírus RNA. Com isso, é comum a grande diversidade genética dos 

rotavírus em sorogrupos, sorotipos ou variantes antigênicas de um mesmo sorotipo. 

Devido à diversidade genética encontrada em cepas de RVA e à possibilidade de 

ressortimento em todos os segmentos do genoma, em 2008 foi proposto um novo sistema 

de classificação para os RVA que tem por base não apenas os genes VP7 e VP4 mas sim 

todos os 11 segmentos genômicos do RVA. A “constelação genômica”, como tem sido 

denominada, é definida a partir de análises dos genes VP7-VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-

NSP1-NSP2-NSP3-NSP4-NSP5/6 e os genotipos são classificados em Gx-P[x]-Ix-Rx-

Cx-Mx-Ax-Nx-Tx-Ex-Hx, em que x representa o número do genotipo 

(MATTHIJNSSENS et al., 2008; MATTHIJNSSENS et al., 2011). Considerando os 11 

genes de rotavírus, já foram relatados 174 genotipos até o momento (Tabela 1).  
 

Tabela 1. Genes que definem os genotipos para os 11 segmentos genômicos de cepas de 

rotavírus da espécie A. 

Proteína 

Genotipos  

(número de tipos 

descritos) 

Genotipos mais comuns em cepas de RVA 

de origem suína 

VP7 G (27) G3, G4, G5 e G11 

VP4 P (37) P[6] e P[7] 

VP6 I (18) I5, I1 

VP1 R (9) R1 

VP2 C (9) C1 

VP3 M (8) M1 

NSP1 A (18) A1, A8 

NSP2 N (10) N1 

NSP3 T (12) T1, T7 

NSP4 E (15) E1 

NSP5 H (11) H1 

TOTAL 174  

 

O objetivo de apresentar os dois sistemas de classificação das cepas de RVA, 

binário e a análise de constelação genômica que envolve os 11 genes virais, é de apenas e 

tão somente demonstrar a atual diversidade e complexidade molecular das cepas de RVA 

circulantes em humanos e animais. Sem dúvida, estudos direcionados à análise antigênica 

e molecular de   cepas de   RVA trazem  reflexos positivos  na compreensão dos impactos  
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dessa diversidade em aspectos relacionados à epidemiologia, patogenia e profilaxia das 

rotaviroses. 

 

(III) Rotavírus B 

O RVB foi associado, primariamente, com episódios de diarreia em seres 

humanos adultos em países asiáticos e, posteriormente, foi identificado em roedores, 

bovinos,  suínos e  ovinos.  Em suínos,  o RVB está relacionado  com doença entérica em 

animais nas fases de pré e pós-desmame, embora ocorra em menor frequência em 

comparação ao RVA e RVC (SUZUKI et al., 2012). 

A prevalência da infecção e as caracterizações antigênica e molecular do RVB 

ainda não estão claramente estabelecidas principalmente devido à dificuldade de 

adaptação viral em cultivos celulares, uma vez que os animais infectados apresentam 

excreção fecal de baixos títulos virais. Ao contrário do RVA suíno, para o qual há 

informações sobre a caracterização molecular do genoma completo de várias cepas virais, 

o conhecimento relacionado ao genoma de RVB de origem suína permanece restrito às 

análises das proteínas VP6, VP7, NSP1, NSP2 e NSP5 (DALLANORA & MACHADO, 

2010; KUGA et al., 2009; MARTHALER et al., 2012; SUZUKI et al., 2012). Ainda 

assim, tem sido demonstrada grande diversidade entre cepas de RVB em comparação ao 

RVA e RVC. Seguindo a identificação de várias sequências geneticamente divergentes de 

VP7 de RVB, foi desenvolvido em 2012 um sistema de classificação que baseia-se na 

genotipagem da VP7 (G tipo) que revelou 20 G tipos de RVB (MARTHALER et al., 

2012).   

 

(IV) Rotavírus C 

O RVC é considerado um patógeno emergente. A sua primeira descrição ocorreu 

a partir de amostras fecais diarreicas de leitões em 1980 e, desde então, a circulação 

mundial do vírus tem sido demonstrada (BOHL et al., 1982; GABBAY et al., 2008; 

JEONG et al., 2009; MARTHALER et al., 2013; MÉDICI et al., 2011). 

Em suínos, quadros de diarreia causados pelo RVC são mais frequentes em 

leitões nas fases de maternidade e creche; porém suínos adultos também podem ser 

infectados pelo RVC e apresentar ou não sinais clínicos. O RVC também já foi detectado 

em leitões assintomáticos, com prevalência de 4,4%; entretanto acredita-se que estes 

casos podem estar associados à imunidade maternal (passiva) ou à circulação de cepas 

naturalmente atenuadas (PANZARDI et al., 2009). A infecção pelo RVC suíno pode ser 

singular ou mista com outros agentes entéricos, inclusive com outras espécies de 

rotavírus suínos (LORENZETTI et al., 2014; MARTHALER et al., 2014a; MÉDICI et 

al., 2011; STIPP et al., 2014).   

No Brasil, o RVC é um importante patógeno associado a surtos de diarreia, 

principalmente em leitões de até 3 semanas de idade, com taxas de morbidade entre 70% 

e 80% e de letalidade entre 20% e 25%. Atualmente, os relatos de surtos de rotavirose 

suína determinada pelo RVC em leitões com apenas uma semana de vida tem sido 

frequentes em várias regiões geográficas brasileiras (LORENZETTI et al., 2014; 

MÉDICI et al., 2011; STIPP et al., 2014).  

A ocorrência de transmissão heteróloga de RVC já foi descrita. Cepas de RVC 

suíno  foram   detectadas em   crianças com e sem diarreia, sugerindo a  possibilidade dos  
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suínos atuarem como reservatórios para cepas virais com potencial zoonótico (COOK et 

al., 2004; GABBAY et al., 2008; MULLER & JOHNE, 2007). 

Assim como ocorre para o RVA, o RVC também tem sido classificado em 

genotipos. A maioria dos genes estudados são os que codificam as proteínas VP7, VP4 e 

VP6. Com base no sistema binário de classificação, as cepas suínas de RVC apresentam 

grande variabilidade genética e são divididas em 7 G tipos (G1, G3 e G5-G9) e 1 P tipo 

(P[1]). A classificação de RVC baseada no gene VP6 define as cepas suínas em 

genogrupo  I1.  Sequências genômicas  completas foram  estabelecidas  para  9  cepas  de 

RVC, sendo 8 de origem humana e apenas uma de origem suína. Entretanto, as 

informações genéticas relacionadas a esta espécie viral ainda são limitadas (BAEK et al., 

2013; JEONG et al., 2015; MÉDICI et al., 2010; STIPP et al., 2014; YAMAMOTO et al., 

2011).   

  

(V) Rotavírus E 

 O RVE foi descrito na década de 80 depois da sua identificação em fezes 

diarreicas de leitões. A confirmação da presença da nova espécie de rotavírus na etiologia 

de infecções entéricas se deu por meio da técnica de imunofluorescência indireta, o que 

comprovou que as cepas de RVE apresentavam antígenos próprios. Adicionalmente, a 

análise do perfil eletroforético em gel de poliacrilamida demonstrou que o padrão de 

migração dos segmentos genômicos de RVE era distinto quando comparado com o 

eletroferotipo de outras espécies conhecidas de rotavírus (CHASEY et al., 1986; 

PEDLEY et al., 1986). Entretanto, não há estudos posteriores baseados nessa espécie de 

rotavírus, o que limita os conhecimentos sobre a epidemiologia da infecção e 

características moleculares do RVE.     

 

(VI) Rotavírus H 

A primeira detecção de RVH suíno ocorreu no Japão, em 1999. Fora do 

continente asiático, o RVH suíno foi identificado no Brasil, em 2012, e nos EUA em 

2014. A infecção é mais frequente em animais de até 55 dias de idade, sendo comum a 

coinfecção com uma ou mais espécies de rotavírus suínos, como o RVA, RVB e RVC 

(MARTHALER et al., 2014b; MOLINARI et al., 2014a; MOLINARI et al., 2014b; 

WAKUDA et al., 2011).    

No Brasil, o vírus foi identificado em um surto de diarreia em leitões de 1 a 6 

semanas que ocorreu no estado do Mato Grosso do Sul em 2012. Leitões diarreicos de 35 

dias foram positivos para o RVH. Neste mesmo surto, RVA, RVB, RVC e RVH foram 

identificados em infecções singulares e/ou mistas (MOLINARI et al., 2014b).  

 O conhecimento relacionado ao genoma do RVH de origem suína permanece 

restrito às análises das proteínas VP4, VP6, VP7 e NSP4 (MARTHALER et al., 2014b; 

MOLINARI et al., 2014a; WAKUDA et al., 2011).  

Por ser uma espécie emergente, a epidemiologia dessa espécie de rotavírus permanece 

pouco elucidada. Informações adicionais com relação aos demais segmentos genômicos 

do RVH suíno, bem como sobre os genes já estudados, particularmente por meio da 

análise de maior número de cepas virais ainda são necessários para compreender a origem 

e o parentesco genético dos RVH de origem suína e humana.  
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Pressão imunológica vacinal 

Atualmente existem vacinas comerciais para a profilaxia da rotavirose em 

humanos, bovinos e suínos. Para a espécie suína, as vacinas comerciais disponíveis 

possuem os genotipos G4P[6] e G5P[7]. Para o RVB, RVC, RVE e RVH não há vacinas 

disponíveis. A vacinação reduz a ocorrência de rotavirose nos rebanhos suinícolas e 

também a intensidade dos episódios de diarreia sendo, com isso, recomendada em regiões 

e/ou rebanhos onde a infecção é endêmica (PAPP et al., 2013). 

A imunidade determinada pelos rotavírus é predominantemente homotípica, ou 

seja,   protege contra   infecções por   genotipos de   rotavírus iguais   aos que os   animais 

tenham sido expostos anteriormente, seja por infecção natural ou por vacinação. A 

imunidade homotípica é importante para a proteção contra a infecção por rotavírus e, por 

isso, a determinação dos genotipos G e P é essencial.  

Alguns genotipos de RVA frequentemente encontrados em humanos e em 

bovinos têm sido descritos em suínos, ou seja, cepas de RVA suíno compartilhando 

características genéticas encontradas em cepas de RVA de origem humana 

(LORENZETTI et al., 2011). O mesmo já foi descrito para cepas de RVA bovino 

(KOMOTO et al., 2014). Adicionalmente, existem relatos da ocorrência de diarreia por 

RVA em crianças e animais regularmente vacinados. Esses episódios podem ser 

justificados pela ocorrência de ressortimento, um evento comum durante a infecção pelo 

rotavírus (DESSELBERGER, 2014; PAPP et al., 2013).  

O ressortimento é a troca entre os segmentos genômicos de cepas virais distintas 

quando infectam a mesma célula, ocorrendo mutação e o surgimento de diferentes 

genotipos. Este mecanismo favorece a adaptação dos rotavírus a outros hospedeiros, 

inclusive o homem, além de favorecer a evolução viral. É muito provável que a vacinação 

em massa de diferentes espécies hospedeiras contra o rotavírus induza pressão imune, o 

que pode promover ressortimentos, rearranjos genômicos, mutações pontuais e a 

emergência de variantes genéticas e novos genotipos de RVA (MATTHIJNSSENS et al., 

2009).  

O uso de técnicas moleculares de identificação tem proporcionado a constante 

descrição de novos G e/ou P tipos de rotavírus, bem como a ocorrência de outras 

associações entre os genotipos G e P ou, ainda, infecções mistas com mais de um G e/ou 

P tipo. Desta forma, diferentes genotipos de uma determinada espécie de rotavírus ou 

novas variantes de um genotipo específico ou ainda a reemergência de alguns genotipos 

que  foram  previamente  controlados  por  vacinação  podem  emergir  ou  difundir-se  na 

população em condições adequadas (DESSELBERGER, 2014; MATTHIJNSSENS et al., 

2009).   

 

Imunidade passiva vs. infecções entéricas em leitões 

Nos últimos anos o sistema brasileiro de criação de suínos passou por uma série 

de transformações tecnológicas e biotecnológicas a fim de atender as exigências 

qualitativas e quantitativas dos mercados interno e externo e manter consolidada a atual 

posição da suinocultura nacional frente à produção e comércio internacional. No Brasil, a 

suinocultura contemporânea tornou-se profissionalizada e essencialmente intensiva, o que 

permitiu o aumento significativo da escala de produção. Entretanto, o sistema intensivo 

de     criação   de suínos     também   fez     emergir   algumas   preocupações    relevantes,  
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principalmente em relação à sanidade dos animais, muitas das quais representam desafios 

tanto para produtores quanto para veterinários, pois demandam abordagens diferenciadas 

em toda a cadeia produtiva para o controle efetivo de doenças, incluindo as infecções 

entéricas. 

O melhoramento genético é uma das ferramentas incorporadas no sistema 

produtivo atual. Além de permitir aprimorar características de carcaça e qualidade de 

carne, o melhoramento genético visa aumentar o desempenho produtivo, como 

prolificidade, habilidade materna, conversão alimentar e taxa de crescimento. Com isso, 

espera-se aumento no número de suínos desmamados/porca/ano. O desempenho e 

características  da   carcaça  suína  melhoraram significativamente  nos  últimos  anos   e 

atingiram valores próximos aos esperados como ideais. Consequentemente, o 

melhoramento genético para tamanho da leitegada passou a ser uma das prioridades. 

O tamanho da leitegada é o principal fator que influencia a produção de leite nos 

suínos. Neste sentido, as matrizes suínas também passaram a receber manejo diferenciado 

com o objetivo de garantir sua capacidade leiteira, principalmente em granjas 

hiperprolíficas (PANZARDI et al., 2009).  

Mesmo em granjas que adotam o manejo adequado das matrizes lactantes com 

relação ao estímulo das glândulas mamárias, à qualidade nutricional da fêmea nos 

períodos pré e pós-parto e à produção de quantidade adequada de colostro com qualidade, 

ou seja, rico em imunoglobulinas, o aumento da prolificidade e tamanho de leitegada 

podem ter suas consequências. Como exemplos, pode-se citar o menor peso dos leitões ao 

nascer, variabilidade de peso dos leitões e dificuldade em mamar o colostro, o que resulta 

em menor taxa de sobrevivência pré-desmame. Outra preocupação refere-se às fêmeas 

primíparas, que sabidamente produzem colostro em menor quantidade e de menor 

qualidade, ou seja, com baixos títulos de anticorpos (DALLANORA & MACHADO, 

2010; PANZARDI et al., 2009).  

Para as matrizes de ordens de partos mais avançadas, surge outra questão. Mesmo 

que essas fêmeas tenham a produção de leite incrementada, seja pelo maior número de 

glândulas mamárias funcionais e/ou devido ao melhoramento genético, a concentração 

sérica de anticorpos se mantém a mesma. Deste modo, é possível concluir que a 

concentração de imunoglobulinas no leite de matrizes com alta capacidade leiteira é 

menor, uma vez que as imunoglobulinas estão diluídas em maior quantidade de leite, e 

que os leitões   que mamam   nessas   matrizes   dividirão entre eles menor  quantidade de 

anticorpos colostrais, o que significa menor proteção passiva em leitegadas maiores. Vale 

lembrar que o consumo individual dos leitões diminui com o aumento do número de 

animais na leitegada (DALLANORA & MACHADO, 2010).  

A imunidade passiva, ou seja, aquela adquirida da matriz logo após o nascimento 

por meio da ingestão do colostro desempenha função preponderante no combate às 

infecções no início da vida do animal. A placenta dos suínos é do tipo epiteliocorial 

difusa e, portanto, não permite a transferência de anticorpos da mãe para o feto durante a 

gestação. Isso significa que os leitões nascem sem anticorpos maternos e desprotegidos 

contra os patógenos ambientais. A imunidade protetora dos leitões nas primeiras semanas 

de vida é exclusivamente proveniente da matriz por meio da ingestão de colostro nas 

primeiras 24 horas de vida, sendo as seis primeiras horas especialmente importantes. Isso 

porque assim  que  nascem e  até  aproximadamente 3  a  4 semanas  de  idade,  o  sistema  
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imunológico dos leitões ainda não é plenamente competente para debelar infecções 

ocasionadas por carga infecciosa alta de micro-organismos potencialmente patogênicos 

(ALFIERI et al., 1999; ALFIERI et al., 2010).   

Nos quadros de diarreia neonatal, os animais são precocemente desafiados com 

uma carga muito grande de micro-organismos ambientais e a imunidade passiva é a única 

defesa contra os agentes infecciosos (ALFIERI et al., 1998). Na suinocultura 

contemporânea o desmame precoce é outra prática comum. Isso acarreta consequências 

tanto para as matrizes quanto para os leitões. Em relação às matrizes, deve-se considerar 

que a precocidade dos leitões influencia diretamente o período de lactação das fêmeas. De 

modo geral, nas últimas décadas tem-se observado redução nesse período. O pico de 

lactação, que antigamente ocorria por volta dos 40-45 dias pós-parto, atualmente se dá em 

torno dos 21 dias pós-parto, fase em que a fêmea começa a expressar o seu potencial de 

produção de leite. Já com relação aos leitões, que nos sistemas atuais são desmamados 

entre 17 e 28 dias de idade ou, em alguns casos, passam por desmama superprecoce entre 

os 12 e 16 dias de idade, os animais são submetidos a situações de estresse que podem 

comprometer diretamente a resposta imunológica (DALLANORA & MACHADO, 

2010).  

Além do próprio estresse da desmama, as mudanças bruscas de alimentação e 

ambiente e o estresse social devido à mescla de animais de diferentes leitegadas 

ocasionam quadro de imunodepressão temporária que pode ser responsável por redução 

no potencial de resposta imune dos animais. Nessas condições, a probabilidade de 

desenvolvimento de diarreia, especialmente aquelas de etiologia infecciosa, aumenta 

consideravelmente. Com isso, é fácil compreender que as falhas na transferência passiva 

de anticorpos colostrais em associação a fatores genéticos relacionados à prolificidade e 

ao pico de lactação das fêmeas suínas são importantes fatores predisponentes ao 

desenvolvimento de infecções entéricas nos períodos pré e pós-desmame dos leitões nos 

sistemas atuais de criação.  

 

Prevenção e Controle 

O controle e a erradicação da rotavirose em unidades suinícolas não são tarefas 

simples. Os rotavírus são resistentes em condições ambientais de temperatura, umidade, 

pH e  a  uma série de produtos químicos  rotineiramente utilizados  como desinfetantes na  

suinocultura. Nas fezes os rotavírus são resistentes à inativação a 60°C por 30 minutos e a 

18-20°C por, pelo menos, 7 a 9 meses. Matrizes, principalmente no período periparto, e 

outros animais assintomáticos podem atuar como fontes da infecção, o que faz com que 

seja praticamente impossível eliminar completamente a presença do vírus no ambiente 

(ALFIERI et al., 1999; CHANG et al., 2012). Portanto, práticas adequadas de manejos 

zootécnico, ambiental e de dejetos são fundamentais em todas as etapas do ciclo de 

criação de suínos para evitar o acúmulo de partículas virais no ambiente e a exposição de 

animais suscetíveis ao rotavírus.  

Os rotavírus são resistentes a solventes lipídicos e detergentes comuns, o que 

exige a eleição de produtos adequados para a desinfecção. Formalina, cloro e produtos 

tendo como base o fenol e derivados fenólicos podem ser utilizados como desinfetantes 

com o objetivo  de reduzir a carga viral no ambiente.  Adicionalmente, produtos contendo  
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o glutaraldeído como princípio ativo também são muito eficientes e disponíveis para uso 

na suinocultura. 

Além do uso de desinfetantes com princípio ativo eficaz contra o rotavírus, as 

instalações também devem ser adequadas para evitar o acúmulo de dejetos e permitir a 

higienização. O piso da maternidade e da creche deve ser construído de modo a facilitar a 

remoção fecal, limpeza e desinfecção, que devem ser processos realizados com muito 

critério. Deve-se evitar contato direto entre leitegadas infectadas e sadias, principalmente 

com relação às práticas de manejo realizadas pelos funcionários, tendo como regra 

manejar primeiramente as leitegadas sadias e somente depois aquelas que apresentam 

animais com manifestação de sinais clínicos, particularmente diarreia. A implantação de 

vazio sanitário em sistema all in/all out é uma condição sine qua non na suinocultura 

atual (ALFIERI et al., 2010; SILVA et al., 1998). 

O manejo das unidades de criação intensiva de suínos deve ser utilizado com o 

objetivo de redução da incidência da doença, porém somente melhores práticas de higiene 

dificilmente irão controlar completamente a ocorrência de infecções por rotavírus. A 

imunidade passiva é especialmente importante na proteção de animais neonatos contra a 

rotavirose, sendo fundamental garantir que todos os leitões recebam colostro rico em 

anticorpos, principalmente nas primeiras 6 horas de vida. Para isso, deve-se realizar a 

assistência ao parto, o monitoramento dos neonatos e o manejo das mamadas. Deve-se, 

ainda, adotar manejo sanitário diferenciado para fêmeas primíparas e para as parições que 

ocorrem nos meses secos do ano (ALFIERI et al., 2006). 

A imunoprofilaxia é uma das principais medidas de controle e prevenção da 

rotavirose em leitões e, portanto, é altamente recomendada. A vacinação contra o 

rotavírus das matrizes no final do período de gestação aumenta os títulos de anticorpos 

específicos no colostro e prolonga o período de secreção dos anticorpos no leite, o que 

resulta na redução da incidência de rotavirose nos leitões neonatos e, principalmente, em 

redução da itensidade dos episódios de diarréia das suas consequências. A grande 

variabilidade genética dos rotavírus não permite a elaboração de vacinas com todos os 

genotipos virais existentes. Dessa forma, as vacinas comerciais disponíveis atualmente 

apresentam os genotipos G4P[6] e G5P[7] de RVA, que são os mais comuns nos 

rebanhos suinícolas brasileiros. Como são destinadas ao controle da diarreia neonatal, as 

vacinas  também   incluem  o toxóide do  Clostridium perfringens tipo   C e os antígenos 

fimbriais K88, K99, 987P e F41 da Escherichia coli. Não há vacinas disponíveis para 

leitões, assim como não há vacinas contra as outras espécies/ grupos de rotavírus suínos.  

Nas marrãs, a primeira dose da vacina deve ser administrada pela via intramuscular aos 

80 dias de gestação e o reforço deve ser realizado aos 100 dias. Nas gestações seguintes, 

as matrizes anteriormente vacinadas devem ser revacinadas com dose única entre 90 e 

100 dias do período gestacional.  

Vale lembrar que as vacinas não foram elaboradas para proteger contra todas as 

espécies de rotavírus ou mesmo contra todos os genotipos de RVA e que os eventos 

genéticos que podem ocorrer durante a replicação dos rotavírus favorecem o surgimento 

de diferentes genotipos e a evolução viral. Esses fatos podem justificar o possível escape 

imunológico em animais vacinados devido à proteção inadequada ou inespecífica, o que 

se reflete nos anticorpos colostrais e na profilaxia dos leitões (LORENZETTI et al., 2011; 

LORENZETTI et al., 2014; MATTHIJNSSENS et al., 2009; PAPP et al., 2013).  
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Considerações Finais 

Um dos principais gargalos da suinocultura é, definitivamente, a diarreia neonatal 

suína. Devido ao aumento da produtividade, prolificidade e manejo intensivo dos 

rebanhos, os animais estão cada vez mais suscetíveis às doenças, principalmente os 

leitões nas primeiras semanas de vida. Diferentes agentes patogênicos podem causar 

infecções entéricas, sendo as viroses os problemas mais comuns.  

A rotavirose é uma das infecções entéricas clássicas de suínos e, apesar de ser um 

problema já conhecido há décadas, ainda determina impactos negativos importantes na 

sanidade dos rebanhos, até mesmo em rebanhos de propriedades altamente tecnificadas. 

Algumas características peculiares dos rotavírus fazem com que as rotaviroses se 

manifestem de formas distintas em relação a outras doenças entéricas. Dentre essas 

características   destacam-se:   i) resistência dos rotavírus às condições  ambientais  e  aos 

produtos químicos utilizados para desinfecção do ambiente, instalações e equipamentos; 

ii) alta concentração de partículas virais excretadas no período agudo da doença; iii) 

presença de infecções subclínicas e de adultos portadores assintomáticos; iv) grande 

variedade de hospedeiros; v) possibilidade de transmissão entre espécies (infecções 

heterólogas); vi) caráter endêmico da infecção; vii) diversidade genética dos rotavírus.  

Salienta-se que este último item merece destaque especial. Estudos moleculares 

realizados nos últimos anos revelam que os rotavírus são capazes de eventos genéticos 

que estabelecem a sua evolução em relação à capacidade tanto de infectar diferentes 

hospedeiros, o que determina a ocorrência de infecções heterólogas, quanto de evadir-se 

da resposta imune natural e vacinal, o que garante a sua perpetuação no ambiente. O 

resultado é um cenário que mescla uma infecção entérica com quadro clássico de diarreia 

causada por um agente conhecido há décadas, porém com capacidade constante de 

renovação e, com isso, o perfil contemporâneo da epidemiologia das rotaviroses é 

extremamente dinâmico e apresenta alterações frequentes.  

Além dos problemas produtivos e econômicos, diretos e indiretos, e de bem-estar 

animal, destaca-se o risco à saúde pública, uma vez que os suínos têm sido apontados 

como potenciais reservatórios de rotavírus de diferentes espécies para humanos. No 

sentido  da  promoção  da  saúde  pública,  sanidade  animal   e produtividade  o constante  

monitoramento das características epidemiológicas das infecções e das características 

antigênicas e moleculares das diversas espécies de rotavírus é de grande importância no 

contexto e no momento atual da suinocultura brasileira. 
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Resumo 

 Nos últimos anos foram relatados surtos de Disenteria Suína, causada pela 

Brachyspira hyodysenteriae, em diversos estados brasileiros e em outros países. Esta 

enfermidade é uma das principais causas de diarreia em suínos de recria e terminação. Na 

presente revisão são apresentadas a evolução da infecção por B. hyodysenteriae no Brasil, 

as medidas de controle adotadas e perspectivas futuras sobre a doença.  

 

Introdução 

Espiroquetas do gênero Brachyspira são bactérias anaeróbias que colonizam o 

intestino grosso de várias espécies animais (STANTON, 2006). A Disenteria suína (DS) 

causada pela Brachyspira hyodysenteriae possui distribuição mundial, ocorrendo 

principalmente nas regiões com maior densidade de sistemas de produção de suínos 

(BOYE et al., 1998; CALDERARO et al., 2001; MUNIAPPA et al., 1997). 

No Brasil desde 2010 foram relatados surtos de DS (DANIEL et al., 2013a; 

DANIEL et al., 2013b). Novos casos descritos em outros países vêm sendo relacionados 

com o surgimento de novas espécies do gênero, estirpes com maior potencial patôgenico 

ou isolados com baixa sensibillidade aos antimicrobianos. 

A partir de 2012, foram necessárias a implementação de métodos de diagnóstico 

na rotina para detecção de Brachyspira spp., desenvolvimento de programas de 

erradicação e pesquisas para melhor entendimento dos surtos no Brasil. Além disso, as 

técnicas laboratoriais tornaram-se importantes para análises relacionadas à epidemiologia 

molecular do agente e sensibilidade a antimicrobianos, e, consequentemente, para criação 

de programas efetivos de erradicação. Este trabalho tem como objetivo relatar a evolução 

da infecção por B. hyodysenteriae nos últimos anos no Brasil e as medidas de controle. 

 

Disenteria Suína 

B. hyodysenteriae, agente etiológico da DS, é uma bactéria Gram-negativa, 

móvel, com morfologia espiralada, 6 - 8,5 µm de comprimento, 320 - 380 nm de 

diâmetro, anaeróbia estrita, com grau de tolerância ao oxigênio de até 1% e beta 

hemolítica em ágar sangue (HAMPSON et al., 2006). 

Até o momento, além da B. hyodysenteriae foram descritas mais duas espécies do 

mesmo gênero, patogênicas para os suínos, que provocam sinais clínicos indistinguíveis 

da DS, a B. suanatina e a B. Hampsonii, clades I e II (BURROUGH et al., 2012; 

CHANDER et al., 2012; RÅSBÄCK et al., 2007; RUBIN et al., 2013a). Até o momento, 

B. hampsonii foi descrita em suínos no continente americano, EUA (CHANDER et al, 

2012) e Canadá (RUBIN et al, 2013a) e Europa continental, Bélgica (MAHU et al., 2013;  
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ROHDE et al., 2014). Já a B. suanatina foi descrita em patos e em suínos na 

Escandinávia (RÅSBÄCK et al., 2007). Ainda são necessários estudos epidemiológicos 

para determinar a presença dessas novas espécies em outros países, uma vez que tem sido 

relatada a detecção do agente em aves migratórias no Canadá e Espanha (MARTÍNEZ-

LOBO et al., 2013; RUBIN et al., 2013b). 

 

Sinais Clínicos e Lesões 

A doença é caracterizada por diarreia muco-hemorrágica, ocasionalmente com 

fibrina, associada à anorexia e ocorrência de mortalidades em poucos dias após o início 

dos sinais clínicos em animais não tratados (GUEDES, 2005). 

As lesões macroscópicas e microscópicas da DS estão limitadas ao intestino 

grosso, com linha de demarcação quase sempre evidente na junção íleo-cecal. À 

macroscopia, são observadas enterite muco-hemorrágica ou fibrino-hemorrágica e focos 

de necrose superficial do epitélio da mucosa intestinal, formando uma pseudomembrana, 

o conteúdo intestinal apresenta-se variando de amolecido a líquido, avermelhado e com 

grande quantidade de exsudato e muco (HAMPSON et al., 2006; JACOBSON et al., 

2004). Lesões microscópicas incluem hiperplasia de células caliciformes, necrose e 

desprendimento do epitélio e infiltrado inflamatório neutrofílico acentuado na lâmina 

própria (HAMPSON et al., 2006). 

Existem descrições isoladas de cepas de B. hyodysenteriae de baixa 

patogenicidade que tem capacidade de colonização, porém não induzem doença clínica 

(LEE et al., 1993; LYSONS et al., 1982; THOMSON et al., 2001). Trabalhos têm sido 

realizados com a finalidade de esclarecer a patogênese dessas cepas, incluindo avaliações 

dos fatores de virulência e apresentação clínica. No Brasil, há relato dessas cepas, que 

apresentaram características de forte beta hemólise em ágar sangue e PCR positivas para 

B. hyodysenteriae, foram isoladas de animais sem lesões macroscópicas aparentes, 

provenientes de rebanho livre de qualquer apresentação clínica sugestiva de DS 

(DANIEL, 2014). Estudos estão sendo conduzidos na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) com o objetivo de avaliar se esses isolados são realmente menos 

virulentos e, sendo este o caso, tentar determinar a ausência de possíveis fatores de 

patogenicidade. 

 

Diagnóstico 

Manifestações clínicas, alterações macroscópicas e achados histológicos são 

importantes para o estabelecimento do diagnóstico presuntivo das doenças causadas por 

Brachyspira spp. (BARCELLOS, 2000). As bactérias do gênero Brachyspira, possuem 

crescimento fastidioso à 37o- 42ºC (LEMCKE et al., 1979). Sendo que, de modo geral, as 

colônias podem ser visualizadas a partir de 72 horas, mas em determinados casos, pode 

ser necessária a incubação por até 10 dias em meios seletivos (DUHAMEL & JOENS, 

1994). 

A evidenciação de espiroquetas em corte histológico pode ser realizada por 

coloração pela prata, Imunohistoquímica e pela técnica de hibridização fluorescente in 

situ (FISH - Fluorescent in situ hibridization) (JENSEN et al, 1998 e 2000; 

PAULOVICH et al., 2004; HAMPSON et al., 2006). Sendo a técnica de FISH uma 

alternativa efetiva  para  detecção  específica e  definitiva,   uma  vez  que   são utilizadas  
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sondas específicas marcadas com fluorocromo para identificação de diferentes espécies 

de Brachyspira (JENSEN et al, 1998 e 2000). 

Técnicas baseadas na análise do ácido nucléico vieram a facilitar e dinamizar o 

diagnóstico das infecções por Brachyspira spp., principalmente no diagnóstico ante 

mortem. A PCR específica para segmentos dos genes do RNA ribossomal 16S ou 23S 

(16S rRNA e 23S rRNA) e NAD oxidase (Nox) vem sendo amplamente utilizada no 

diagnóstico da DS (ELDER et al., 1994; LA et al., 2006; PHILLIPS et al., 2009). 

O sequenciamento genômico é importante para a caracterização e permite uma 

análise epidemiológica molecular da Brachyspira spp. (BELLGARD et al., 2009). 

Stanton & Sellwood (1999), sequenciando o gene Nox de cepas de B. hyodysenteriae de 

diferentes hospedeiros e de diferentes localizações geográficas, constataram que todas as 

sequências eram idênticas, sendo o gene altamente conservado dentro da espécie. De 

acordo com estudo de Barth et al. (2012), devido a grande variabilidade genética entre as 

cepas, o único alvo molecular confiável para o diagnóstico de B. hyodysenteriae por PCR 

seria o gene Nox. 

Tipagem de sequências de múltiplos locus gênicos (MLST - Multilocus sequence 

typing) consiste em uma técnica para a análise da estrutura genética das populações 

microbianas e discriminação entre cepas. Essa tem se mostrado eficiente em estudos 

epidemiológicos globais de numerosos agentes infecciosos (OSORIO et al., 2012; 

URWIN & MAIDEN, 2003). A análise através do MLST tem sido usada para avaliar a 

relação epidemiológica de isolados do gênero Brachyspira com uma história evolutiva 

intimamente relacionada, apresentando uma identificação mais precisa para alguns dos 

isolados do que outras técnicas (LA et al., 2009; MIRAJKAR & GEBHART, 2014; 

RÅSBÄCK et al., 2007). E para o gênero Brachyspira, diferente das outras técnicas 

disponíveis para análise molecular, contém um banco de dados on-line 

(www.pubmlst.org/brachyspira) permitindo a análise de cepas de diversas localidades. 

 

Epidemiologia da doença e prevalência no Brasil nos últimos anos 

A doença possui distribuição mundial, ocorrendo nas principais regiões criadoras 

de suínos (BOYE et al., 1998; CALDERARO et al., 2001; MUNIAPPA et al., 1997; 

THOMSON et al., 1998). Animais de todas as idades são susceptíveis a infecção pela B. 

hyodysenteriae, sendo mais comum em animais de recria e terminação (HAMPSON et 

al., 2006). A morbidade encontrada chega a 37% e a mortalidade pode atingir até 30% em 

animais não tratados (HAMPSON et al., 2006; STANTON, 2006). Embora a doença 

tenha estado ausente de rebanhos suínos da América do Norte nos últimos 20 anos, a 

partir de 2010, inúmeros surtos têm sido reportados nos Estados Unidos e no Canadá 

(CHANDER et al., 2012). 

No Brasil, a DS já tinha sido relatada nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo nas décadas de 1980 e 1990 (BACCARO et al., 1999; 

BARCELLOS et al., 1995; BARCELLOS et al., 2010; MORES & SOBESTIANSKY, 

1984; WARTH, 1985). Os relatos eram considerados esporádicos e de pouca relevância 

(BARCELLOS et. al., 2010). 

Entre os anos de 2008 e 2009, foi realizado um estudo de prevalência de 

enteropatógenos  em  suínos de recria  e  terminação em  46 rebanhos  no estado de Minas  
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Gerais. Neste estudo não foi detectado nenhuma granja positiva para B. hyodysenteriae e 

apenas dois rebanhos positivos para B. pilosicoli (VIOTT, 2010; VIOTT et al., 2013). 

A partir de 2010 foram relatados pelo menos dezoito novos surtos de DS, fato 

preocupante e de grande importância, dado o histórico anterior ligado apenas a casos 

esporádicos de baixo impacto econômico (DANIEL et al., 2013a). De junho de 2012 a 

junho de 2013 foram encaminhados ao Laboratório de Patologia Animal da UFMG, 748 

amostras de fezes ou raspados de mucosa (ceco/cólon) para diagnóstico de Brachyspira 

spp., correspondendo a um total de 91 granjas (DANIEL et al., 2013b). Dessas amostras 

foram selecionados 30 diferentes isolados, preferencialmente de diferentes rebanhos, para 

amplificação do gene Nox com a identificação do gênero Brachyspira spp. e posterior 

sequenciamento genômico. Desses, 29 foram confirmados como sendo B. hyodysenteriae 

e um único isolado teve como resultado B. murdochii (DANIEL, 2014). 

Os surtos entre o início de 2010 e julho de 2012, nos estados de Minas Gerais, 

Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, não continham nenhuma ligação 

epidemiológica direta entre si. Em agosto de 2012, ocorreram contaminações de grandes 

empresas integradoras do oeste Catarinense com disseminação da doença por toda cadeia 

de produção destas empresas, em diferentes estados (DANIEL et al., 2013b). 

É importante mencionar as diferenças epidemiológicas dos surtos em Santa 

Catarina e dos demais Estados (ROBERTO GUEDES, comunicação pessoal). Os relatos 

no Paraná, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais foram detectados isoladamente em 

2010 e 2011. Já os surtos de Agosto de 2012 parecem estar relacionados à contaminação 

de uma granja multiplicadora terceirizada de Santa Catarina, que forneceu fêmeas de 

reposição clinicamente sadias, mas infectadas, para várias Unidades de Produção de 

Leitões (UPLs) de diferentes empresas de integração (GUEDES & DANIEL, 2013). 

Sendo desconhecida a fonte de contaminação desta unidade de produção. Atualmente 

grandes regiões produtoras de suínos do país possuem casos confirmados de DS 

(DANIEL, 2014). Até o momento, não há informações sobre as relações genéticas e 

epidemiologia molecular desses casos, necessários para compreensão das ligações dos 

surtos ocorridos (ROBERTO GUEDES, comunicação pessoal). 

Após o surto de 2012, várias empresas de diagnóstico no Brasil se empenharam 

em padronizar protocolos para isolamento, caracterização e desenvolvimento de medidas 

de controle e erradicação da doença. 

 

Medidas de Controle Adotadas 

Após a detecção dos surtos, no período de outubro a novembro de 2012, foi 

implantado um plano de contingência nas granjas contaminadas. Este plano consistiu do 

abate de todas as leitoas provenientes da fonte contaminada, medicação de todas as 

fêmeas das granjas que receberam leitoas positivas, despovoamento de uma das granjas 

para utilização como granja de reprodutores suídeos certificada (GRSC) e concentração 

de leitões desmamados de granjas contaminadas em um crechário separado. 

Além disso, foi realizado melhor controle da logística de transporte de leitões, 

para reduzir riscos de contaminação horizontal e monitoramento das granjas que 

receberam animais positivos, mas que não apresentaram quadro clínico. 

 A medida de controle que foi mais utilizada consistiu da erradicação por 

despovoamento parcial com medicação, como apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Protocolo de erradicação de B. hyodysenteriae por despovoamento parcial 

associada ao uso de medicação. 

Animais Período Via Tratamento(Dose) 

Unidades produtoras de leitões 

Leitoas, 

matrizes, 

cachaços 

8 semanas 

consecutivas 

Ração e, em casos 

graves, injetável 

*ou água 

(Semana 1 a 3) Valnemulina 

(300g/ton–150ppm) ou Tiamulina 

(700g/ton–560ppm) 

Água 
(semana 4 a 8) Tiamulina 

(700g/ton–560ppm) 

Leitões 

nascidos 

 2°, 7°e 14°dias 

de vida. 
Injetável Tiamulina (10mg/kg –0.5 ml/kg) 

Crechários 

 
Medicação 

contínua 
Ração ou água Tiamulina (80 ou 20%) 

Granjas de Parceiros Terminadores 

 
Medicação 

contínua 

Ração e, emcasos 

graves, injetável* 

ou água 

Tiamulina (80 ou 20%) 

*Injetável (florfenicol, dose única –20 mg/kg) 

 

Durante os surtos brasileiros relatados por Daniel et al. (2014), foi possível o 

isolamento de 45 isolados de B. hyodysenteriae permitindo a avaliação do perfil 

concentração inibitória mínima (MIC) aos antimicrobianos comumente utilizados na 

suinocultura, permitindo a criação de um perfil nacional de sensibilidade antimicrobiana 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Mediana, moda, valor de concentração inibitória mínima (MIC) para a qual 

50% e 90% dos isolados de B. hyodysenteriae sensíveis (MIC 50, 90) para os diferentes 

antibióticos testados. 

Variável 
Mediana 

µg/ml 

Moda 

µg/ml 

Mínimo e Máximo 

µg/ml 
MIC 50 MIC90 

Tiamulina 8 8 0,063->8 8 8 

Valnemulina 2 4 0,031->4 2 >4 

Doxiciclina 2 2 1-8 2 8 

Tilvalosina 16 32 1-32 16 32 

Lincomicina 64 64 2->64 64 >64 

Tilosina >128 >128 4->128 >128 >128 

 

Perspectivas futuras 

Com o isolamento das estirpes provenientes dos surtos descritos, tornou-se 

possível o desenvolvimento de trabalhos relacionados a epidemiologia molecular 

(MLST), avaliação da microbiota colonica por meio de metagenômica e estudos 

avaliando estirpes com baixo potencial patogênico. 
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Nos laboratórios da Patologia Animal da UFMG estão sendo desenvolvidos 

trabalhos com Brachyspira spp. isoladas no Brasil na década de 1990 (BARCELLOS et 

al., 2003) e nos últimos dois anos (DANIEL et al., 2013b). 

Estão em andamento estudos relacionados com avaliação clínico e patológica das 

estirpes atípicas com menor potencial patogênico, avaliação da epidemiologia molecular 

através da técnica de MLST, avaliação dos padrões de sensibilidades aos antimicrobianos 

in vitro com as técnicas de MIC em placa e agar, e estudos de metagenômica para melhor 

compreensão dos surtos e das estirpes presentes no pais. Além disso, a padronização da 

PCR para detecção de B. hampsonii, que até o momento não há descrição desta espécie 

no Brasil. Concluindo, estamos mais bem preparados que antes, mas ainda distantes de 

uma zona de conforto do ponto de vista diagnóstico e epidemiológico. 
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Introdução 

Os coronavírus pertencem à subfamília Coronavirinae na família Coronaviridae. 

O vírus possui genoma de RNA simples de sentido positivo com um dos maiores 

genomas virais entre os vírus RNA já descoberto. Esses vírus RNA infectam diversas 

espécies de mamíferos e aves sendo capazes de causar doenças respiratórias e /ou 

entéricos (BRIAN & BARIC, 2005; GROOT et al., 2011; HUANG et al., 2013). A 

subfamília Coronavirinae é dividida em quatro gêneros, que incluem 

Alphacoronaviruses, Betacoronaviruses, Gammacoronaviruses e Deltacoronaviruses. 

Alpha e Betacoronaviruses provavelmente se originaram de morcegos enquanto Gamma e 

Deltacoronaviruses provavelmente evoluíram de aves (GRAHAM & BARIC, 2010; 

WOO et al., 2012). 

Geralmente três espécies de alphacoronaviruses são conhecidas por infectar 

suínos e entre elas estão a gastroenterite transmissível (TGEV), vírus da diarreia 

epidemica suína (PEDV) e coronavírus respiratório suíno (PRCV) e uma única espécie de 

betacoronavirus - encefalomielite hemaglutinante porcina (PHEV). Recentemente, 

investigadores em Hong Kong identificaram uma nova espécie de deltacoronavirus 

(PDCV) por meio de ferramentas moleculares e amostras suínas (WOO et al., 2012), 

porém este estudo não avaliou o impacto fisiopatológico desse vírus em suínos. 

No ano de 1971 na Inglaterra, a doença clínica conhecida hoje como o PEDV foi 

descrita pela primeira vez em suínos de terminação; diarreia aquosa e profusa bastante 

semelhante às descrições clínicas em surtos de TGE. Posteriormente, os surtos ocorreram 

com predominância nos meses de inverno e impactaram consideravelmente a produção 

em unidades criadoras de leitões. Curiosamente, estas descrições relatam um impacto 

significativo menor em leitões quando comparada com a TGE. No final de 1970, 

pesquisadores identificaram um coronavírus como agente etiológico nesses casos, e assim 

a doença foi chamada epidemia de diarreia suína (SONG & PARK, 2012). 

 

Epidemiologia 

Nas décadas que se seguiram às primeiras descrições e caracterização da 

epidemia de diarreia suína, o agente etiológico se espalhou pela Europa e tornou-se 

comum em países como a Bélgica, Inglaterra, Alemanha, França, Holanda, Suíça e 

República Tcheca. O vírus se espalhou para a Ásia com a maioria dos surtos notificados a 

partir do ano 2000 afetando a Coréia, Japão, Tailândia e China. 

Em contraste com as descrições iniciais dos europeus, mais de 90% dos focos na 

Ásia, descrevem um quadro entérico grave afetando principalmente leitões com menos de  
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10 dias-de-vida. Por exemplo, o surto ocorrido no Japão em 1993 e 1994 resultou em 

30% a 100% de mortalidade entre os leitões lactantes, enquanto leitões mais velhos foram 

apenas ligeiramente afetados (SONG & PARK, 2012). Em 2013, o PEDV foi identificada 

pela primeira vez nos Estados Unidos (EUA). Mais detalhes sobre a introdução do PEDV 

nos EUA e a propagação para diferentes países na América do Sul, Norte, Central será 

discutido em outra parte do artigo. 

 

Patogênese 

O vírus da diarreia epidêmica suína pode infectar suínos de qualquer idade; no 

entanto, os leitões recém-nascidos são mais severamente afetados. A rota fecal-oral é a 

forma mais comum de transmissão; no entanto, estudo recente mostrou que o vírus pode 

ser transmitido pelo ar com o material genético do vírus podendo ser detectado até 10 

milhas de distância, quando a favor do vento, de fazendas infectadas (ALONSO et al., 

2014). Estudos recentes também sugerem que a ração contaminada pode servir como um 

veículo para a transmissão da PEDV (DEE et al., 2014; PASICK et al., 2014). 

Um estudo investigou a dose infecciosa mínima e demonstrou que 100% de 

leitões de 5 dias de vida desafiados com uma baixa quantidade viral (corresponde a 

valores de PCR Ct 24,2-37) foram infectados (dados ainda não publicados); além disso, o 

mesmo estudo mostrou que 25% dos leitões recém-nascidos desafiados com uma 

quantidade ainda menor (correspondente a PCR Ct> 45) foram infectados. Em 

contrapartida, porcos de 3 semanas de idade não foram tão sensíveis ao vírus; estes 

animais foram infectados com a primeira dose do desafio (correspondendo a valores de Ct 

24,2-37); no entanto, porcos não se infectaram quando desafiados com quantidades virais 

menores (correspondendo a PCR Ct> 45). Em conclusão, o vírus do PED é bastante 

infeccioso e a quantidade mínima para infecção e diretamente relacionada com a idade do 

animal. Leitões mais novos são mais suscetíveis à infecção quando comparados com 

animais de creche. 

Uma vez no intestino delgado, o vírus infecta e replica em enterócitos maduros 

causando rasamento e atrofia das vilosidades (SAIF, 1999). Os sinais clínicos e as lesões 

histológicas são praticamente indistinguíveis daquelas normalmente observadas em casos 

de TGE. Ambos TGE e PED são frequentemente associadas com alta mortalidade e 

morbidade particularmente em rebanhos novos (SAIF, 1999). Porcos nascem com longas 

vilosidades revestidas por uma predominância de enterócitos maduros. De um ponto de 

vista evolutivo, longa vilosidades revestidas por enterócitos maduras é essencial para a 

sobrevivência da espécie, permitindo a passagem de anticorpos e outros componentes do 

sistema imunológico já que esse processo não ocorre durante a gestação. Substituição de 

enterócitos em leitões recém-nascidos leva cerca de 7-10 dias, enquanto a substituição em 

creche ou leitões mais velhos varia de 2-4 dias (MOON, 1971). 

A combinação do comprimento das vilosidades, quantidade de enterócitos 

maduros, taxas de substituição dos enterócitos e alta pressão osmótica do leite explicam 

grande parte da mortalidade, que é significativamente maior entre leitões recém-nascidos 

quando comparada com leitões de creche e terminação. Estudos experimentais que 

utilizam leitões recém-nascidos demonstraram que o período de incubação é 

marcadamente menor do que nos porcos mais velhos, sendo os sinais clínicos observados 

entre   12   e   24  horas  após   a  exposição  ao  vírus  e  o  agente  etiológico presente em  
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enterócitos entre 12 e 24 horas pós-desafio (imuno-histoquímica) (DEBOUCK et al., 

1981; KIM & CHAE, 2002; MADSON et al., 2015). 

Os sinais clínicos da PED incluem diarreia aquosa, profusa e amarelada e 

vômitos ocasionais. Em estudo recente que investigou a patogênese de PEDV em porcos 

de 4 semanas de idade, demonstrou-se que porcos começam a mostrar sinais clínicos 2 

dias após o desafio com diarreia e vómitos, sendo a diarreia o sinal clínico mais comum. 

Curiosamente, nessa faixa etária, vômito foi apenas ocasionalmente observado nos 

primeiros dois dias após o desafio, diminuindo com a progressão da doença (MADSON 

et al., 2014).  

Ao contrário do que é observado em leitões recém-nascidos em que a mortalidade 

pode chegar a 100%, as taxas de mortalidade em leitões desmamados são baixas, com a 

maioria de leitões com sinais clínicos recuperando em aproximadamente 10 dias após a 

inoculação. Curiosamente, os estudos mostraram que este tempo coincide com a primeira 

detecção de anticorpos PEDV nestes animais. Estudos anteriores demonstraram que 

TGEV e PRCV são capazes de se replicar no trato respiratório, mas não causam 

habitualmente sinais respiratórios. Recentemente, um grupo de pesquisa da Coréia 

mostrou que uma cepa do PEDV não só pode infectar enterócitos, mas também são 

capazes de infectar e se replicarem macrófagos alveolares (PARK & SHIN, 2014); no 

entanto, os autores reconhecem que são necessários mais estudos para compreender o 

significado destes resultados e investigar as limitações destes achados. Embora estes 

resultados preliminares, sem dúvida, adicionam outro nível de complexidade para a 

patogênese e diagnóstico desta doença. 
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Figura 1. Intestino delgado: Intestinos de paredes finas e dilatadas com conteúdo aquoso 

e amarelado. Figura 2. Histologia (hematoxilina e eosina) do íleo: difusa, atrofia e 

rasamento agudo das vilosidades. Figura 3. Histologia do íleo: Maior resolução de 

enterite atrófica. Comprimento das vilosidades esta marcadamente reduzido e muitas 

vezes fundido. Enterócitos estão expandidas por vacúolos claros intracitoplasmáticos 

(degeneração hidrópica) e lâmina própria é expandida por escassa quantidade de restos 

celulares e eosinofílica a moderada. Figura 4. PEDV imuno-histoquímica: difusa 

imunomarcação de antigênico superficial PEDV dentro dos enterócitos. 

 

Introdução nos Estados Unidos 

Entre 29 de abril e 08 de maio de 2013, o Laboratório de Diagnóstico da Iowa 

State University (Universidade do Estado de Iowa) recebeu amostras de quatro fazendas 

de criação de suínos enfrentando epidemias de diarreia e vômitos que afetavam todas as 

idades, com mortalidade de 90-95% em leitões. As lesões macroscópicas e histológicas 

descritas foram típicas de uma enterite viral aguda. Dada a gravidade das lesões e a 

epidemia de manifestação da doença, gastroenterite transmissível (TGE) foi o diferencial 

primário; no entanto, fezes e/ou conteúdo intestinal e tecidos intestinais foram negativas 

para o vírus TGE por PCR e imuno-histoquímica, respectivamente. As fezes e/ou 

conteúdo  intestinal  também foram  negativos para coronavírus respiratório  dos suínos e  
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rotavírus A, B, C. No entanto, a microscopia eletrônica de coloração negativa das fezes 

revelou partículas com a morfologia consistente com o coronavírus. 

Em seguida, os materiais fecais foram testados por PCR-pan-coronavírus que 

amplifica uma região conservada do gene da polimerase que está presente em todos os 

membros da família Coronaviridae (MOES et al., 2005). Todas as amostras fecais das 4 

fazendas afetadas foram positivos com a geração do amplicon esperado de 251 pb; essa 

sequência era 97-99% idêntica à porção correspondente do gene da polimerase de todas 

as cepas do PEDV conhecidas.  

Posteriormente, essa sequência foi comparada com cepas identificadas no último 

surto na China em 2012 na qual a homologia da sequência ficou entre 98-99%. A 

homologia de sequência entre os amplicon das 4 fazendas variou de 99,6% para 100%. 

Testes adicionais foram realizados nos National Veterinary Services Laboratories 

(NVSL) utilizando três testes de PCR aninhados (nested PCR) que detectaram duas 

regiões diferentes do gene-S e uma região do gene-N; todas as amostras foram positivas 

para ambos os genes-alvo que compartilharam 100% e 99,0% de identidade com a 

sequência das cepas do PEDV relatadas nos surtos na China em 2011-2012, 

respectivamente. Diagnósticos adicionais incluíram imuno-histoquímica (KIM et al., 

1999) para PEDV, o que revelou quantidades enormes do patógeno no citoplasma dos 

enterócitos. 

Todas as propriedades afetadas foram fazendas de gestação com excelente 

biossegurança e gestão. As fazendas variavam entre 400 a 6.000 porcas e eram 

localizadas em Iowa ou Indiana; essas propriedades eram separadas por uma centena de 

milhas. As fazendas não compartilhavam empregados, fábricas de rações, caminhões, 

estoque de fornecedores de sementes ou veterinários. O aparecimento de uma epidemia 

de doença gastrointestinal dentro de um período de uma semana, em 4 fazendas 

aparentemente sem nenhuma relação e geograficamente distintas e todas causadas por 

uma mesma cepa do PEDV sugere um fator comum, mas ainda desconhecido.  

A introdução de PEDV nos EUA enfatiza a importância dos testes diagnósticos 

abrangentes e planos de vigilância de doenças exóticas a fim de minimizar o impacto 

sobre a saúde animal e no setor agropecuário. A disponibilidade de vários testes de 

diagnóstico, incluindo histopatologia, imuno-histoquímica, PCR, e microscopia eletrônica 

associada à colaboração dos NVSLe participação de veterinários de campo no envio de 

amostra adequada foram essenciais para o diagnóstico inicial e investigação desses quatro 

casos índices de PEDV nos EUA. Dados mais recentes mostram que de julho de 2013 a 

julho de 2014 o vírus do PED propagou e infectou cerca de 50% dos efetivos 

reprodutores suínos dos EUA (GOEDE et al., 2015). Relatórios não oficiais indicam que 

o vírus está se espalhando rapidamente do território norte americano continental para 

outros países e regiões, incluindo México, Canadá, Havaí, Colômbia, Peru e República 

Dominicana. 

 

Diagnóstico 

Diversos singleplex PEDV-específico em tempo real (RT-PCR) visando a 

detecção dos genes do nucleocapsídeo, membrana, spike, ou do ORF1b e alguns 

multiplex TGEV/PEDV ou PCRs PEDV/PDCV foram desenvolvidos e estão em uso 

atualmente em laboratórios de diagnóstico em todo o mundo. Esses testes são diariamente  
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utilizados para fins de diagnóstico e vigilância já que permitem que um número elevado 

de amostras sejam testadas em um tempo relativamente curto. 

Exame histopatológico, imuno-histoquímica e sorologia também estão 

disponíveis e são frequentemente utilizados para o diagnóstico de casos clínicos. Testes 

sorológicos para o diagnóstico desenvolvido para PEDV incluem imunofluorescência 

(IFA), neutralização do vírus, e diversos ELISAs à base de proteína recombinante spike, 

proteína nucleocapsideo recombinante, ou vírus inteiro purificado. Estudos comparando a 

sensibilidade e especificidade destes PEDV ELISA não estão atualmente disponíveis. O 

isolamento do vírus e sequência estão sendo realizados em alguns laboratórios de 

diagnóstico, principalmente para fins de pesquisa. A taxa de sucesso de isolamento do 

vírus é baixa (aproximadamente 10%) (ZHANG et al., 2014). 

 

Prevenção e Controle 

Atualmente, existem duas vacinas inativadas (mortas) condicionalmente 

licenciadas no mercado norte-americano, e estudos relacionados com eficácia e potência 

estão em andamento. Atualmente, não existe nenhum quimioterapêutico antiviral 

aprovado dentro dos EUA. A exposição intencional de porcas ao PEDV ou a cepa 

variante do PEDV é a alternativa mais comum adotada por veterinários de campo e 

produtores para induzir imunidade de rebanho. Estudos recentes têm demonstrado que 

rebanhos rapidamente desenvolvem imunidade que se traduz em uma redução 

significativa na mortalidade no grupo seguinte de porcas em gestação (GOEDE et al, 

2015; STEVENSON et al, 2013), importante mencionar que existem riscos associados 

com esse procedimento. Aparentemente existe uma proteção cruzada entre PEDV e 

variante PEDV mas não entre o vírus do TGE e PED (LIN et al., 2015). 

Em conclusão, PEDV é considerado um dos vírus entéricos mais importantes em 

suínos, e a introdução desse vírus em um rebanho podem ter dimensões catastróficas na 

produção suína. Vários ensaios virológicos e serológicos foram desenvolvidos para 

auxiliar no diagnóstico de infecção do PEDV. A implementação de protocolos de 

biossegurança estrita é fundamental para evitar ou minimizar a introdução de PEDV em 

rebanhos novos. 
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Resumo 

Diversos estudos tem demonstrado que P. multocida é um agente oportunista em 

infecções causadas por outros micro-organismos, especialmente pelo M. hyopneumoniae 

e o vírus influenza. Entretanto, trabalhos recentes indicam que determinadas cepas de P. 

multocida podem atuar como agente primário no desenvolvimento de lesões. Esta 

divergência de resultados pode ser explicada pela diversidade genética da bactéria e, 

consequentemente, na existência de diferentes perfis patogênicos circulando nos rebanhos 

de suínos. Mesmo que não se saiba o principal mecanismo patogênico de P. multocida, 

alguns fatores associados à virulência podem explicar como a bactéria coloniza e 

promove a infecção do hospedeiro. A cápsula bacteriana desempenha função de 

sobrevivência bacteriana no ambiente externo, evitando a dissecação, e interno no 

hospedeiro através da evasão da fagocitose e resistência do complemento. Além disso, ela 

tem um importante papel na aderência da bactéria em células dos hospedeiros, 

participando assim da colonização. Outras estruturas da bactéria são os antígenos de LPS 

que desempenham um papel importante na patogenia induzindo uma resposta 

inflamatória do hospedeiro e estimulação da resposta humoral. Ainda, alguns genes 

associados à virulência têm sido demonstrados como possíveis marcadores genéticos de 

patogenicidade, principalmente os relacionados à aderência bacteriana e aquisição e 

utilização de substratos do hospedeiro para sua sobrevivência. No entanto, não se sabe a 

real importância desses genes na patogenia bacteriana, o que indica a necessidade de 

estudos estruturais e funcionais deles no processo de doença. Pesquisas futuras são 

necessárias para explicar tais diferenças entre as amostras e as rota patogênica envolvida.  

 

Introdução 

As doenças multifatoriais, que tradicionalmente afetam muitos rebanhos, causam 

grandes prejuízos à cadeia produtiva de suínos em todos os países com produção 

intensiva, sendo as respiratórias as mais importantes. No Brasil, tais doenças se tornaram 

mais importantes devido às características dos sistemas de produção atuais, onde os 

animais são criados confinados em altas densidades, além das misturas de animais de 

várias origens, especialmente nas fases de creche e terminação. Estes fatores, além de 

causarem estresse aos animais, facilitam a disseminação dos agentes agravando os 

problemas respiratórios (FRAILE et al., 2010; OPRIESSNIG et al., 2011).  

Os agentes infecciosos mais relevantes que afetam o sistema respiratório dos 

suínos são geralmente enzoóticos nas granjas e, alguns deles fazem parte da microbiota 

normal  do  trato  respiratório.  Porém, a ocorrência e gravidade dos  problemas  sanitários  
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provocados por esses agentes são variáveis e amplamente afetados pela presença de 

fatores de risco ambientais (FRAILE et al., 2010; OPRIESSNIG et al., 2011). Isso resulta,  

na maioria das vezes, em quadros clínicos respiratórios complexos causados pela 

associação de dois ou mais microrganismos (HANSEN et al., 2010; OPRIESSNIG et al., 

2011). Devido a essas interações de agentes infecciosos com fatores de risco, o termo 

“complexo das doenças respiratórias dos suínos” (CDRS) é empregado com frequência 

para referenciar estes quadros clínicos (HANSEN et al., 2010; THACKER, 2006). Muitas 

vezes, num quadro patológico dessa natureza é difícil estabelecer qual o(s) agente(s) 

infeccioso mais importante, razão essa da dificuldade do seu controle. Portanto, uma 

avaliação clínica-patológica e etiológica adequada dos quadros clínicos e a identificação 

dos fatores de risco presentes no rebanho são fundamentais para traçar estratégias de 

controle. 

Dentre os agentes envolvidos nos problemas respiratórios dos suínos, P. 

multocida aparece com prevalência elevada ao longo do tempo. Em um passado recente, 

essa bactéria era considerada apenas um agente secundário nas pneumonias (HANSEN et 

al., 2010). No entanto, sua participação como agente primário em pneumonia e serosites 

tem sido questionada (CAPPUCCIO et al., 2004; ONO et al., 2003) e comprovada (KICH 

et al., 2007; OLIVEIRA FILHO, 2014). Esta revisão tem objetivo de descrever a 

importância de P. multocida nos casos do CDRS, relatar o seu papel como agente 

primário no desenvolvimento de lesões pneumônicas, pleurite e pericardite em suínos e 

revisar a patogenia atualmente conhecida no desenvolvimento das lesões. 

 

Participação da P. multocida no CDRS em estudos realizados a campo 

Entre os agentes bacterianos envolvidos no CDRS, M. hyopneumoniae, P. 

multocida e Actinobacillus pleuropneumoniae são os mais comumente encontrados 

(HOIE et al., 1991; MORÉS, 2006; MORRISON et al., 1985; OPRIESSNIG et al., 2011). 

A Tabela 1 apresenta os principais patógenos envolvidos e sua relevância para induzir 

doença respiratória nos suínos. Nesta tabela, P. multocida aparece apenas como agente de 

menor relevância. No Brasil, Stepan (1995) encontrou 43% das amostras positivas a P. 

multocida nas lesões de pneumonia e pleurite de suínos abatidos no Estado do Rio 

Grande do Sul. Morés (2006) isolou a bactéria em 51,3% das amostras em lesões 

pneumônicas responsáveis por desvio de carcaças pelo serviço de inspeção sanitária de 

Santa Catarina. Trabalhos realizados em outros países também demonstram a alta 

prevalência de P. multocida em suínos com problemas respiratórios (FALK et al., 1991; 

HOIE et al., 1991). Em um trabalho realizado na Dinamarca, Hansen et al. (2010) 

encontraram 79% das lesões de broncopneumonia cranial positivas para P. multocida.  
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Tabela 1. Patógenos comumente reconhecido de maior ou menor relevância para induzir 

doenças respiratórias em suínos (Adaptado de OPRIESSNIG et al., 2011). 

 Patógeno Abreviação Maior 

Relevância 

Menor 

Relevância 

 

 

 

 

 

 

Vírus 

Paramixovírus PMV  X 

Circovírus suíno tipo 2 PCV2  X 

Citomegalovírus suíno PCMV  X 

Vírus da PRRS   PRRS X  

Coronavírus respiratório 

dos suínos 
PRCV  X 

Vírus da Pseudoraiva PRV X  

Vírus da influenza suína SIV X  

Torque tenho vírus suíno TTSuV  X 

 

 

 

 

 

 

Bactérias 

Actinobacillus 

pleuropneumoniae 
APP X  

Actinobacillus suis ASUIS X  

Arcanobacterium 

pyogenes 
APYO  X 

Bordetella 

bronchiseptica 
BORD X  

Haemophilus parasuis HPS  X 

Mycoplasma 

hyopneumoniae 
MHYO X  

Mycoplasma hyorhinis MHYOR  X 

Pasteurella multocida PMULT  X 

Salmonella spp. SALM X  

Streptococcus suis SSUIS  X 

  

Por muito tempo, P. multocida foi considerada apenas como agente secundário na 

pneumonia enzoótica, sugerindo que tais amostras atuam mais como oportunistas que 

como patógeno primário (HANSEN et al., 2010). Todavia, associação entre lesões de 

pneumonias com P. multocida tem sido verificada tanto em surtos de campo 

(CAPPUCCIO et al., 2004) como em condições experimentais (KICH et al., 2007; ONO 

et al., 2003). No Brasil, estudo preliminar com algumas amostras de P. multocida 

sorotipo A isoladas de casos clínicos e inoculadas em suínos SPF (Specific Pathogens 

Free) foram capazes de induzir lesões acentuadas de pleurite, pericardite e/ou lesões 

pneumônicas semelhantes às induzidas por Actinobacillus pleuropneumoniae (App), 

chamadas lesões App – like (KICH et al., 2007). Segundo alguns autores (BETHE et al., 

2009) é possível que algumas amostras de P. multocida possam refletir uma recente 

evolução da bactéria no próprio suíno ou uma seleção natural por transferência horizontal 

de genes toxA ou pfhaB. É possível que a alta diversidade genética entre isolados de P. 

multocida associados a doenças respiratórias de suínos possa influenciar na 

patogenicidade do agente (MAROIS et al., 2009; MORENO et al., 2003; PORS et al., 

2011). 
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Em estudo realizado recentemente no Brasil (MORÉS et al., 2013) em 38 lotes 

comerciais de suínos com 100 e 180 dias de vida, com quadro clínico grave de 

doençarespiratória localizados nos Estados do Mato Grosso (n=09), Mato Grosso do Sul 

(n=04), Paraná (n=08), Rio Grande do Sul (n=10) e Santa Catarina (n=07). O quadro 

patológico observado mais frequentemente foi de broncopneumonia e pleurite. Nestes 

animais, a associação de agentes infecciosos foi elevada, principalmente entre o M. 

hyopneumoniae com P. multocida A, porém outros agentes estavam presentes com menor 

frequência. Quando P. multocida A esteve presente houve aumento da extensão das 

lesões pulmonares. Estes resultados evidenciam a importância destes dois agentes na 

indução de problemas respiratórios em suínos nos principais Estados produtores do 

Brasil. 

 

Característica de P. multocida 

P. multocida apresenta morfologia de cocco-bacilo Gram-negativo, pode ser 

classificada de acordo com as diferenças presentes nos testes bioquímicos. Por métodos 

sorológicos são descritos cinco grupos capsulares, denominados A, B, D, E e F, sendo os 

sorotipos A e D mais frequentes em suínos (QUINN et al., 2011; REGISTER, 2012). O 

sorotipo A tem sido o mais comumente encontrado em lesões pneumônicas em suínos 

(BOROWSKI et al., 2002; HERES, 2009; REGISTER, 2012). No entanto, há trabalhos 

que demonstram o aumento no número de isolados do sorotipo D em casos de 

pneumonias (JORDAN et al., 2006; MORÉS, 2006). Além da classificação capsular, P. 

multocida é diferenciada quanto aos antígenos somáticos, ou seja, lipopolissacarídeos 

(LPS) de membrana. Até o momento, foram identificados 16 sorovares somáticos, 

denominados de 1-16 (REGISTER, 2012). Dentre estes, os mais observados em suínos 

são 3 e 5 (REGISTER, 2012), contudo, são necessários maiores estudos para classificar o 

agente em casos de suínos com pneumonias. 

 

Patogenia 

Atualmente, há poucas informações concretas sobre a patogenia da bactéria. A 

grande dificuldade de comprovar atuação primária de P. multocida no desenvolvimento 

de doença respiratória em suínos está em reproduzir a doença na ausência de co-fatores 

de infecção, sejam eles infecciosos ou não infecciosos (ROSS, 2007). Poucos trabalhos 

tiveram sucesso na reprodução de pneumonias, pleurisias e septicemias utilizando desafio 

pela via intra-nasal (KICH et al., 2007; OLIVEIRA FILHO et al., 2014). É possível que a 

alta diversidade genética entre isolados de P. multocida possa influenciar na sua 

patogenicidade (MAROIS et al., 2009; MORENO et al., 2003; PORS et al., 2011). O 

conhecimento limitado da patogenia dessa bactéria bem como a dificuldade de 

reprodução experimental da doença tendo como único agente P. multocida tem como 

consequência o insucesso no estudo e desenvolvimento de vacinas e de tratamentos para o 

controle. 

 Um amplo número de genes associados à virulência tem sido encontrado em 

diversos isolados de P. multocida (EWERS et al., 2006; FERREIRA et al., 2012; TANG 

et al., 2009; VARGAS et al., 2013), no entanto, ainda é desconhecida sua real 

contribuição na patogenia da bactéria. O principal mecanismo pelo qual  ela pode  invadir  
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e colonizar o pulmão ou outro tecido é desconhecido. Normalmente, colonização 

pulmonar   por   P. multocida  é  possível  através   de  um  fator  predisponente  como M. 

hyopneumoniae em suínos, devido à cilostase e destruição dos cilios (DEBEY & ROSS, 

1994). Embora, atualmente, há trabalhos que evidenciam a importância primária de P. 

multocida em lesões de pneumonias e serosite em suínos (KICH et al., 2007; ONO et al., 

2003; SMITH et al., 1973b), pouco se sabe sobre o fator que explique sua patogenia.  

 Dentre os principais genes associados a virulência, os genes que sintetizam a 

cápsula bacteriana é um importante fator de patogênicidade de P. multocida, no qual o 

sorotipo capsular A é o mais prevalente em lesões de pneumonias em suínos 

(BOROWSKI, 2002; HANSEN et al., 2010; MORÉS, 2006; PALADINO, 2012; PORS et 

al., 2011) e o tipo D em renite atróficados suínos (CHANTER et al., 1989; REGISTER et 

al., 2012). Estudos demonstram que a cápsula de P. multocida desempenha importantes 

funções para sua sobrevivência, por aderência com a superfície da célula do hospedeiro 

(PRUIMBOOM et al., 1996) e interferência na atividade fagocítica do hospedeiro 

(SHIMOJI et al., 1994; SMITH et al., 1999; THAKKER et al., 1998), permitindo assim a 

colonização e, consequentemente, exercer seu efeito patogênico. Estirpes encapsuladas 

são, geralmente, mais resistentes à fagocitose do que os derivados espontâneos não 

encapsulados, ou estirpes em que a cápsula tenha sido quimicamente removidas ou 

reduzidas pelo tratamento com hialuronidase (HARMON et al., 1991; PRUIMBOOM et 

al., 1996).  

Outra estrutura bacteriana importante na virulência de P. multocida é o 

lipopolissacarídeo (LPS), que é um dos principais componentes da membrana externa das 

bactérias Gram-negativas. Com base nisso, atualmente, P. multocida é classificada em 16 

Heddleston sorovares (HEDDLESTON & REBERS, 1972). LPS desempenha um papel 

crucial na patogênese de doenças como demonstrado por alguns estudos que produziram 

cepas mutantes atenuadas após a inibição da síntese de LSP (FERNANDEZ DE 

HENESTROSA et al., 1997; FULLER et al., 2000; HARPER et al., 2003, 2004 e 2007a, 

b).  

Outros possíveis fatores associados à virulência de P. multocida tem sido 

estudados, no entanto, ainda não estão claros os determinantes associados à virulência em 

casos de pneumonias e pleurisias em suínos. Na Tabela 2 estão descritos os principais 

genes conhecidos de P. multocida associados à virulência. Em resumo, esses fatores tem 

a função de aderência bacteriana ao hospedeiro, aquisição de nutrientes necessários para 

sua sobrevivência e, alguns genes, codificam toxinas. 
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Tabela 2. Genes associados à virulência de P. multocida. 

Gene Fator de Virulência Denominação em inglês 

toxA Toxina dermonecrótica Dermonecrotic toxin 

hgbA Proteína de ligação da hemoglobina Hemoglobin-binding protein 

hgbB Proteína de ligação da hemoglobina Hemoglobin-binding protein 

exbBD-

tonB 
Aquisição de ferro Iron acquisition 

fur 
Proteína de regulação da captação 

férrica 

Ferric uptake regulation 

protein 

tbpA Proteína de ligação de transferrina Transferrin binding protein 

nanH Neuraminidase Neuraminidase 

nanB Neuraminidase Neuraminidase 

psl Porina Porin 

ompH Proteína H de membrana externa Outer membrane protein H 

oma87 Proteína 87 de membrana externa Outer membrane protein 87 

ompA Proteína A de membrana externa Outer membrane protein A 

plpB Lipoproteína B Lipoprotein B 

pmHAS Síntese de ácido hialurônico Hyaluronan synthase 

sodA Superóxido de dismutase Superoxide dismutase 

sodC Superóxido de dismutase Superoxide dismutase 

pfhA Hemaglutinina filamentosa Filamentous hemagglutinin 

ptfA Fímbria tipo 4 Type 4 fimbriae 

fimA Fímbrias Fimbriae 

hsf1 Adesina de autotransporte Autotransporter adhesion 

hsf2 Adesina de autotransporte Autotransporter adhesion 

tad (A-D) Proteínas de adesão 
Putative nonspecific tight 

adherence protein 

 

Genotipagem 

Estudos realizados por Harel et al. (1990) já indicavam que a técnica de restrição 

por endonuclease (restriction endonuclease analysis – REA) poderia ser utilizada como 

ferramenta para estudo epidemiológico. Os autores analisaram o DNA genômico de 

amostras de P. multocida a fim de classificar amostras isoladas em 12 diferentes rebanhos 

de suínos. Amostras pertencentes ao mesmo rebanho com características similares de 

classificação pelo sorotipo capsular ou somático apresentaram o mesmo perfil de REA. 

Entre rebanhos, alguns isolados apresentaram perfil similar e muitos isolados de mesmo 

sorotipo apresentaram diferença na subtipagem por REA.  

Estudos foram realizados com a finalidade de desenvolver PCR como método de 

diagnóstico mais rápido e sensível, bem como de caracterizar os isolados quanto tipo 

capsular e à virulência dos mesmos, sem a necessidade do uso de animais ou cultivos 

celulares. Estes estudos tiveram como alvos diferentes sequências gênicas, bem como a 

possibilidade do uso de PCR multiplex (ATASPAZ et al., 2009; EWERS et al., 2006; 

KAMP et al., 1996; LICHTENSTEIGER et al., 1996; TOWNSEND et al., 1998, 2000, 

2001). Além do uso da PCR, outros estudos relatam também o uso de REA (BLACKALL  
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et al., 2000; DJORDJEVIC et al., 1998; RÚBIES et al., 2002) e de eletroforese de campo 

pulsado (pulsedfield gel eletrophoresis - PFGE) como ferramentas discriminatórias nos 

estudos epidemiológicos com isolados de P. multocida (LAINSON et al., 2002; LEOTTA 

et al., 2006; MAROIS et al., 2009).    

No Brasil, Borowski et al. (2002) estudaram 22 isolados de P. multocida oriundas 

de pulmões de suínos com pneumonia e/ou pleurite, pela PCR para o gene de proteína da 

membrana externa (ompH) seguido de RFLP (restriction fragmente length 

polymorphism). Destes isolados, 21 foram compatíveis com sorotipo capsular A e, através 

da análise do gene ompH, os isolados foram agrupados em sete padrões distintos  com 

boa correlação com os testes bioquímicos. Moreno et al. (2003) analisaram 97 isolados de 

P. multocida subsp. multocida, pela single-enzyme amplified fragmente lenght 

polymorfism (SE-AFLP) oriundas de animais com pneumonia, rinite atrófica e 

septicemia, classificadas como sorotipos capsular A, D e F.  Neste estudo 18 perfis foram 

observados, sendo que amostras do mesmo rebanho apresentaram três perfis diferentes e a 

maioria dos isolados tipo capsular D provenientes da cavidade nasal e os isolados 

toxigênicos foram agrupados no mesmo cluster. Os poucos estudos realizados no Brasil, 

somados ao elevado índice de problemas respiratórios observados no campo, associados 

ao frequente isolamento de P. multocida, indica a necessidade de ampliar os estudos 

moleculares em isolados deste agente. 

 

Estudos de reprodução experimental da pasteurelose pneumônica em suínos 

Os primeiros trabalhos que demonstraram a atuação primária de P. multocida 

como causa de pneumonias em suíno foram realizados por Smith et al. (1973a, b). Nestes, 

em inoculações intranasal e/ou intratraqueal provocaram severa pneumonia fibrinosa, 

serosite fibrinosa, lesões articulares e septicemia. Ono et al. (2003), ao desafiar os leitões 

com P. multocida pela via intranasal observaram apenas lesões histológicas leves de 

broncopneumonia exsudativa, porém pela inoculação por via intra-traqueal, induziram 

lesões mais graves de broncopneumonia exsudativa. Em estudo preliminar, Kich et al. 

(2007) verificaram que um isolado de campo de P. multocida A foi capaz de causar 

pleurite e pericardite fibrinosas difusas e pneumonia necro-hemorrágica focal (conhecida 

como lesão A. pleuropneumoniae-like) em dois suínos SPF desafiados pela via intranasal.  

 

Diagnóstico  

O diagnóstico de pasteurelose pneumônica em suínos deve ser feito considerando 

o histórico do surto, as alterações clínico-patológicas e o isolamento do agente das lesões, 

lembrando sempre que P. multocida pode ser secundária em lesões de broncopneumonia 

exsudativa. Atentar que, clinicamente, a lesões de pneumonia/pleurite/pericardite por P. 

multocida são observadas principalmente em animais de terminação. Muitas vezes, a 

visualização do problema é feito apenas no frigorífico, no qual se observa lesões de 

pneumonia/nódulos de necrose pulmonar, pleurite e pericardite fibrosas com aderência 

firme do coração e pulmão. Na granja, os principais sinais clínicos observados nos suínos 

são febre alta (temperatura retal ≥ 40,0ºC), dispneia (respiração abdominal), anorexia e 

prostração. As lesões causadas por P. multocida não são patognomônicas e se 

assemelham com a broncopneumonia crânio-ventral visualizadas na pneumonia enzoótica 
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causada por M. hyopneumoniae, pleurite e pericardite encontradas na doença de Glässer 

causada pelo H. parasuis e lesões de pleuropneumonia necro-hemorrágica semelhantes às 

provocadas por A. pleuropneumoniae (lesões do tipo A. pleuropneuneumoniae – like) 

(CAPPUCCIO et al., 2004; KICH et al., 2007; ONO et al., 2003; REGISTER et al., 2012; 

SMITH et al., 1973a, b). Por não haver um marcador de patogenicidade que diferencie 

isolados  de  P. multocida  patogênicos  de  não-patogênicos,  associado  a alta frequência 

dessa bactéria no CDRS, se faz necessário considerar o local de isolamento bacteriano no 

diagnóstico da Pasteurelose. O isolamento do agente em sítios não-respiratórios, como 

pleura, saco pericárdio e outras serosas, tem valor diagnóstico. No contexto do CDRS, 

muitas vezes o diagnóstico de pneumonia por P. multocida está associado a presença de 

fatores de risco e outros agentes infecciosos, principalmente M. hyopneumoniae e 

influenza suína (MORÉS et al., 2011, 2013) que apresentam alta prevalência nos 

rebanhos de suínos. Além disso, P. multocida e outras bactérias supracitadas, como A. 

pleuropneumoniae e H. parasuis podem ser isoladas do trato respiratório superior e 

inferior de suínos saudáveis atuando como micro-organismos da microbiota residente. No 

caso das lesões crônicas no abate, a preferência sempre é realizar o exame microbiológico 

dos nódulos necróticos, quando existirem. Porém, no caso de lesões apenas de 

pleurite/pericardite crônicas, deve-se buscar o diagnóstico na granja a partir de animais 

febris. 

 

Controle 

No Brasil, o controle de pneumonias por P. multocida é feito pelo uso de 

antimicrobianos em pulsos estratégicos, principalmente nas fases de terminação e/ou uso 

de vacina autógena ou comercial. No entanto, outras estratégicas de controle são 

necessárias devido às restrições ao uso de terapia com antibióticos na proximidade do 

abate e à resistência que a bactéria adquire contra os principais antimicrobianos 

disponíveis. No mercado brasileiro existem duas vacinas inativadas indicadas para 

prevenção da pasteurelose pulmonar, todavia, sua efetividade tem sido questionada, pois 

nem sempre apresentam uma relação de custo-benefício favorável como já mencionado 

na literatura. Uma possível explicação para isso é que as amostras contidas nessas vacinas 

são diferentes daquelas envolvidas nos quadros clínicos observados no campo e a 

proteção não é satisfatória. Isso justifica mais pesquisas para desenvolver vacinas 

especificamente com amostras sabidamente patogênicas de P. multocida. 

 

Resultados recentes com P. multocida obtidos no Brasil 

Em estudo molecular do gene espécie-específico kmt1, envolvendo 157 amostras 

de P. multocida isoladas no Brasil de casos clínicos de pneumonia e poliserosite. Klein, et 

al. (2014) verificaram ampla prevalência do tipo capsular A (94.9%). Quanto aos genes 

toxA and tbpA ligado a fatores de virulência, nenhuma amostra foi positiva. Contudo, 

31.8% e 82.8% das amostras portavam os genes pfhA e hgbB, respectivamente e apenas 

14% delas tinham ambos os genes concomitantemente. Então, 85.4% das amostras eram 

positivas para um único desses genes ligados à virulência de P. multocida, podendo ser 

relacionado com a ocorrência de lesões. Estudos experimentais em suínos usando 

diferentes perfis  de genes da  virulência são necessários para  entender  a  patogenicidade  
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das amostras de P. multocida. Isso mostra que as amostras de P. multocida A avaliadas 

neste trabalho apresentam diferentes genes relacionados à virulência.  

Estudo experimental com suínos livres de patógenos respiratórios (OLIVEIRA 

FILHO, 2014), envolvendo oito experimentos, foi testado a patogenicidade de oito 

diferentes isolados de P. multocida tipo A obtidas de suínos com problemas clínicos de 

doença respiratória. Os animais experimentais foram desafiados por gotejamento 

intranasal.  Em cada experimento foi testado um diferente isolado de P. multocida A.  Na 

avaliação clínica e patológica dos animais desafiados, observaram-se três padrões de 

lesões distintas, associadas ou não entre si:  1. broncopneumonia fibrinonecrótica 

cranioventral com pleurite fibrinosa (isolados 1, 3 e 7); 2. pleurite difusa uni ou bilateral, 

associada ou não com pericardite e peritonite (isolados 3, 5 e 7) e; 3. pleuropneumonia 

necrossupurativa focal, geralmente no lobo cardíaco (isolados 1, 2, 3, 4 e 7). A gravidade 

das alterações clinico-patológicas observadas classificou os isolados testados em três 

grupos: grupo 1. quatro isolados muito patogênicos; grupo 2. dois isolados pouco 

patogênicos; e grupo 3. dois isolados apatogênicos. Todavia, não foi possível associar os 

padrões bioquímicos e a presença dos genes associados à virulência dos isolados com os 

padrões patológicos observados. Então, os oito isolados foram testados quanto aos 

padrões de PFGE, sendo possível, assim, distinguir isolados patogênicos dos não 

patogênicos, os quais formaram dois grupos de fingerprints distintos. A existência 

frequente de formas clínicas severas de pneumonia e pleurite em suínos de terminação em 

diversos estados brasileiros e o isolamento de cepas capazes de reproduzir a doença em 

condições experimentais a partir destes surtos, incluindo sinais clínicos e lesões de 

doença septicêmica, gera a possibilidade de obter significativos avanços no conhecimento 

da patogenia da infecção pela bactéria. Adicionalmente, o desenvolvimento de um 

modelo de infecção experimental eficiente também cria um embasamento adequado para 

novos trabalhos de investigação nessa área. 

Quanto ao controle, Klein et al. (2013) testaram 82 amostras de P. multocida A 

isolados de caso pneumônicos no Brasil frente a 12 drogas: amoxicilina (AMO), ceftiofur 

(CTF), clortetraciclina (CTC), doxicilina (DOX), enrofloxacina (ENO), espectinomicina 

(EPT), florfenicol (FFN), norfloxacina (NOR), oxitetraciclina (OTC), tiamulina (TF) e 

tilmicosina (TYL). Resistência para três ou mais drogas (multirresistência) foi observado 

em 41% dos isolados. Todas as amostras testadas foram sensíveis a ENO e apenas um 

isolado foi sensível as 12 drogas testadas. No entanto, um dado é preocupante e merece 

atenção, pois 98,8% dos isolados apresentaram resistência ao menos uma droga testada.  

Além de ENO (100% de eficácia), DOX, CTF e TYL (>95% de eficácia) foram às drogas 

mais indicadas no tratamento de infecções por P. multocida A.  

 

Considerações Finais 

No Brasil, não são raros os surtos de pneumonia/pleurisia/pericardite em suínos 

na fase de terminação, com características de alta mortalidade e lesões septicêmicas, 

incluindo lesões de pneumonia necro-hemorrágica. Também, as condenações de carcaças 

de suínos abatidos por pleurite/pericardite são crescentes. Os problemas vêm se 

apresentando de forma crescente e existem dificuldades para o controle, principalmente 

em função das restrições ao uso de determinados antibióticos na proximidade do abate.  
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Está claro o importante papel de P. multocida nesses casos de 

pneumonias/pleurite/pericardite em suínos e, atualmente, o controle é baseado em pulsos 

estratégicos de antimicrobianos, além do uso de vacinas autógenas. No entanto, casos 

graves de pneumonias e desvio de carcaças no frigorífico devido a essas lesões continuam 

elevados, podendo atingir 10% de prevalência por lote (observação do autor). Nesse 

sentido, mais estudos são necessários para desenvolver métodos mais eficientes para 

auxiliar no diagnóstico, especialmente marcadores moleculares que diferenciem amostras 

patogênicas das não patogênicas. Assim, possibilita o desenvolvimento de medidas 

profiláticas de controle mais eficientes.   
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Resumo 

A inspeção sanitária tradicional post mortem de suínos é baseada na detecção de 

lesões pela manipulação e inspeção visual após secção de vísceras, linfonodos e 

musculatura. Do ponto de vista da saúde do consumidor, essa forma de inspeção é eficaz 

para a detecção dezoonoses, como tuberculose e cisticercose, as quais tendem a diminuir 

de prevalência na suinocultura intensiva. Ao contrário, importantes microrganismos que 

impactam a inocuidade dos alimentos passam despercebidos, pois não causam sintomas 

ou lesões no suíno. Além disso, a manipulação necessária para efetuar a inspeção 

tradicional é apontada como um fator de contaminação cruzada na linha de abate, 

impactando negativamente a prevalência desses microrganismos. A partir disso, a 

necessidade de modernizar a inspeção sanitária de suínos tem sido discutida em diversos 

países. Aqui será abordada a modificação que passou a vigorar na União Europeia.  

 

Introdução 

Diversas zoonoses podem ser transmitidas à população pelo consumo de 

alimentos. Dessa forma, a inspeção sanitária de carnestem importância crucial para a 

saúde pública. As modificações introduzidas na criação de suínos impactaram na 

prevalência de microrganismos causadores de Doenças Transmitidas por Alimentos 

(DTA) presentes em animais ao abate. Ao longo de décadas, porém, poucas alterações 

foram introduzidas nos procedimentos adotados na linha de inspeção, os quais estão 

baseados na visualização e palpação de lesões. Uma vez que os principais causadores de 

DTA na atualidade não causam lesões detectáveis pela inspeção tradicional, há um 

crescente debate no sentido de modernizar a inspeção sanitária de suínos ao abate.  

Recentemente, entrou em vigor na União Europeia legislação que introduz a 

inspeção baseada em análise de risco (UE, 2014). Entre as modificações, destaca-se a 

retirada da manipulação e secção de tecidos na linha de inspeção, que passou a ser apenas 

visual. Abordam-se aqui alguns aspectos que levaram á essa modificação e seus possíveis 

impactos.  

 

O surgimento da inspeção sanitária de produtos de origem animal 

Apossibilidade de transmissão da tuberculose à população pelo consumo de carne 

de animais infectados foi demonstrada, no final do século XIX, por Robert von Ostertag. 

Em decorrência disso, esse médico-veterináriofoi incumbido de estabelecer um programa 

de inspeção rigorosa de carnes em Berlim, o qual provou contribuir de forma efetiva para 

a   redução   da   prevalência  da   tuberculose  na   população.  As  lesões   macroscópicas  
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características dessa zoonose permitiam que os inspetores detectassem a enfermidade ao 

examinar  vísceras e  carcaças,  por  meio  do  uso de  “olho  e  faca”.  Posteriormente,  os  

mesmos procedimentos de inspeção passaram a ser empregados para o controle de outras 

zoonoses endêmicas, como a triquinelose e a teníase (EDWARDS et al., 1997).  

Nos Estados Unidos, as condições precárias do processamento de carne e da 

rotina laboral na indústria, que ocorriam no início do século passado, foram descritas no 

livro “The Jungle”, pelo escritor Upton Sinclair. Essa publicação causou grande impacto 

na opinião pública americana, levando, em 1906, à promulgação do “Meat Inspection 

Act”. Surgia a inspeção obrigatória ante-mortem e post-mortem dos animais de produção, 

bem como o monitoramento dos estabelecimentos de abate nos Estados Unidos (USDA, 

2014).  

No Brasil, a inspeção de produtos de origem animal foi mencionada pela primeira 

vez em 1909; posteriormente, a crescente participação do país no mercado internacional 

de carne no período da Grande Guerra levou à elaboração do primeiro regulamento de 

inspeção. Entretanto, a evolução mais significativa ocorreu em 1950, quando a inspeção 

sanitária de produtos de origem animal passou a ter caráter obrigatório. Em 29 de março 

de 1952, foi promulgado o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 

Origem Animal (RIISPOA). O Regulamento,que sofreu modificações e atualizações 

desde sua promulgação, é a principal legislação vigente até os dias de hoje (SOUZA 

FILHO & FONSECA, 2002).   

 

A evolução da produção de suínos e a inspeção sanitária de produtos 

A intensificação da produção de suínoscontribuiu para a redução do tempoentre 

nascimento e abate dos animais, bem como melhorou o manejo e as condições de 

biosseguridade nas granjas. As modificações ocorridas na suinocultura comercial, sem 

dúvida, contribuíram para a redução e erradicação de zoonoses historicamente 

transmitidas pela carne suína como a triquinelose, tuberculose e teníase (DAVIES, 2011). 

Por outro lado, o sistema intensivo demonstrou favorecer a transmissão e disseminação de 

outros patógenos transmitidos por alimentos, sendo o exemplo mais relevante o gênero 

Salmonella. 

Doenças transmitidas por alimentos (DTA) ocorrem desde a antiguidade; poréma 

evolução da ciência levou ao entendimento das suas causas, contribuiu para seu 

diagnóstico e tem influenciado, de maneira decisiva,no seu controle. No passado, apenas 

surtos envolvendo muitos acometidos, quehaviam consumido uma refeição em comum, 

eram investigados e elucidados; hoje o cenário é totalmente distinto. Contribuíram para 

essa evolução: aotimização dosprotocolos de detecção de patógenos, atualmente mais 

sensíveis e rápidos; o incremento da investigação epidemiológica, que se tornou ativa e 

interligada por redes de informação; e os métodos moleculares agregados tanto ao 

diagnóstico como à caracterização dos microrganismos, permitindo maior poder de 

detecção e rastreabilidade da origem de sua transmissão. Em suma, enquanto algumas 

zoonoses importantes no passado apresentam um perfil de desaparecimento, patógenos, 

antes não detectados e reconhecidos como relevantes para a saúde pública, estão cada vez 

mais presentes no conceito de inocuidade dos produtos de origem animal. 

A questão de fundo diz respeito à forma como a modificação do perfil de 

patógenos transmitidos por alimentos impacta  a inspeção sanitária de carne.   O principal  
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aspecto diz respeito ao fato de que esses patógenos não causam doença clínica ou lesões 

macroscópicas nos animais infectados. Dessa forma, esses animais passam despercebidos, 

tanto  durante a  criação quanto na linha de abate,  pois a inspeção de carnes é  baseada na 

detecção de lesões (EDWARDS et al., 1997). Há ainda outros aspectos que contribuem 

para a complexidade do controle: bactérias causadoras de DTA são altamente capazes de 

colonizar o trato gastrintestinal do animal e invadir intestino, linfonodos e tonsilas. 

Nesses tecidos, permanecem por longo período, tornando o animal portador (FOSSE  et 

al., 2009). Em situações estressantes típicas do sistema intensivo de exploração - mistura 

de lotes, transporte, troca de sítio, jejum e descanso pré-abate – a bactéria alojada no 

portador multiplica-se exponencialmente e passa a ser excretada nas fezes. Como esse 

evento ocorre rapidamente, o animal portador assume papel importante na disseminação 

dessas bactérias em todas as etapas da produção e é o seu introdutor na linha de abate, 

sendo capaz de contaminar o ambiente da planta do abatedouro e as carcaças (DE 

BUSSER et al., 2011). Assume grande relevância nesse cenário o extravasamento do 

conteúdo intestinal, a evisceração, a manipulação da cabeça e tecidos adjacentes e a 

palpação e incisão de linfonodos (EFSA, 2011; KRUSE et al., 2015; NESBAKKEN  et 

al., 2003). 

 

A inspeção sanitária tradicional no abate de suínos 

Segundo Van Logtestijn (1993), citado por Edwards et al. (1997) os objetivos da 

inspeção de carnes são: (1) remover produtos com anormalidades macroscópicas do 

processo de produção de carne; (2) prevenir a distribuição de carnes contaminadas, que 

podem causar doenças em humanos; (3) auxiliar na detecção e erradicação de certas 

doenças dos animais de produção. Segundo os autores, o primeiro objetivo é o mais fácil 

de ser alcançado pela inspeção sanitária tradicional, porém o segundo seria o mais 

importante para a saúde da população.  

A inspeção sanitária tradicional compreende a inspeção ante mortem e post 

mortem. Os procedimentos adotados no desembarque dos suínos nas pocilgas de espera e 

antes do abate visam verificar os certificados sanitários e realizar inspeção visual para 

detectar animais que apresentam afecções ou infecções que devam ser examinadas mais 

cuidadosamente ou que destinem os animais ao abate de emergência. Entre outros 

objetivos, tenta evitar a entrada de animais clinicamente doentes na linha de abate 

(EDWARDS et al., 1997; EFSA, 2011). Como mencionado anteriormente, animais 

infectados por Toxoplasma gondii, Trichinellaspiralis, Yersiniaenterocolitica, 

Listeriamonocytogenes e pela quase totalidade dos sorotipos de Salmonella, por não 

apresentarem sinais clínicos, não serão detectados pela inspeção ante mortem. Por outro 

lado, a inspeção visual da limpeza do animal é um aspecto importante nessa fase, pois a 

entrada de animais com fezes na superfície corpórea é o primeiro ponto a ser controlado 

em relação às bactérias causadoras de DTA (BORCH et al., 1996). Além disso, não 

podemosignorar que a inspeção ante mortem continua tendo papel importante no 

monitoramento de aspectos relativos ao bem-estar animal, bem como de doenças que 

afetam suínos, inclusive na identificação de doenças exóticas. 

A inspeção post mortem envolve o exame visual de todos os animais abatidos e 

de suas vísceras. Isso inclui a necessidade do exame detalhado de certos linfonodos e 

vísceras, por meio de palpação e incisões múltiplas dos mesmos. Estima-se que para  cada  
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suíno abatido sejam realizadas 18 avaliações visuais e palpações para cada conjunto de  

carcaça e vísceras, com cerca de 24 procedimentos de corte para observação de músculos 

e linfonodos de interesse para a inspeção.   

Segundo a Portaria 711 de 1° de novembro de 1997, que aprova as “Normas 

técnicas de instalações e equipamentos para abate e industrialização de suínos”, estão 

previstas oito linhas de inspeção no abate.Em relação aos linfonodos obrigatoriamente 

incisados nas linhas de inspeção são citados: apical, brônquicos, cervicais, 

gástricos,inguinais superficiais ou retromamários, mandibulares, mesentéricos, 

parotidianos e retrofaríngeos (BRASIL, 1997). 

Se considerarmos duas regiões de alto risco em relação à presença de bactérias 

causadoras de DTAs - cabeça e intestino - é possível verificar que a Portaria 711/1997 

prevê: 

 A permanência da cabeça na carcaça até o final da última linha de inspeção; 

 Abertura e debridamento da papada para expor músculos masseteres e 

pterigoides, bem como linfonodos da região; 

 Liberação da língua, faringe, laringe e outros tecidos circunvizinhos; 

 Realização de múltiplas e profundas incisões nos músculos masseteres e 

pterigoides, nas parótidas e nos linfonodos parotídeos, retrofaríngeos, cervicais e 

mandibulares, sempre verificando a presença de cisticercose e sarcosporidiose. 

 No intestino, entre outros procedimentos e observações, está prevista a incisão 

dos linfonodos da cadeia mesentérica. 

 

Esses procedimentos não diferem daqueles que têm sido adotados em outros 

países e que são característicos da inspeção tradicional. Nos últimos anos, tem havido 

uma discussão crescente sobre esses procedimentos que são eficientes prioritariamente 

para detecção de zoonoses cada vez mais raras (tuberculose e cisticercose) ou patógenos 

que são relevantes como causadores de doenças ocupacionais (Erysipelothrix 

rhusiophatiae, por exemplo) (EFSA, 2011). A contribuição para evitar a contaminação 

por patógenos transmitidos por alimentos prevalentes na atualidade estaria restrita aos 

procedimentos que envolvem o monitoramento visual da contaminação da carcaça por 

conteúdo intestinal. Por outro lado, a manipulação de carcaças e vísceras ao abate, como 

aquela exigida para a inspeção tradicional, demonstrou ser um dos fatores que aumentaa 

contaminação cruzada por bactérias alojadas nos tecidos e sítios de risco do animal 

portador (NESBAKKEN et al., 2003). Essas observações têm sido a base para as 

modificações propostas na inspeção sanitária de suínos. 

 

Modificação da inspeção sanitária: o exemplo europeu para a inspeção de suínos 

baseada em análise de risco 

Em junho de 2014, passou a vigorar o Regulamento 218/2014 que alterou o 

Regulamento de Inspeção de Carnes (Regulamento 854/2004) da União Europeia (UE, 

2014).  Segundo a emenda, a inspeção de suínos criados em condições de alojamento 

controlado (confinados em instalações com biosseguridade), passou a ser visual e sem 

palpação ou incisão de tecidos. Quando as informações do lote abatido ou a inspeção 

visual ante e post-mortem indicar a necessidade, haverá o desvio da(s) carcaças(s) para 

área apropriada, onde a inspeção por meio de palpação e incisão será conduzida.  
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A emenda publicada resulta e está suportada pelo documento “Opinião Científica 

sobre os riscos para saúde pública a seremabrangidos pela inspeção de carne suína” 

publicada pela Autoridade Europeia em Inocuidade dos Alimentos (EFSA, 2011). Nesse 

documento,   os  perigos   biológicos  e   químicos,   de  acordo  com  avaliação  de  risco 

conduzida, são classificados quanto á sua relevância.Além disso, todos os aspectos 

relativos à inspeção tradicional são avaliados quanto à detecção e disseminação desses 

perigos. Finalmente, modificações são propostas e recomendações apresentadas. Aqui 

abordaremos apenas os perigos biológicos. 

Para a avaliação de risco qualitativa foram considerados: (1) os perigos 

biológicos transmitidos por alimentos, de acordo com a ordem de prevalência em 

carcaças suínas; (2) incidência e severidade de casos de infecção em humanos causados 

por cada perigo; (3) parcela dos casos ocorridos em humanos atribuíveis ao consumo de 

carne suína. Essa análise foi baseada em dados disponibilizados pelas autoridades 

sanitárias europeias em saúde humana e animal e na opinião de especialistas. A avaliação 

de risco chegou a seguinte conclusão: Salmonella foi classificada como de alta relevância, 

enquanto Yersinia enterocolitica, Toxoplasmagondii e Trichinella foram consideradas de 

média relevância. Os demais perigos foram classificados como de baixa ou nenhuma 

relevância (EFSA, 2011). 

A partir disso, os pontos fracos e fortes da inspeção tradicional foram apontados 

em relação aos quatro perigos biológicos relevantes apontados pela avaliação de risco, 

concluindo que a inspeção tradicional era pouco eficaz na sua detecção e de alto risco 

para disseminação desses perigos entre carcaças. A detecção de Trichinella por exame 

microscópico, como prevê a inspeção tradicional, foi a única exceção em termos de 

eficácia para reduzir o número de casos na população humana. 

A seguir, aperfeiçoamentos na inspeção tradicional, á luz dessas considerações, 

foram propostas. Em relação á T. gondii e Trichinella, a detecção deverá estar baseada em 

exames laboratoriais. O controle da presença de parasitos viáveis na carne, por sua 

vez,será baseado em:evitar sua transmissão durante a criação dos animais na granja; e de 

métodos de destruição dos parasitos na própria carne (calor ou congelamento).  

Em relação aos perigos bacterianos a situação é mais complexa, pois o controle e 

monitoramento precisam ser instituídos em todas as fases da cadeia de produção. Medidas 

isoladas são consideradas pouco eficazes.O foco prioritário da inspeção, segundo o 

documento europeu, deve ser o processo de abate, em relação à contaminação da 

superfície da carcaça por conteúdo intestinal e a capacidade de destruir as bactérias ali 

alojadas (EFSA, 2011). A inspeção tradicional já tem se ocupado do primeiro objetivo, 

por meio da inspeção visual das carcaças, que passa a ter um papel crucial.A qualidade do 

processo, porém, não pode ser medido apenas pela presença visível de fezes na superfície 

da carcaça. O monitoramento periódico do processo pela avaliação quantitativa de 

bactérias indicadoras de higiene e/ou pela detecção de patógenos relevantes na carcaça ao 

final da linha de abate tem provado ser uma ferramenta mais eficaz. Na União Europeia, 

por exemplo, carcaças no pré-resfriamento são monitoradas quanto à presença de 

Enterobacteriaceae, mesófilos aeróbios totais e Salmonella. É preciso salientar que o 

monitoramento não é da carcaça amostrada, mas do processo a que ela foi submetida. Em 

ambos os casos, são estabelecidos parâmetros para amostragem (número de carcaças, 

frequência  e  distribuição  de  coleta  em  relação  aos  turnos de  abate) e níveis ou metas  
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considerados como em conformidade com um processo controlado. Processos avaliados 

como não conformes devem ser revistos, as falhas devem ser identificadas e corrigidas. 

Ou seja, as medidas são tomadas em relação à planta e processo de abate e não à carcaça. 

O processo de abate, por sua vez, tem sido aperfeiçoado ao longo das últimas 

décadas pela introdução de programas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Esse último é uma abordagem que 

estabelece os pontos de risco para introdução de perigos (bactérias originadas do trato 

intestinal, por exemplo), bem como identifica pontos do processo (PCC) onde esse perigo 

pode ser controlado (destruição das bactérias na superfície da carcaça por meio do 

chamuscamento, por exemplo). Em relação aos PCCs, deve haver uma forma clara e 

específica de monitoramento, que permita detectar desvios e realizar correções. No caso 

do chamuscamento, seria o monitoramento do binômio temperatura/tempo de exposição. 

O controle do processo, por meio do monitoramento do APPCC, é parteda rotina da 

inspeção sanitáriae é fundamental para a inocuidade dos alimentos (BRASIL, 1998; 

CODEX, 1969; FSIS, 1996).   

Segundo o documento do EFSA (2011), fica claro que as metas de controle das 

bactérias consideradas relevantes para a inocuidade da carne suína sãoestabelecidas do 

final (carcaça) para o início (granja). Há metas a serem atingidas pelo processo de abate 

que, estando em conformidade, contribui sobremaneira para a inocuidade do produto 

final. Porém, a eficácia do processo de abate tem um limite e a carga de animais 

portadores entregues na planta pode exercer pressão deletéria no processo que, mesmo 

eficaz, não consegue atingir as metas em relação aos patógenos relevantes. Nessa 

abordagemretroativa, o sistema produtivo precisa estabelecer metas e limites para os 

animais entregues para o abate, levando à necessidade de programas de controle em toda 

a pirâmide de produção.  

Como aferir essas metas de forma exequível do ponto de vista de logística e 

custo? Segundo o documento europeu,por meio da maior utilização e aperfeiçoamento do 

chamado Sistema de Informação de Granjas, onde há um monitoramento histórico das 

granjas. Esse monitoramento abrange vários aspectos: doenças clínicas, uso de 

antimicrobianos, aspectos relativos ao bem-estar animal e perfil de risco para a presença 

de portadores de patógenos considerados como relevantes. Nesse último caso, o inquérito 

sorológico de lotes entregues ao abate, em relação aos agentes patogênicos considerados 

relevantes, pode ser uma ferramenta que fornece o perfil histórico da granja, permitindo 

atomada de decisão em relaçãoàs intervenções (FELIN et al., 2014). Em outras palavras, 

as pirâmides de produção também são analisadas quanto ao risco que representam para o 

processo de abate.  

A inspeção baseada em risco introduziu modificações importantes, 

principalmente no aspecto relativo à retirada da manipulação e secção de tecidos. Um dos 

possíveis impactos dessa medida é a falha na detecção de lesões teciduais identificadas 

pela inspeção tradicional. Por essa razão, estudos têm sido conduzidos no sentido de 

avaliar o risco para o consumidor devidoá nãodetecção dessas lesões. Um exemplo diz 

respeito à pneumonia embólica resultante de septicemias estafilocócicas e 

estreptocócicas. Para avaliar o risco representado pela carcaça de animais com esse tipo 

de lesão, diversos tecidos de animais afetados foram analisados e uma avaliação de risco 

foi  conduzida   (KRUSE  et al.,   2015).   A conclusão   do  estudo foi  que   o   risco   de  
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intoxicações alimentares causadas por Staphylococcus aureus provenientes de carcaças de 

suínos com essa lesão era muito baixo, pois havia um número reduzido de bactérias no 

músculo. Por outro lado, a ausência de manipulação dos tecidos infectados contribuiria 

para diminuir a contaminação cruzada na linha de processamento. 

O exemplo das modificações introduzidas na Europa deve influenciar em 

diferentes graus os demais países. Nesse sentido, há que ficar claro que modificações, a 

serem introduzidas nos sistemas de inspeção em um dado país ou região, não podem ser 

adotadas sem haver uma avaliação de risco prévia. Assim como ocorreu na União 

Europeia, as modificações devem ser precedidas por investigação científica. A partir das 

conclusões obtidas nesses estudos, o impacto dos procedimentos de inspeção pode ser 

avaliado e as modificações sugeridas e, posteriormente, verificadas.Por outro lado, o foco 

crescente da inspeção sanitária no monitoramento de processo já é uma realidade em 

todos os países. Para alcançar as metas de conformidade, por sua vez, será necessária a 

participação de toda a cadeia produtiva.   
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Resumo 

 A colibacilose na creche se apresenta principalmente nas primeiras semanas 

posteriores ao desmame dos leitões, fase em que ocorrem alterações fisiológicas que se 

somam a uma série de mudanças muito significativas no manejo, nutrição, perfil 

imunitário, pressão de infecção e de ambiente. Isso resulta num aumento de 

susceptibilidade às diarreias, cujo agente mais frequente nesta fase é Escherichia (E.) 

coli. Na presente revisão são apresentadas as principais características da diarreia 

associada à infecção por E. coli em leitões recentemente desmamados. 

 

Introdução 

E. coli enterotoxigênica (ETEC) é um dos principais agentes infecciosos 

causadores de diarreia em diversas fases da vida de leitões, sendo duas formas mais 

frequentes: a colibacilose neonatal que ocorre na maternidade, e a colibacilose do 

desmame, afetando os leitões nas primeiras semanas de alojamento na fase de creche 

(ALFIERI et al., 2010; NAGY & FEKETE, 1999). A doença na creche foi descrita pela 

primeira vez no Canadá por Richards & Fraser (1961), que a associaram com a presença 

de altos títulos de E. coli beta-hemolíticas no intestino de animais com diarreia.  

A colibacilose é uma das mais importantes enfermidades na suinocultura, sendo 

responsável por expressivas perdas econômicas em decorrência do emagrecimento, atraso 

no crescimento (BARCELLOS & STEPAN, 1991; EWING & COLE, 1994), aumento no 

uso de medicamentos e desinfetantes, necessidade de assistência veterinária, piora da 

conversão alimentar, redução no ganho de peso, maior predisposição dos animais 

afetados a infecções secundárias e consequentemente variabilidade no peso dos leitões do 

lote (ALFIERI et al., 2010; BARCELLOS et al., 2011). Além de ser considerada a 

principal responsável por diarreia na creche, a colibacilose pode levar a óbito de até 25% 

dos animais se medidas adequadas de prevenção e/ou tratamento não forem adotadas 

(HAMPSON, 1994; MORÉS & MORENO, 2012). A doença é descrita em todo o mundo 

(FAIRBROTHER & GYLES, 2006) e ocorre frequentemente uma a três semanas após o 

desmame, principalmente como consequência de alterações no regime alimentar ou pelo 

alojamento dos leitões em instalações com deficiências de ambiente, manejo, estresse 

excessivo ou alta pressão de infecção ambiental (MORÉS & MORENO, 2012; QUINN, 

2005). 

A presente revisão objetiva apresentar as principais características da diarreia 

associada à infecção por E. coli em leitões recentemente desmamados. 
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Etiologia 

A bactéria E. coli é parte da microbiota normal do intestino dos animais 

domésticos (EWING & COLE, 1994; MENIN et al., 2008; MORÉS & MORENO, 2007), 

porém, algumas cepas podem causar diversas doenças em suínos (FAIRBROTHER & 

GYLES, 2006). Há diferenças importantes entre as cepas patogênicas e não-patogênicas 

ou comensais (ALFIERI et al., 2010). Para definir a patogenicidade da cepa, é essencial a 

identificação de fatores de virulência (FRANCIS, 1999). 

Os isolados de E. coli são classificadas em sorotipos segundo os antígenos de 

superfície, agrupados em O (somático), K (capsulares), H (flagelares) (GUERREIRO, 

1984; EWING & COLE, 1994) e F (fimbriais) (FAIRBROTHER & GYLES, 2006). 

Outra classificação considera diferentes virotipos com base nos fatores de virulência que 

a bactéria expressa (FAIRBROTHER & GYLES, 2006; FRANCIS, 1999). Um terceiro 

tipo de classificação considera o efeito da infecção bacteriana no organismo do suíno, 

assim podem ser definidos patotipos, sendo os principais: E. coli enterotoxigênica 

(ETEC), E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli shiga toxigênica ou verotoxigênica e E. 

coli enterohemorrágica (STEC, VETEC e EHEC), E. coli uropatogênica (UPEC) e E. coli 

enteroinvasiva (EIEC) (BRITO et al., 2004; GYLES & FAIRBROTHER, 2004). Na 

colibacilose do desmame, E. coli do patotipo ETEC é considerada agente primário 

(MORÉS & MORENO, 2012).  

Atualmente são descritos aproximadamente 30 sorotipos de ETEC (MORÉS & 

MORENO, 2012). Bactérias do grupo se caracterizam pela presença de fatores de 

virulência, basicamente, estruturas de adesão e enterotoxinas (FAIRBROTHER & 

GYLES, 2006; MORÉS & MORENO, 2007). A adesão é mediada por fímbrias, 

estruturas proteicas de superfície que podem se ligar a receptores presentes no epitélio 

intestinal, as quais possuem grande atividade antigênica e podem ser usados para a 

caracterização de cepas patogênicas (GYLES & FAIRBROTHER, 2004; KELLY & 

KING, 2001; NATARO E KAPER, 1998). Após a adesão aos enterócitos, as cepas se 

multiplicam e podem produzir um ou mais tipos de enterotoxinas (ALFIERI et al., 2010), 

que agem em células secretórias localizadas nas criptas das vilosidades (EWING & 

COLE, 1994). 

Para o diagnóstico laboratorial, geralmente é considerada a combinação de fatores 

de virulência da E. coli (virotipo, MACÊDO et al., 2007), existindo ampla distribuição 

dos virotipos encontrados em diversos trabalhos realizados no Brasil e outros países 

(FRANCIS, 2004; MACÊDO et al., 2007; POST et al., 2000; VIDOTTO et al., 2009). A 

análise dos virotipos é importante para que seja determinada a necessidade ou não de 

iniciar um tratamento contra a colibacilose. Os genes de virulência são, em sua maioria, 

transportados em plasmídeos (TURNER et al., 2006). No entanto, em cepas causadoras 

de infecções extraintestinais, os genes que determinam a virulência geralmente estão 

localizados no cromossomo (FAIRBROTHER & GYLES, 2006). 

 

Patogenia 

Os leitões se infectam com a cepa patogênica de E. coli geralmente pela via fecal-

oral.  Para causar  a  doença, a  E. coli  ingerida  deve  ser capaz  de evitar os  efeitos  do  
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peristaltismo intestinal, aderir, multiplicar e produzir enterotoxinas. Para tal, as fímbrias 

expressadas pela bactéria se ligam a receptores como manose,  galactose  ou ácido siálico, 

presentes na superfície (glicocálice) das células epiteliais (COWART, 1995; MORÉS & 

BARCELLOS, 2012).  Uma vez instalada a infecção,  diversos mecanismos  relacionados  

aos fatores de virulência do agente e de defesa do hospedeiro interagem. As enterotoxinas 

agem nos processos hormonais que mediam o transporte de líquidos e eletrólitos entre as 

células epiteliais e a luz intestinal, aumentando os níveis de fluídos no lúmen intestinal, 

atingindo volumes excessivamente altos para que possam serem reabsorvidos pelo 

intestino grosso.  Como consequência, ocorre diarreia do tipo secretória (EWING & 

COLE, 1994; VANNUCCI & GUEDES, 2009). 

 

(I) Fímbrias 

Fímbrias são expressas e localizadas na superfície da célula bacteriana e possuem 

uma subunidade adesiva (lectina) que interage com receptores da superfície da célula do 

hospedeiro. Embora ocorram em E. coli patogênicas para o homem e animais, são 

distintas entre si e apresentam especificidade em relação aos hospedeiros (KELLY & 

KING, 2001). Podem ser classificadas quanto à capacidade hemaglutinante na presença e 

ausência de D-manose (BRITO et al., 2001) ou com base nos aminoácidos de sua 

composição, subdivididas em classes de 1 a 5 (LOW et al., 1996). As principais fímbrias 

presentes nas ETEC de suínos são: F4 (K88), F5 (K99), F6 (P987), F7 (F41) e F18 

(COWART, 1995; FRANCIS, 2004; MORÉS & MORENO, 2012). Em algumas fímbrias 

(F4 e F18) podem existir variações antigênicas, F4ab, F4ac e F4ad, e F18ab e F18ac 

(FRANCIS, 2002; NAGY & FEKETE, 2005). As ETEC podem produzir também uma 

adesina envolvida na aderência difusa (AIDA), mais frequente na fímbria F18 (MORÉS 

& MORENO, 2012) e no virotipo STx2e:F18 (MAINIL et al., 2002). 

O processo de adesão de cada tipo fimbrial pode variar de acordo com 

determinados fatores, como: 

 Ausência de receptores na superfície dos enterócitos, dependendo a idade do 

animal (FAIRBROTHER & GYLES, 2006); 

 Tipo de resposta imunológica do hospedeiro, decorrente de uma exposição 

prévia. A intensidade da imunidade pode influenciar os sinais clínicos (ALFIERI 

et al., 2010); 

 Presença ou ausência de determinados receptores celulares associados a algumas 

raças e/ou linhagens de suínos (CHAPPUIS et al., 1984; RITA et al., 1994; 

FRANCIS, 2002; LI et al., 2007); 

 Local da aderência no trato intestinal: bactérias portadoras do antígeno F4 aderem 

preferencialmente na porção anterior do jejuno (MORÉS & BARCELLOS, 

2012). Esta localização estaria relacionada com a maior expressão de 

determinadas classes de glicídios presentes no glicocálice desta área, como a 

galactose, que atua como receptor para a F4 e é expressa preferencialmente nas 

porções craniais do ID. Cepas que expressam as fímbrias F5 e F6 dependem de 

outros receptores (como o ácido siálico), mais presentes na região posterior do 

jejuno e íleo (MORÉS & BARCELLOS, 2012). 
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Nas cepas de E. coli que se multiplicam em leitões na fase de creche geralmente 

são expressas as fímbrias F4ab, F4ac, F18ab e/ou F18ac (FRANCIS, 2004; 

FAIRBROTHER & GYLES, 2006; ALFIERI et al., 2010), e os sorogrupos, O139-F18ab 

e   O149-F4ac   (FAIRBROTHER   &   GYLES,   2006).   Alguns  genes  envolvidos  na 

biossíntese das fímbrias (F4, F18) estão localizados em plasmídeos de alto peso 

molecular, que geralmente também albergam os genes de enterotoxinas (GUTH, 2008).  

Uma situação diferente acontece em leitões neonatos, as cepas de ETEC mais 

frequentemente isoladas apresentam  as fímbrias F4, F5, F6 ou F41  (FAIRBROTHER & 

GYLES, 2006; FRANCIS, 2004). Acredita-se que em leitões mais velhos, os receptores 

para as fímbrias F5 e F6 sejam expressados com menor intensidade no epitélio intestinal, 

reduzindo sua prevalência na fase de creche. Adesinas do tipo F41 são frequentemente 

encontradas associadas com a F5 em leitões neonatos (FRANCIS, 2002). Já a F4 não tem 

a sua expressão reduzida nesta fase (FAIRBROTHER & GYLES, 2006), podendo ser 

encontrada também em leitões de creche. Receptores para F18 não são produzidos em 

leitões neonatos, porém se tornam abundantes em leitões desmamados (FRANCIS, 2004; 

IMBERECHTS et al., 1997). Sítios de ligação para F6 em animais mais velhos são 

bloqueados por competição por receptores análogos no conteúdo do lúmen intestinal ou 

açúcares presentes no glicocálice (DEAN, 1990).  

Além dos fatores de adesão citados anteriormente, há descrições da infecção em 

leitões pelo patotipo de E. coli “attaching and effacing” (AEEC), que adere à mucosa 

intestinal e se fixa às células epiteliais intestinais por meio de uma proteína externa da 

membrana da bactéria (Eae), causando lesões semelhantes ao patotipo enteropatogênico 

(EPEC) em humanos (MORÉS & BARCELLOS, 2012).  

 

(II) Toxinas 

Após ocorrer adesão aos enterócitos, E.coli ETEC são capazes de se multiplicar e 

produzir uma ou mais enterotoxinas (ALFIERI et al., 2010; COWART, 1995; MORÉS & 

MORENO, 2007). As toxinas são peptídeos ou proteínas cujos genes estão localizados 

em plasmídeos (NATARO & KAPER, 1998; O`BRIEN & HOLMES, 1996).  Já foram 

identificadas a toxina termolábil (LT), toxina termoestável (ST), toxina Shiga-like tipo 2e 

(Stx2e) e toxina da E. coli enteroagregativa termoestável 1 (EAST1) (FRANCIS, 2002; 

FRANCIS, 2004; WILSON & FRANCIS, 1986). 

Dois tipos de enterotoxinas são particularmente importantes na patogenia das 

diarreias em leitões desmamados e são classificadas de acordo com sua estabilidade 

térmica: a LT, inativada a 60ºC por 15 minutos e a ST, resistente ao calor de 100ºC por 

15 minutos (FAIRBROTHER & GYLES, 2006), as quais possuem respectivamente, alto 

e baixo peso molecular (EWING & COLE, 1994). 

As enterotoxinas provocam alterações nos níveis intracelulares de nucleotídeos 

cíclicos e levam à alteração do equilíbrio hidrossalino do lúmen intestinal, resultando na 

secreção de eletrólitos e, consequentemente, aumento da excreção de fluídos (GUTH, 

2008). Ambas as enterotoxinas LT e ST ocasionam diarreia do tipo secretora, porém, 

envolvem diferentes mecanismos de ação: 

As enterotoxinas termolábeis (LT) apresentam semelhanças estruturais, 

antigênicas e funcionais com a toxina colérica (choleragen, expressa pelo Vibrio 

cholerae) (DALLAS & FALKOW, 1980; O’BRIEN & HOLMES, 1996) e constituem os  
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determinantes de virulência mais bem caracterizados em ETEC (GUTH, 2008). Existem 

dois subtipos, LT-I e LT-II, respectivamente divididos em LT-Ih (humano), LT-Ip (pig), 

LT-IIa e LTIIb (DUBREUIL, 2008), codificados pelos genes elt ou etx localizados em 

plasmídeos, também podendo conter genes que codificam enterotoxinas termoestáveis  

(NATARO  &  KAPER,  1998;  TURNER et al., 2006). A LT-I é  associada com doenças 

em humanos  e  a  LT-II   é associada  primariamente  com  ETEC  espécie-específica.  

Ambas possuem mecanismos de ação similares, mas imunologicamente distintas 

(DUBREUIL, 2008). 

Após ser secretada pela bactéria, a toxina se liga aos receptores na célula-alvo, 

sendo internalizada por endocitose (GUTH, 2008). Dentro da célula estimula a produção 

do monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) (NATARO & KAPER, 1998), dependente 

da proteína quinase A (WIMER-MACKIN et al., 2001). A seguir, ocorre a ação sobre um 

dos mecanismos importantes de transporte através da membrana celular, pela fosforilação 

do CFTR (regulador transmembrana da fibrose cística). Essa ação estimula a passagem 

(secreção) de cloro pelas células das criptas epiteliais e inibição da absorção de sódio 

pelos enterócitos das vilosidades intestinais. Consequentemente, ocorre diarreia 

(SPRANGLER, 1992; RAPPUOLI et al., 1999), desidratação, acidose e hipercalemia nos 

animais acometidos (COWART, 1995) podendo levar ao óbito. 

Além deste, outro mecanismo alternativo pode estar associado à resposta 

secretora induzida pela LT, como o estímulo ao metabolismo do ácido araquidônico, 

potencializando a produção de prostaglandinas e leucotrienos que aumentam o transporte 

eletrolítico e a mobilidade intestinal (NATARO & KAPER, 1998; GUTH, 2008). 

As enterotoxinas termoestáveis (ST) podem ser divididas em duas classes, STa 

(STI) e STb (STII), de acordo com a solubilidade em etanol e atividade biológica. A STa 

é solúvel em metanol e resistente à proteases, enquanto que a STb é insolúvel em metanol 

e sensível a proteases (BURGESS et al., 1978; GUTH, 2008). 

Variantes genéticas da toxina STa apresentam homologia parcial tanto na 

sequência de aminoácidos como de nucleotídeos e foram caracterizadas de acordo com o 

hospedeiro do qual são isoladas. Amostras de origem humana são denominadas STh (ou 

ST-Ib) (DUBREUIL, 2006), enquanto que a STp (ou ST-Ia) foi identificada em amostras 

que causavam doenças em suínos, embora também tenham sido detectadas em bovinos e 

humanos (NAIR & TAKEDA, 1998; GUTH, 2008). 

A toxina STa estimula a produção de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) 

(COWART, 1995; VAANDRAGER, 2002), levando à ativação do CFTR dependente da 

fosforilação da proteína quinase G (DUBREUIL, 2008). A ativação leva ao aumento da 

secreção de Cl- e água e inibição da absorção de Na+ no intestino delgado, desencadeando 

diarreia (MORÉS & MORENO, 2007; VAANDRAGER, 2002). É mais frequente e de 

grande importância na diarreia em animais neonatos (ALFIERI et al., 2010; FRANCIS, 

2004; TURNER et al., 2006). 

A ação da STb ainda é pouco compreendida, porém, sabe-se que não há 

envolvimento dos nucleotídeos intracitoplasmáticos AMPc ou GMPc, como ocorre na LT 

e STa (DUBREUIL, 2008). Dreyfus et al. (1993) sugerem que a ação da STb seja 

relacionada ao estímulo dos canais de Cl- dependentes de Ca2+ (CaCC), elevando seus 

níveis intracelulares. Essa ação ativa a proteína quinase C e, consequentemente, o CFTR. 

Segundo  Peterson  &  Whipp (1995),  o estímulo secretório induzido  pela ação  da  STb  
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envolveria a ativação do sistema nervoso entérico. Neste processo há a síntese de 

prostaglandina endoperoxidade, estimulando os mecanismos secretórios (DUBREUIL, 

2008). Além de alterações no trânsito e absorção intestinal, a ligação da STb aos 

enterócitos pode também causar lesões estruturais no epitélio, como o encurtamento e 

atrofia de vilosidades, mas sem alterar os enterócitos presentes nas criptas das vilosidades 

intestinais (ALFIERI et al., 2010; CHAO & DREYFUS, 1997; DUBREUIL, 2008).  

Originalmente, essa enterotoxina  foi relacionada  à diarreia em suínos, 

principalmente  em  animais com mais de uma semana de idade (ALFIERI et al., 2012), 

mas foi também encontrada em amostras humanas de ETEC (GUTH, 2008; OKAMOTO 

et al., 1993).  

Os genes codificadores da STb e STa estão localizados em plasmídeos e foram 

descritos como parte de um transposon (Tn4521) (LEE et al., 1985). Outro plasmídeo 

carreando uma ilha de patogenicidade (PAI2173) foi descrito portando os genes de ambas 

ST em um plasmídeo conjugado (pTC2173) que também continha o gene tetB, que confere  

resistência a tetraciclina (NAGY & FEKETE, 2005). 

As ETEC mais frequentes em casos de diarreia em leitões na creche são 

caracterizadas pela produção das enterotoxinas LT, STa e STb ou combinações das 

mesmas (NAGY & FEKETE, 1999). Ambas LT e STb e, em alguns casos, também a 

STa, são expressas simultaneamente com a  fímbria F4 (BOERLIN et al., 2005; DO et al., 

2006). 

Existe uma terceira classe de toxina termoestável associada à STa, denominada 

EAST1, que normalmente está presente em cepas de E. coli enteroagregativas (EAEC). 

Eventualmente, pode ser encontrada em ETEC de suínos (FAIRBROTHER & GYLES, 

2006; FRANCIS, 2004; MORÉS & MORENO, 2007). Apesar de apresentar 50% de 

homologia com o domínio enterotoxigênico da  STa, foi considerada diferente das ST. A 

atividade biológica da EAST1 parece ser similar à atividade da STa, pois a partir da 

exposição da mucosa intestinal, também foi demonstrada elevação na concentração 

intracitoplasmática de GMPc (SAVARINO et al., 1993). 

A outra toxina que pode ser produzida pela ETEC é a toxina Shiga-like tipo 2e 

(STx2e). Esta tem uma maior associação com a doença do edema dos suínos (pós-

desmame), e não às síndromes de diarreias (ALFIERI et al., 2010; FRANCIS, 2004;). 

Porém, algumas cepas podem causar tanto diarreia como doença do edema, podendo 

ocorrer como doenças isoladas ou associadas (FAIRBROTHER & GYLES, 2006; 

FRANCIS, 2002). 

 

(III) Hemólise 

A maioria das amostras de E. coli causadoras de diarreia na creche é beta-

hemolítica quando cultivada em ágar sangue (GUERREIRO, 1984). As amostras 

fortemente hemolíticas parecem ter vantagem seletiva de proliferação, sendo encontradas 

em títulos elevados na microbiota intestinal de leitões desmamados (HAMPSON, 1994). 

Entretanto, cepas alfa ou fracamente beta-hemolíticas (FAIRBROTHER & GYLES, 

2006; NAGY & FEKETE, 1999) e não-hemolíticas podem também estar associadas a 

casos de colibacilose na creche (HOBLE et al., 1986; NAGY & FEKETE, 1999). Já no 

período neonatal, é encontrado um número maior de cepas alfa ou não-hemolíticas 

associadas  à  diarreia  (FRANCIS, 2004).  A presença  da  hemólise como  marcador  de  
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clones virulentos foi utilizada por vários autores como indicador de patogenicidade 

(ALFIERI et al., 2010; BRITO et al., 1999; VAN DEN BOSCH et al., 1982). Outros 

trabalhos associam a produção de hemolisinas com maior frequência a determinados 

virotipos fimbriais (F4 e F18), frequentes durante o alojamento na creche, e não aos 

virotipos fimbriais que ocorrem na maternidade (F5, F6 e F41), pois estes geralmente não 

são hemolíticos (FRANCIS, 2002). 

O gene da fímbria F4 está localizado geralmente no mesmo plasmídeo que 

alberga o gene da hemólise (MORÉS & BARCELLOS, 2012). Como a fímbria F4 tem 

sido a mais frequente nas diarreias da creche, grande parte das amostras patogênicas 

isoladas nesta fase tendem a ser hemolíticas quando semeadas em ágar sangue (MORÉS 

& MORENO, 2012). 

 

Epidemiologia 

Existem perdas com a diarreia em leitões desmamados em todo o mundo e a 

morbidade é extremamente variável, em função dos fatores predisponentes existentes ou 

não nas criações (MORÉS & MORENO, 2012). Trabalhos relatam que a colibacilose 

pode afetar até 80% dos animais durante um surto, com uma média de 30-40% 

(FAIRBROTHER & GYLES, 2006). O índice de mortalidade pode atingir 25% se 

medidas adequadas de tratamento não forem aplicadas (HAMPSON, 1994), e a 

colibacilose na creche é considerada uma causa importante de morte de leitões 

desmamados (RICHARD & FRASER, 1961).  

É reconhecido que sorotipos específicos de E. coli desempenham papel central na 

etiologia da diarreia pós-desmame. Entretanto, a condição é complexa e multifatorial 

(HAMPSON, 1994). Entre os fatores predisponentes citados, as alterações na fisiologia 

digestiva decorrentes do início da ingestão da ração pré-inicial são considerados os mais 

comuns. Em especial o uso de rações de baixa digestibilidade, que pode gerar substratos 

no ID, atuando como meio favorável para a multiplicação das ETEC, e também pode 

ocorrer após o fornecimento de rações em comedouros sujos, ou a ingestão de rações já 

fermentadas (MORÉS & MORENO, 2012). 

Uma lista dos principais fatores predisponentes à colibacilose na creche consta a 

seguir: 

 Temperatura e umidade: excesso de frio e/ou umidade nas instalações, falha em 

manter temperatura dentro da faixa de conforto térmico (entre 24º-28oC), excesso 

de variação térmica diária (acima de 6oC em um dia) (MORÉS & MORENO, 

2012) e uso de pisos com má drenagem, gerando excesso de umidade são fatores 

estressantes ao leitão. Embora, também existam evidências de que o stress dos 

animais nessa fase seja capaz de atuar pelo processo de "quorum sensing" na 

estimulação da síntese dos fatores de virulência da E. coli (VERBRUGGHE et 

al., 2012); 

 Outras condições estressantes: desconforto nas condições de transporte, espaço 

reduzido nas baias (MORÉS & MORENO, 2012), mistura de animais de várias 

origens (ALFIERI et al., 2010), vacinação, mudança da alimentação; 

 Erros na nutrição e/ ou fornecimento de água: má qualidade da ração e/ ou água 

contaminada com coliformes fecais, alimentação não padronizada, rações 

inadequadas   para  a   idade   dos  animais   (MORÉS  &  MORENO, 2012)   ou  
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desbalanceadas para determinados ingredientes e presença de altos títulos de 

micotoxinas na ração; 

 Alta pressão de infecção: uso de sistema de produção contínuo, falhas de limpeza 

e desinfecção das instalações entre os alojamentos, ausência de vazio sanitário 

adequado (MORÉS & MORENO, 2012), falhas na higienização diária das baias. 

A dificuldade em manter o ambiente livre de contaminação fecal é considerada 

um importante fator predisponente na etiologia das diarreias (BARCELLOS et 

al., 2011); 

 Má condição do leitão na chegada à creche: peso ao desmame menor que 6,3kg, 

mau estado dos animais por ocasião da transferência das maternidades para as 

creches (MORÉS & MORENO, 2012). 

 

A colibacilose é a principal causa das diarreias presentes em creches de granjas 

suínas no Brasil (MORES & MORENO, 2007), mas outros agentes podem estar 

presentes. No nosso meio, já foram diagnosticados Isospora suis, Rotavírus tipo A, 

Clostridium perfringens, Lawsonia intracellularis, Brachyspira sp., Salmonella 

typhimurium (MORES & BRITO, 2007; MORÉS & MORENO, 2012) e o Circovirus 

Suíno tipo 2 (PCV2) (BARCELLOS et al., 2011). A variação na prevalência dos 

enteropatógenos nos rebanhos suínos geralmente se relaciona com fatores como manejo, 

dinâmica e pressão de infecção dos agentes, status imune do rebanho e qualidade do 

programa de uso de antimicrobianos (MENIN et al., 2008). O quadro clínico das 

infecções associadas desses outros agentes geralmente é similar ao da colibacilose, com 

desidratação e aumento de mortalidade (NEUMANN, 2009). 

Os virotipos podem estar associados à área geográfica em que a bactéria é 

isolada, existindo variabilidade na prevalência e associação dos mesmos 

(FAIRBROTHER & GYLES, 2006). Os principais virotipos e sorogrupos O de E. coli 

associados com a diarreia nesta fase são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características das cepas de Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC) 

associadas às infecções em suínos da fase de creche. 

CARACTERÍSTICAS DA ETEC IDADE DO ANIMAL 

Sorogrupo Fímbria Toxina Hemolisina Neonato Desmamado 

O8 F41,2 
LT1,2, STb1,2 +/- 

STa1,2 
+ Sim Sim 

O149 F41,2 
LT1,2, STb1,2 +/- 

STa1,2 
+ Sim Sim 

O157 F41,2 
LT1,2, STb1,2 +/- 

STa1,2 
+ Sim Sim 

O138 
F18ab1,2, 

F18ac1,2 

STa1,2, STb1,2 , 

Stx2e2 
+ Não Sim 

O139 F18ab1,2 
STa1,2, STb1,2, 

Stx2e2 
+ Não Sim 

O141 F18ac1, 2 STa1,2, STb1,2 + Não Sim 

O157 F18ac1, 2 
STa1,2, STb1,2 +/- 

Stx2e2 
+ Não Sim 

ST: toxina termoestável; LT: toxina termolábil 1Alfieri et al., 2010; 2Francis, 2002 

 

Sinais Clínicos 

Os sinais clínicos da diarreia causada por ETEC na creche são semelhantes aos da 

colibacilose neonatal, porém o curso da doença pode ser mais lento (MORÉS & 

MORENO, 2012). Usualmente começa dentro de 3-5 dias após o desmame e dura entre 2 

a 3 dias, mas pode estender-se por mais alguns dias (HAMPSON, 1994; MORÉS & 

MORENO, 2012). 

O principal sinal clínico é diarreia com consistência variando de pastosa a líquida 

(MORÉS & MORENO, 2012), de coloração amarelada ou acinzentada, com perda 

progressiva de peso (RICHARDS & FRASER, 1961). Os leitões afetados apresentam 

apatia, perda de apetite, desidratação e mau estado corporal (HAMPSON, 1994). Pode ser 

observada agitação da cauda, as extremidades do focinho, orelha e abdômen podem estar 

cianóticas, a temperatura retal tende a ser normal e, eventualmente, podem ocorrer sinais 

de incoordenação motora (FAIRBROTHER & GYLES, 2006). Em decorrência da 

desidratação, pode ocorrer hemo-concentração, acidose metabólica (MORÉS & 

MORENO, 2007) e depleção de eletrólitos (EWING & COLE, 1994), evoluindo para a 

morte. Em alguns casos, um ou mais leitões em boas condições podem morrer 

subitamente no início da doença (HAMPSON, 1994), geralmente observado por volta de 

dois dias após o desmame, sendo o maior índice entre 6-10 dias pós-desmame 

(FAIRBROTHER & GYLES, 2006).  
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Alterações macro e microscópicas 

Na necropsia geralmente não são detectadas lesões macroscópicas ou 

microscópicas significativas (MORÉS & MORENO, 2012). Todavia, no intestino 

delgado pode haver excesso de conteúdo com consistência variando de líquido a mucoide, 

muitas vezes com excesso de gás (FAIRBROTHER & GYLES, 2006; MORÉS & 

MORENO, 2012). No intestino grosso, observa-se conteúdo mais líquido do que o 

normal (FAIRBROTHER & GYLES, 2006; MORÉS & MORENO, 2012) com coloração 

acinzentada ou amarelada (FAIRBROTHER & GYLES, 2006). Em geral, o estômago 

está cheio de ração ou com conteúdo líquido (HAMPSON, 1994; MORÉS & MORENO, 

2012). As alças intestinais apresentam-se dilatadas e com parede delgada e a serosa do ID 

pode estar levemente avermelhada (FAIRBROTHER & GYLES, 2006; HAMPSON, 

1994). Em leitões com colibacilose e em choque, podem apresentar severa congestão 

gástrica e da mucosa do intestino delgado. Estas lesões são comumente associadas com 

trombos microvasculares fibrinosos (FAIRBROTHER & GYLES, 2006). 

O principal achado microscópico da colibacilose é a presença de enterite catarral, 

hiperplasia das criptas intestinais e presença de bactérias com morfologia de bastonetes 

aderidas à mucosa intestinal (MORÉS & MORENO, 2012). Praticamente não há outras 

lesões, mas em alguns casos pode ser observado aumento de neutrófilos na superfície da 

lâmina própria (FAIRBROTHER & GYLES, 2006).  

 

Diagnóstico 

A colibacilose e outras diarreias que ocorrem durante a fase de alojamento na 

creche mostram sinais clínicos e alterações anatomopatológicas similares 

(FAIRBROTHER & GYLES, 2006). Para que seja possível obter um diagnóstico preciso, 

deve-se recorrer a exames laboratoriais (MORÉS & MORENO, 2007; MORÉS & 

MORENO, 2012).  

No Brasil, com frequência o diagnóstico de colibacilose em leitões é realizado 

somente através do isolamento bacteriano, sem a identificação da presença ou ausência de 

fatores de virulência nas cepas isoladas (MACÊDO, 2005). Como a E. coli faz parte da 

microbiota anfibiôntica, o isolamento bacteriano não deveria ser considerado suficiente 

para concluir o diagnóstico. Recomenda-se a caracterização fenotípica e genotípica da 

amostra  isolada, com a  finalidade de  detectar na cepa  isolada os  fatores  de virulência  

(ALFIERI et al., 2010; FAIRBROTHER, 2006; NAGY & FEKETE, 1999) e, desta 

forma, aumentar a precisão do diagnóstico. 

O exame laboratorial para isolamento da E. coli pode ser realizado com fezes ou 

conteúdo intestinal (MORÉS & MORENO, 2007). As amostras devem ser coletadas de 

modo asséptico diretamente do reto do leitão, com a utilização de luvas, suabes e frascos 

estéreis, evitando contaminação com cepas de E. coli ambientais ou veiculadas pelo 

homem (ALFIERI et al., 2010). Eventualmente, se for observada a evacuação 

imediatamente antes da coleta, a amostra poderá ser obtida da parte superir do bolo fecal 

no piso da baia.  

A detecção dos genes codificadores das fímbrias e enterotoxinas nas amostras de 

E. coli permitiu um grande avanço no diagnóstico da infecção pelo agente (MORÉS & 

BARCELLOS, 2012). A caracterização genotípica da bactéria pode ser realizada por 

amplificação dos diferentes genes-alvos por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os  
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testes apresentam alta sensibilidade e especificidade em amostras clínicas ou colônias 

bacterianas isoladas, identificando o(s) gene(s) que codifica(m) a(s) fímbria(s) e/ou 

enterotoxina (s) (ALFIERI et al., 2010; FAIRBROTHER, 2006; NATARO & KAPER, 

1998; QUADRI et al., 2005). A PCR multiplex representa ainda uma melhoria neste 

processo, pois permite a pesquisa de diferentes fatores de virulência da E. coli pela 

amplificação vários genes-alvos em uma mesma reação (NATARO & KAPER, 1998; 

QUADRI et al., 2005), simplificando e reduzindo os custos da identificação do agente. O 

seu uso evita problemas na detecção de alguns fatores associados com a baixa expressão 

"in vitro” (MORÉS & BARCELLOS, 2012). Porém, apesar das vantagens da PCR 

multiplex, o método também apresenta limitações, pois já foi verificado que algumas 

cepas de E. coli apresentam o gene para determinada proteína, mas não expressam o fator 

de virulência (ALFIERI et al., 2010; FRANCIS, 2004), gerando resultados falso-

positivos. 

No exame histopatológico, as lesões da colibacilose são pouco evidentes, pode-se 

identificar bactérias aderidas à mucosa intestinal pelas técnicas de imunofluorescência 

indireta ou imunoperoxidase (FAIRBROTHER & GYLES, 2006), podendo servir como 

uma informação adicional para definir se o agente detectado é causador ou não da diarreia 

(WILSON & FRANCIS, 1986).  

Provas sorológicas permitem tipagem sorológica dos agentes e tem alto valor 

epidemiológico, permitindo obter dados relativos à dinâmica da infecção ou mesmo 

indicar possíveis fontes de infecção (MORÉS & BARCELLOS, 2012). Originalmente, a 

tipificação das cepas de E. coli era realizada através da técnica de soroaglutinação em 

lâmina, pouco prática, principalmente pela dificuldade de obtenção de painéis de soros 

confiáveis.  Outras  formas  de  diagnóstico  fenotípicos para  E. coli consistem de ensaios 

imunoenzimáticos (ELISA) ou por imunofluorescência indireta, para a identificação da 

presença das fímbrias nas cepas isoladas (ALFIERI et al., 2010; FAIRBROTHER & 

GYLES, 2006; FRANCIS, 2004). O uso de anticorpos monoclonais aumentou a 

especificidade, sensibilidade das técnicas e permitem a detecção dos fatores de virulência 

STa, F4, F5 e F41 (FAIRBROTHER & GYLES, 2006). Entretanto essas técnicas 

apresentam limitações, pois alguns fatores de virulência da E. coli (como F6 e o subtipo 

F18ab) não são expressos de forma satisfatória em cultivos "in vitro"(ALFIERI et al., 

2010). 

 

Controle e Prevenção 

 A medida inicial para o controle da colibacilose deve ser a identificação e 

correção dos fatores predisponentes, principalmente aspectos ligados à limpeza e 

desinfecção, priorizando também a manutenção de ambientes secos e aquecidos para os 

leitões (MORÉS & BARCELLOS, 2012). Pode ser suprimido o fornecimento da ração 

aos animais por um dia, oferecendo apenas água medicada e/ou reidratante, reiniciando o 

arraçoamento de forma gradativa, com pequenas quantidades, várias vezes ao dia 

(MORÉS & MORENO, 2012). 

 Para o tratamento da doença podem ser utilizados, por via oral e/ou parenteral, 

antibióticos de amplo espectro de ação e que ajam com eficiência frente a bactérias 

Gram-negativas (ALFIERI et al., 2010; NAGY & FEKETE, 1999). Os princípios ativos 

mais eficientes são, em geral,  as cefalosporinas   (ceftiofur),  aminociclitois (apramicina),  
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sulfas associadas à trimetoprima, polimixina (colistina), aminoglicosídeos (como 

gentamicina e neomicina) e quinolonas (como enrofloxacina, norfloxacina, ciprofloxacina 

e danofloxacina) (ALFIERI et al., 2010; BARCELLOS & SOBESTIANSKY, 1998; 

MORÉS & BARCELLOS, 2012). A medicação deve ser fornecida por 5-7 dias, 

preferencialmente via água, pois o consumo de ração logo após o desmame é menor e 

pode variar (NAGY & FEKETE, 1999). 

 O uso amplo e algumas vezes indiscriminado de antimicrobianos pode resultar na 

seleção de bactérias resistentes, que podem prevalecer na população bacteriana e 

transferir material genético para outros microrganismos suscetíveis, que então adquirem 

resistência (VAZ, 2009). Sabe-se que em E. coli genes de resistência podem residir no 

mesmo plasmídeo de genes de virulência. Por exemplo, os genes das toxinas STa e STb e 

o gene de resistência às tetraciclinas estão conjugados e presentes no plasmídeo de 120kb, 

denominado pTC (OLASZ et al., 2005). O conhecimento da patogenicidade e do perfil de 

sensibilidade a antimicrobianos dos isolados pode auxiliar na redução do uso de 

antimicrobianos no tratamento dos animais e, dessa forma, diminuir o risco de surgimento 

de E. coli resistentes em suínos e no seu ambiente (MACÊDO, 2005).  

 A fluidoterapia pode ser realizada como suporte (NAGY & FEKETE, 1999), 

sendo indicada para corrigir desidratação severa, que geralmente leva o animal à morte se 

não tratado a tempo (ALFIERI et al., 2010). Pela dificuldade de contenção dos animais na 

creche, a técnica encontra limitações práticas de uso. 

 Outra medida importante para o controle e prevenção da colibacilose consiste em 

aumentar a idade e o peso do desmame dos leitões.  Recomenda-se também fornecimento 

de rações com boa digestibilidade e, em alguns casos, probióticos, prebióticos e/ou 

acidificantes (NAGY & FEKETE, 1999). Devido à baixa absorção no trato gastrintestinal 

e baixo custo, a  suplementação em dietas no pós-desmame com altos  níveis de  óxido de 

zinco constitui uma prática utilizada mundialmente, visando a prevenção da diarreia, uma 

vez que os íons de zinco (Zn) podem interagir com a E. coli inibindo e/ou reduzindo sua 

multiplicação e atividade no trato gastrintestinal dos suínos (JENSEN-WAERN et al., 

1996). 

 Da Rosa et al. (2015) observaram que a administração de um produto comercial à 

base de gema de ovo de aves hiperimunizadas (GLOBIGEN®) na dieta de leitões 

desafiados com E. coli F4 e F18 foi eficaz no controle da diarreia. A presença de 

anticorpos (IgY) contra E. coli ETEC reduziu a severidade da diarreia nos animais 

tratados, demonstrando ser uma alternativa à utilização de antimicrobianos em leitões 

recém desmamados. 

 Até o momento, não existem vacinas disponíveis para uso contra a colibacilose na 

creche, apesar de múltiplas tentativas para obter antígenos eficientes. Já foram testadas 

vacinas de E. coli para leitões desmamados, como um produto contendo cepas vivas de E. 

coli F4+ não-patogênicas. Animais imunizados com a mesma apresentaram maior 

resistência a infecções com cepas expressando o fator de virulência F4 (EWING & 

COLE, 1994). Em geral, vacinas deste tipo ainda não foram consideradas alternativas 

práticas e eficientes (NAGY & FEKETE, 1999) e, por isso, não são empregadas 

rotineiramente. Recentemente, uma vacina para leitões em aleitamento contendo o 

antígeno F4 numa amostra viva avirulenta foi lançada comercialmente no Canadá 

(NADEAU et al., 2010) e está em fase de testes no Brasil.  Além destas, uma vacina  viva  
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produzida com cepa atenuada de Salmonella, a qual expressa fímbrias de ETEC, tem 

apresentado resultados promissores em situações experimentais (MORÉS & 

BARCELLOS, 2012). 

 As vacinas que existem no mercado Brasileiro são para aplicação em porcas e 

tem a finalidade de transmitir imunidade aos leitões lactentes através de anticorpos, 

principalmente da classe IgA, que são veiculados aos leitões através do colostro e/ ou 

leite (EWING & COLE, 1994; NAGY & FEKETE, 1999). No desmame cessa a ingestão 

do leite e, com isso, a imunidade lactogênica. Por isso, vacinas aplicadas exclusivamente 

em porcas, deixam de proteger os leitões após o desmame. 
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Resumo 

As infecções respiratórias de suínos causadas pelos vírus influenza A (IAVs) 

acarretam importantes prejuízos econômicos para a indústria e representam uma ameaça 

para a saúde humana pela possibilidade de ocorrência de pandemias. Embora o Brasil 

tenha uma das maiores populações de suínos do mundo (~41 milhões de suínos), antes de 

2009 havia poucas evidências da circulação dos IAVs em rebanhos suínos brasileiros. 

Após a detecção do vírus pandêmico H1N1 (H1N1pdm09) no Brasil em 2009, os 

esforços de vigilância da influenza em suínos no País aumentaram. Com isto, novos vírus 

influenza começaram a ser isolados de suínos. Em 2011 foram identificados, pela 

primeira vez no Brasil, em suínos domésticos e em javalis criados em cativeiro, o subtipo 

H1N2. Ainda em 2011, foi isolado o subtipo H3N2 em suínos domésticos. Os novos vírus 

influenza emergentes identificados sofreram rearranjo gênico com o vírus H1N1pdm09, e 

apresentam os genes das proteínas do envelope viral originários do vírus da influenza 

humana sazonal e os seis segmentos gênicos internos derivados do H1N1pdm09. A co-

circulação de múltiplas linhagens, geneticamente distintas do vírus influenza dos subtipos 

H1N1, H1N2, H3N2 em suínos introduz novos desafios para o controle da influenza em 

rebanhos suínos no Brasil, e para o desenvolvimento de vacinas que induzam proteção 

cruzada entre os diferentes subtipos virais. 

 

Introdução 

A influenza é uma doença respiratória viral aguda de suínos, com distribuição 

mundial e que causa um impacto negativo na produção, pela diminuição do ganho de 

peso dos suínos afetados e pelo aumento do gasto com medicamentos para o controle das 

infecções bacterianas secundárias (ALLERSON & ODLAND, 2012). No Brasil, a 

influenza em suínos é considerada uma doença re-emergente, e surtos da infecção são 

observados em suínos desde 2009, coincidindo com os surtos de influenza em humanos 

causados pelo H1N1pdm09. 

Este texto apresenta uma revisão da influenza em suínos e os principais métodos 

de diagnóstico, com foco nas características biológicas dos vírus influenza, nos 

mecanismos envolvidos na geração da diversidade genética dos vírus influenza A, 

demonstrando a situação mundial atual desta diversidade genética viral em suínos e os 

resultados da pesquisa em influenza em suínos no Brasil.  
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A doença em suínos 

Em suínos, o vírus influenza A causa uma doença respiratória aguda, altamente 

contagiosa, com surtos periódicos da infecção em rebanhos não imunes. Nestes, a doença 

é caracterizada pelo aparecimento súbito, após um período de incubação curto (1 a 3 

dias), acometendo um grande número de suínos (até 100%) de várias faixas etárias. Uma 

vez estabelecida na granja, a doença geralmente aparece na fase de creche em rebanhos 

não vacinados, pois os anticorpos maternais persistem até a sexta semana de vida 

(JANKE, 2000). Quando as matrizes são vacinadas, os anticorpos persistem por até 14 

semanas de idade e assim a doença aparece mais tarde no rebanho. Surtos podem ocorrer 

durante todo o ano e fatores como a idade do suíno, estado imunitário, pressão de 

infecção, condições climáticas, manejo, reposição ou entrada de suínos de outros 

rebanhos e doenças concomitantes pode influenciar o número de casos da doença (VAN 

REETH et al., 2012). A replicação viral é limitada as células epiteliais do trato 

respiratório superior (mucosa nasal e traqueia) e inferior (pulmões) dos suínos e o vírus 

excretado nas secreções nasais dentro das 24 horas após a infecção. A excreção viral 

diminui por volta de seis a oito dias pós-infecção (DETMER et al., 2012). A infecção 

pelo vírus influenza em suínos é restrita ao trato respiratório e o vírus não está presente na 

carne ou no tecido muscular (VINCENT et al., 2009).  

A principal via de transmissão é o contato direto entre os suínos por meio das 

secreções nasofaríngeas infectadas pelo vírus. A transmissão por aerossóis pode 

contribuir para a transmissão do vírus em áreas densamente povoadas com granjas de 

suínos. Os sinais clínicos frequentemente observados durante surtos de influenza são 

febre (40,5-41,5oC), anorexia, prostração, relutância em levantar-se, taquipneia e, após 

alguns dias, tosse. A respiração abdominal forçada e dispneia são sinais clínicos também 

observados em suínos infectados pelo vírus (VAN REETH et al., 2012). Geralmente a 

mortalidade é baixa (<1%) e a recuperação clínica dos suínos é rápida, entre cinco e sete 

dias após o início dos sinais clínicos, desde que não ocorram complicações devido a 

infecções secundárias. Reinfecções podem ocorrer uma vez que a imunidade cruzada 

entre subtipos virais é parcial (VINCENT et al., 2010). Estudos experimentais não 

demonstraram qualquer diferença na virulência entre amostras do vírus influenza sendo 

que as infecções respiratórias causadas pelos vírus H1N1, H3N2 e H1N2 são 

clinicamente similares (VAN REETH et al., 2012). 

O aspecto macroscópico típico de pneumonia por influenza em suínos é de áreas 

vermelhas, ligeiramente deprimidas (atelectasia) e mais firmes (consolidação), afetando 

áreas extensas da região cranioventral do pulmão (GAUGER et al., 2012), podendo se 

estender às áreas caudais em lóbulos isolados, dando o aspecto de “tabuleiro de xadrez” 

(PEREDA et al., 2010). A lesão microscópica de influenza na fase aguda da doença (1-3 

dias pós-infecção) é bronquiolite e bronquite necrosante. Em casos subagudos, observa-se 

pneumonia broncointerstitial (GAUGER et al., 2012). 

O diagnóstico de influenza é importante para avaliar o envolvimento desse agente 

no complexo de doença respiratória suína. Além disso, o isolamento do vírus influenza é 

essencial para o monitoramento dos principais subtipos circulantes em uma determinada 

região ou país, assim como para a detecção de novos rearranjos virais, já que influenza é 

considerada uma zoonose. As amostras biológicas para o diagnóstico de influenza em 

suínos   devem   ser colhidas   de suínos   que estão   preferencialmente na fase aguda   da  



 

195 

 

Diversidade genética dos vírus influenza A isolados de suínos no Brasil 

 

infecção, para aumentar as chances de detecção viral. As técnicas mais utilizadas para 

diagnóstico de influenza A são a RT-PCR ou RT-PCR em tempo-real (RT-qPCR), e o 

isolamento viral de amostras de secreção nasal e pulmão. O isolamento viral é realizado 

em ovos embrionados de galinhas SPF (Specific Pathogen Free) e/ou em células da 

linhagem MDCK (Madin-Darby Canine Kidney). A realização da análise histopatológica 

de pulmões colhidos durante a fase aguda da infecção permite a identificação das lesões 

microscópicas sugestivas de influenza e marcação do antígeno viral por meio do teste de 

imuno-histoquímica (IHQ) (SCHAEFER et al., 2013). Um folder contendo informações 

sobre a colheita de amostras biológicas e as técnicas laboratoriais mais utilizadas no 

diagnóstico de influenza em suínos foi elaborado pelos pesquisadores da Embrapa Suínos 

e Aves e está disponível para consulta no endereço 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/109985/1/final7521.pdf.  

Para discriminar o subtipo viral em surtos de influenza em suínos é necessário 

realizar teste de RT-PCR específico para os diferentes subtipos virais que infectam suínos 

(H1N1, H1N2 e H3N2) ou realizar a genotipagem viral por meio do sequenciamento do 

genoma dos vírus isolados de suínos e, posterior análise filogenética das sequências 

geradas (SCHAEFER et al., 2013). Os dados gerados pela análise das sequências gênicas 

dos vírus influenza permitem identificar o hospedeiro e a origem geográfica de cada gene 

viral, assim como permite detectar mutações e eventos de recombinação viral 

(CHRISTOPHER-HENNINGS et al., 2012).  

A grande diversidade genética dos vírus influenza em diferentes regiões 

geográficas, aliado ao fato da influenza ser uma zoonose, torna importante a obtenção de 

dados genéticos dos vírus isolados de suínos para monitorar possíveis mutações e 

rearranjos gênicos. O conhecimento dos diferentes subtipos de vírus influenza circulantes 

é importante para a realização de estudos sobre a evolução genética dos vírus 

encontrados, para a seleção de amostras de vírus para a produção de vacinas para essa 

espécie e para o desenvolvimento de novos testes diagnósticos e/ou novos reagentes 

visando identificar novos vírus emergentes (OFFLU, 2011).  

 

O vírus influenza A 

Os vírus influenza pertencem à família Orthomyxoviridae e são classificados em 

tipo A, B e C de acordo com as propriedades antigênicas das proteínas internas: 

nucleoproteína (NP) e da proteína da matriz (M). Os vírus influenza A infectam humanos 

e, várias outras espécies de mamíferos e aves, sendo as aves aquáticas a fonte original de 

todos os vírus encontrados em outras espécies. Em suínos, o vírus influenza A é 

considerado o tipo viral mais importante associado com doença (VAN REETH et al., 

2012). O genoma dos vírus influenza A, composto por oito segmentos de RNA (Figura 

1), permite a troca de segmentos de RNA, durante a replicação viral, entre dois vírus que 

co-infectam o mesmo hospedeiro, um processo conhecido como rearranjo genético ou 

reassortment. Esta capacidade de permuta de segmentos do genoma (antigenic shift) e 

mutações intragênicas (antigenic drift) permite uma adaptação evolutiva eficiente dos 

vírus influenza, sendo estes, os dois principais mecanismos responsáveis pela grande 

variabilidade genética dos vírus influenza A (VAN REETH et al., 2012).  
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Figura 1. Representação esquemática dos vírus influenza A mostrando o envelope viral e 

os oito segmentos de RNA viral (Adaptado de VINCENT et al., 2008). 

 

Os vírus influenza contém em sua estrutura um envelope lipídico composto pelas 

glicoproteínas hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA). Estas duas proteínas são 

importantes na resposta imune contra o vírus e na caracterização dos diferentes vírus 

existentes e, conjuntamente definem os diferentes subtipos de vírus (WEBSTER et al., 

1992). 

A proteína HA media a ligação do vírus ao receptor contendo ácido siálico 

presente nas células do hospedeiro. Contudo, existem várias formas, quimicamente 

distintas, de ácidos siálicos e os vírus influenza apresentam diferentes níveis de afinidade 

a estes. Estas diferenças de afinidade podem determinar qual a espécie animal pode ser 

infectada por determinado vírus. Em nível molecular, os ácidos siálicos N-

acetilneuramínicos (neuAc) são ligados ao açucar galactose por meio de ligações α2,3 

(NeuAc α2,3Gal) ou α2,6 (NeuAc α2,6Gal). Os receptores do tipo α2,3 são os 

preferenciais para ligação de vírus aviários e os receptores α2,6 são os preferenciais para 

vírus humanos (VAN REETH et al., 2012). As células epiteliais da traqueia de suínos 

produzem ambos os receptores (α2,3 e α2,6; ITO et al., 1998). Por esta razão, os suínos 

podem ser infectados por vírus de origem aviária e humana e, desta forma, servirem como 

um “sítio de mistura” ou mixing vessel para a emergência de novos vírus (Figura 2). 
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Figura 2. O suíno como mixing vessel para a emergência de novos vírus influenza. 

 

Vírus influenza em suínos no mundo 

Os vírus influenza circulantes em suínos em diferentes continentes (América do 

Norte, Europa e Ásia) são geneticamente distintos devido a introduções virais 

independentes nesta espécie animal e manutenção de linhagens de influenza de origem 

aviária, humana e suína (BROWN et al., 2000). O vírus influenza H1N1, da linhagem 

suína clássica, derivado do vírus H1N1 que infectou suínos e humanos em 1918, era o 

principal subtipo viral encontrado em suínos nos EUA até 1998 (OLSEN, 2002; 

VINCENT et al., 2008). Contudo, no final da década de 1990, um novo vírus influenza 

H3N2 triplo-recombinante, contendo uma combinação única de genes internos, conhecida 

como TRIG (triple reassortant internal gene cassette), emergiu na população de suínos 

na América do Norte. Os vírus influenza contendo o TRIG são caracterizados por 

possuírem os segmentos gênicos NP, M, NS derivados da linhagem suína clássica H1N1, 

os segmentos PB2 e PA, de origem aviária, e PB1, HA e NA, originários de vírus 

humanos. Os vírus H3N2 contendo o TRIG sofreram rearranjo gênico com o vírus da 

linhagem clássica H1N1, originando novos clusters antigênicos e genéticos dos subtipos 

H1N1 e H3N2 (OLSEN, 2002; VINCENT et al., 2008).  

Na Europa, três subtipos virais circulam em suínos: H1N1 aviário (avian-like), o 

H3N2 humano (human-like) e os vírus H1N2 (VINCENT et al., 2014). A maioria dos 

vírus da influenza suína que circulam na Europa também são encontrados na Ásia, porém 

existem várias linhagens virais que são encontradas somente na Ásia. A China é um lugar 

chave na epidemiologia dos IAVs na Ásia, devido a elevada densidade e produção animal  
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como também devido as práticas  de manejo (ZHU et al., 2013).   Na China são  

detectados  em suínos o vírus clássico H1N1, H3N2 da Eurásia, H3N2 de origem humana 

ou H3N2 Norte Americano, H1N1 da Eurásia e H1N2 contendo TRIG, dentre outros 

(ZHU et al., 2013).  

Em março-abril de 2009, emergiu na população humana do México e dos Estados 

Unidos um novo vírus influenza, denominado H1N1pdm09, com segmentos gênicos 

originários de vírus de influenza humano, suíno e aviário de diferentes continentes 

(SMITH et al., 2009; GARTEN et al., 2009). Este novo vírus influenza se espalhou 

globalmente e em 11 de junho de 2009 a Organização Mundial de Saúde (WHO) declarou 

que o surto pandêmico em humanos havia atingido o nível 6 (visto que o surto de 

influenza já havia afetado mais de 75 países em vários continentes). Ainda em 2009, o 

H1N1pdm09 foi encontrado em rebanhos suínos no Canadá, Argentina e Austrália, sendo 

o homem considerado como a provável fonte de infecção para os suínos (OIE, 2011; 

HOWDEN et al., 2009; FORGIE et al., 2011). Até setembro de 2010, o H1N1pdm09 era 

considerado emergente em suínos e os países precisavam notificar à OIE a presença do 

novo vírus em rebanhos suínos. Atualmente, este vírus é considerado endêmico em todos 

os países com produção de suínos, não sendo mais necessária sua notificação. 

 Na América do Sul, a Argentina realizou vigilância na população suína para o 

vírus influenza no INTA, SENASA e Universidad Nacional de La Plata entre os anos de 

2008 e 2011. No final de 2008, um vírus H3N2 de origem humana foi isolado de suínos 

com sinais típicos de influenza (CAPPUCCIO et al., 2011). Em 2009, foi relatada a 

infecção de suínos com o vírus H1N1pdm09 (PEREDA et al., 2010). Ainda em 2009 e, 

em 2010, foi relatado o isolamento de dois vírus influenza recombinantes naturais 

contendo os genes internos derivados do H1N1pdm09 e os genes de superfície (HA e 

NA) de origem humana (PEREDA et al., 2011). Em 2011, outro vírus recombinante foi 

isolado, contendo os genes de superfície (HA e NA) derivados do vírus H3N2 de origem 

humana, detectado pela primeira vez em 2008, e todos os genes internos originários do 

vírus H1N1pdm09 (DIBARBORA et al., 2013).  
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Figura 3. O vírus influenza em suínos no mundo (http://www.offlu.net). 

 

Influenza em suínos no Brasil 

No Brasil, desde o final da década de 30 havia suspeitas do vírus influenza em 

suínos; contudo o primeiro relato de isolamento viral em suínos ocorreu em 1974 

(CUNHA et al., 1978). Estudos posteriores, analisando a resposta imune de suínos frente 

ao vírus influenza, detectaram anticorpos contra os subtipos virais da linhagem clássica 

H1N1 e H3N2 em soros suínos (BRENTANO et al., 2002; CARON et al., 2010; 

MANCINI et al., 2006; RAJÃO et al., 2013a). 

Em 2009, começaram a aparecer surtos de infecção respiratória aguda, 

acometendo um grande número de suínos de várias faixas etárias, e em vários estados 

brasileiros, sendo o vírus influenza isolado e caracterizado geneticamente como sendo o 

vírus H1N1pdm09 (SCHAEFER et al., 2011; RAJÃO et al., 2013b). Os pulmões de 

suínos infectados pelo vírus apresentavam lesões típicas de influenza, caracterizadas por 

bronquite/bronquiolite necrosante e pneumonia bronchointersticial com hiperplasia 

bronquial/bronquiolar (SILVA et al., 2013; WATANABE et al., 2012). Em 2011, a 

prevalência estimada da influenza em rebanhos brasileiros era de 60% (ZANELLA et al., 

2012) e o vírus influenza foi considerado como o principal agente etiológico associado ao 

complexo de doenças respiratórias de suínos (CDRS) (SILVA et al., 2013).  

No início de 2011, durante um surto de infecção respiratória em leitões de creche 

(35-50 dias de idade) em oito granjas localizadas na região oeste do Paraná foi detectado 

um vírus influenza recombinante, do subtipo H1N2. A análise genética deste novo vírus 

revelou que os genes que codificam as proteínas do envelope viral (HA e NA) eram 

originários do vírus da influenza humana sazonal e os seis genes internos eram  derivados  
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do vírus H1N1pdm09, detectado pela primeira vez em suínos em 2009 (SCHAEFER et 

al., 2015). Ainda no mesmo ano, um vírus muito similar ao vírus H1N2 encontrado em 

suínos domésticos foi detectado em javalis criados em cativeiro no estado do Rio Grande 

do Sul (BIONDO et al., 2014).  

No período entre 2009 e 2012 foi realizada pela equipe de virologia da Embrapa 

Suínos e Aves a colheita de 1881 amostras de secreção nasal e 89 amostras de tecido 

pulmonar de suínos nas fases de creche e crescimento de 131 granjas comerciais 

localizadas em sete estados brasileiros (Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), 

Paraná (PR), São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do 

Sul (MS)). As amostras de secreção nasal e de pulmão foram avaliadas por RT-qPCR 

para detecção do gene M dos IAVs. Cinquenta e nove (3,13%) amostras de secreção nasal 

e 58 (65,16%) amostras de pulmão foram positivas para IAV e, posteriormente, 

submetidas ao isolamento viral em células da linhagem MDCK e/ou em ovos 

embrionados de galinhas SPF. As amostras do vírus influenza isoladas foram submetidas 

ao sequenciamento de DNA e as sequências obtidas foram analisadas. A análise de 

sequências completas dos oito genes virais de 16 IAVs revelou cinco vírus do subtipo 

H1N2, quatro vírus H3N2 e sete vírus H1N1pdm09 (Quadro 1). A análise realizada 

mostrou que os quatro vírus H3N2 de suínos possuem um ancestral comum e são 

intimamente relacionados com o vírus da influenza sazonal que circulou em humanos no 

final da década de 1990. Os cinco vírus influenza H1N2 também possuem um ancestral 

comum na análise do gene H1, e estão intimamente relacionados ao vírus H1N2 que 

circulou em humanos entre os anos de 2001 e 2003. Na filogenia do gene N2, cinco vírus 

suínos brasileiros dos subtipos H1N2 e H3N2 pertencem a um grupo N2 e dois H1N2 

pertencem a um segundo grupo N2. Ambos os grupos estão intimamente relacionados 

com o vírus sazonal H3N2 que circulou em humanos no final da década de 1990.  

Por outro lado, a análise dos sete IAVs do subtipo H1N1 revelou que no Brasil 

houve múltiplas introduções separadas do vírus humano H1N1pdm09 em suínos. 
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Tabela 1. Vírus influenza detectados em suínos e em javalis no Brasil entre 2009 e 20121. 

Amostra viral Local Subtipo HA NA 
Genes 

internos 

A/swine/Brazil/132/2009 SC H1N1 pdm2 pdm - 

A/swine/Brazil/107-3A/2010 SC H1N1 pdm pdm pdm 

A/swine/Brazil/12A10/2010 SC H1N1 pdm pdm pdm 

A/swine/Brazil/66/2011 SC H1N1 pdm pdm pdm 

A/swine/Brazil/18/2012 RS H1N1 pdm pdm pdm 

A/swine/Brazil/263/2012 SC H1N1 pdm pdm pdm 

A/swine/Brazil/31-11-1/2011 PR H1N2 H1 N2 pdm 

A/swine/Brazil/31-11-3/2011 PR H1N2 H1 N2 pdm 

A/wild boar/Brazil/214-11-

13D/2011 

RS 
H1N2 H1 N2 pdm 

A/swine/Brazil/185-11-7/2011 SC H1N2 H1 N2 pdm 

A/swine/Brazil/232-11-13/2011 SC H1N2 H1 N2 pdm 

A/swine/Brazil/232-11-14/2011 SC H1N2 H1 N2 - 

A/swine/Brazil/231-11-1/20113 SC H3N2 H3 N2 - 

A/sw/Brazil/355-11-6/2011 RS H3N2 H3 N2 - 

A/swine/Brazil/365-11-6/2011 MS H3N2 H3 N2 - 

A/sw/Brazil/365-11-7/2011 MS H3N2 H3 N2 pdm 

1Resultados do sequenciamento completo e parcial dos vírus influenza. A marcação dos 

segmentos gênicos dos IAVs por cores representa similaridade genética. 
2pdm = H1N1pdm09;  
3Na mesma granja (231-11) foram identificados em suínos vírus dos subtipos H3N2, 

H1N1pdm09 e H1N2. 

 

As análises realizadas estimam que dois vírus H3N2 foram introduzidos em 

suínos no final de 1990 e um vírus H1N2 de origem humana foi introduzido em suínos no 

início de 2000, o que sugere a circulação do vírus influenza em suínos no Brasil há mais 

de 15 anos. A análise filogenética indica que os vírus H1N1pdm09 foram introduzidos 

em suínos a partir de seres humanos, pelo menos, oito vezes desde 2009, permitindo a 

ocorrência de rearranjo gênico entre os seis segmentos internos do vírus H1N1pdm09 e 

com os genes HA e NA de vírus dos subtipos H3N2 e H1N2, aumentando ainda mais a 

diversidade genética dos vírus encontrados em suínos. Não foi encontrada nenhuma 

evidência   de  que os  vírus  da  influenza  suína  endêmicos na América  do Norte ou em  
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outros países latino-americanos circulem no Brasil, apesar de toda a diversidade viral 

observada em humanos (NELSON, M.I; no prelo). 

 

Conclusões 
A origem do vírus H1N1pdm09 que causou a pandemia de influenza em humanos 

em 2009, inicialmente detectada no México, permanece desconhecida, destacando a falta 

de vigilância em suínos em países latino-americanos. No Brasil, a influenza não era 

considerada uma doença clínica importante em suínos antes de 2009, quando foram 

observados surtos de infecção respiratória aguda em suínos associados ao surgimento do 

vírus H1N1pdm09. Através da análise filogenética dos oitos genes dos IAVs dos subtipos 

H1N1, H1N2, H3N2, colhidos de suínos em granjas comerciais brasileiras entre 2009 e 

2012, foram identificados vírus influenza de origem humana, não caracterizados 

previamente. A circulação de múltiplas linhagens de HA geneticamente distintas na 

população de suínos do Brasil representa novos desafios para o desenvolvimento de 

vacinas eficazes e evidencia a necessidade de uma vigilância constante dos vírus que 

circulam em suínos.  
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Resumo 

A circovirose suína é uma doença infecciosa cujo agente é o circovírus suíno tipo 

2 ou PCV2. A circovirose ou doença associada ao PCV2 (PCVAD ou PCVD) é uma das 

principais enfermidades da suinocultura e seu controle é realizado por meio da correção 

de fatores de risco e utilização de vacinas. No Brasil, vacinas comerciais, baseadas no 

genótipo PCV2a, são utilizadas na maioria dos rebanhos, tanto no plantel de matrizes 

como em leitões ao desmame e tem sido eficazes no controle dos genótipos PCV2a e 

PCV2b. Entretanto, a partir de 2012, um novo variante ou estirpe de PCV2 (mPCV2) foi 

detectado em suínos e tem sido associado a casos de falhas vacinais. Em vários países, 

assim como no Brasil, quadros clínicos de circovirose foram reportados em rebanhos 

vacinados. Os animais vacinados contra o PCV2 apresentavam sinais clínicos típicos de 

PCVD, com diagnóstico laboratorial confirmado para o PCV2, sendo o vírus identificado 

nestes casos como sendo do genótipo b. Análises genômicas indicaram adições ou 

substituições de nucleotídeos gerando modificações no genoma do vírus, denominado 

mPCV2, e que por sua vez levaram a mudanças em aminoácidos localizadas em epítopos 

responsáveis pela ativação do sistema imune. As taxas evolucionárias do PCV2 são 

maiores que as esperadas para um vírus DNA, o que historicamente tem se comprovado 

pelo surgimento de diferentes genótipos (PCV2a, PCVb, etc.). Assim, diferentes 

populações de PCV2 circulam numa mesma granja e em um mesmo animal, podendo 

infectar tanto animais vacinados quanto animais não vacinados. Mesmo que estudos sobre 

a eficácia das vacinas comerciais baseadas no PCV2a indiquem falha das vacinas na 

proteção da infecção para o mPCV2, elas evitam a manifestação clínica da doença. Para o 

controle da circovirose é importante a implementação de medidas de biossegurança nas 

granjas de suínos, manutenção do status sanitário dos rebanhos, assim como devem ser 

observadas as boas práticas de conservação e administração das vacinas, evitando a 

ocorrência de falhas vacinais e consequente maior severidade da doença.  

 

Introdução 

A síndrome multissistêmica do definhamento suíno (SMD) ou circovirose suína é 

uma doença infecto-contagiosa sendo esta a manifestação clínica mais prevalente e severa 

da infecção pelo circovírus suíno tipo 2 (PCV2). A SMD foi descrita pela primeira vez no 

Canadá em 1991  (CLARK, 1996)   e, a tualmente, ocorre mundialmente em  rebanhos de  
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países produtores de suínos, sendo denominada circovirose suína ou doenças associadas 

ao PCV2 (PCVAD ou PCVD) (SEGALES et al., 2013). O PCV2 é um dos patógenos 

mais importantes em suínos, causando perdas econômicas devido a elevada mortalidade, 

atraso na produção ou pela ocorrência de infecções secundárias associadas ao vírus. No 

Brasil, o PCV2 foi inicialmente detectado em 2000 em Santa Catarina, onde a doença foi 

caracterizada por definhamento e lesões severas no tecido linfóide (CIACCI-ZANELLA 

& MORÉS, 2003). O vírus faz parte do complexo de doenças respiratórias dos suínos, 

agravando os quadros de pneumonias. Após a introdução de vacinas comerciais em 2008, 

o controle da circovirose em rebanhos brasileiros era baseado na correção de fatores de 

risco para a infecção. Dentre os diferentes genótipos já identificados, o PCV2a foi 

inicialmente o mais prevalente em suínos afetados pelo PCVD até 2003, e as vacinas 

comerciais foram desenvolvidas baseadas neste genotipo. Todavia, o PCV2b emergiu 

globalmente, sendo associado a surtos mais severos de PCV2-SD (sistemic disease), 

tornando-se o genótipo prevalente em suínos no mundo inteiro. Mesmo com o surgimento 

do genótipo PCV2b, vários estudos demonstraram a eficácia das vacinas comerciais 

frente ao novo vírus. Em 2012, um novo vírus variante do genotipo PCV2b – denominado 

posteriormente mPCV2b foi isolado em rebanhos de suínos vacinados dos Estados 

Unidos (OPRIESSNIG et al., 2013), sendo demonstrado que essa estirpe viral era quase 

idêntica a um vírus identificado inicialmente na China entre 2004 e 2008 (GUO et al. 

2010). Logo em seguida começou a ser investigada a presença do novo vírus em casos de 

aparente falha vacinal e realizados experimentos visando avaliar a eficácia das vacinas 

frente ao novo vírus encontrado (GERBER et al., 2013; OPRIESSNIG et al., 2014). 

Essa revisão irá abordar os estudos de proteção cruzada realizados visando 

avaliar a eficácia das vacinas contra o PCV2, resultados da pesquisa com o mPCV2b 

isolado no Brasil e discutirá quais são as prováveis causas das falhas vacinais observadas 

em suínos. 

 

Revisão atualizada 

(I) O agente: genótipos do PCV2 

Os circovírus pertencem à família Circoviridae, e são um dos menores vírus que 

infectam animais, com cerca de 17 nm. Os circovírus apresentam morfologia icosaédrica, 

ausência de envelope envolvendo o capsídeo viral e possuem o genoma composto por 

DNA circular de fita simples (1.76 kb) (MANKERTZ et al., 2004). Dois circovírus já 

foram identificados em suínos, o circovírus suíno tipo 1 ou PCV1 que não é 

frequentemente associado com doença clínica e o circovírus suíno tipo 2 ou PCV2 que 

por sua vez está associado com diferentes síndromes clínicas, denominadas 

conjuntamente de circovirose suína (LOPEZ-SORIA et al., 2005). Com exceção do 

PCV1, as infecções com os circovírus animais são associadas com doenças 

potencialmente fatais (TISCHER et al., 1986). Nestas infecções, a ocorrência de lesões 

nos tecidos linfóides e imunossupressão são frequentes (SHIBAHARA et al., 2000). 

O genoma do PCV2 é composto por sete regiões abertas de leitura (ORFs – Open 

Reading Frames), onde a ORF1 é a responsável pela codificação de uma proteína 

associada à replicação viral, a  ORF2  codifica uma proteína imunogênica do capsídeo,  a  
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ORF3 está envolvida com a indução de apoptose e as demais ORFs apresentam atividade 

ainda  desconhecida,   podendo  apresentar  importante papel na replicação  viral e/ou  na 

patogenia (LIU et al., 2005). Estudos determinaram que algumas sequências de 

aminoácidos nestas ORFs apresentam um pequeno número de alterações, as quais seriam 

responsáveis pelas diversas manifestações clínicas existentes (LIU et al., 2005). 

Os PCV1 e PCV2 possuem 76% de similaridade genômica. Por outro lado, a 

análise de sequências genômicas de vários isolados de PCV2 do Brasil e de outros países 

indicou uma grande similaridade entre isolados,, em média de 96% (KIM et al., 2001). O 

ponto de corte para diferenciação entre genótipos do PCV2 é de 3,5% de divergência na 

sequência de nucleotídeos. Sendo assim, foram descritos cinco genótipos do PCV2 e estes 

foram classificados em letras de a até e. Os genótipos PCV2a e PCV2b estão distribuídos 

mundialmente, já o genótipo c, d e foram encontrados apenas na Dinamarca, China e 

Tailândia, respectivamente (SEGALES et al., 2013). A identificação e classificação de 

isolados do PCV2, oriundos de vários rebanhos do mundo em dois genótipos diferentes 

(PCV2a e PCV2b) coincidiu com a ocorrência de surtos mais severos de circovirose 

associados ao genótipo PCV2b.Todavia, nenhum marcador de virulência foi ainda 

identificado (SEGALES et al., 2013). 

 

(II) A doença: epidemiologia, sinais clínicos e lesões  

O PCV2 infecta suídeos domésticos e silvestres e está presente em rebanhos com 

diferentes padrões sanitários e sistemas de produção. Desde a descrição inicial da SMD, 

outras infecções ou síndromes foram identificadas e associadas a infecção pelo PCV2, 

sendo denominadas PCVAD ou PCVD. Dentre estas já foram descritas a síndrome da 

dermatite e nefropatia (SDN) e as doenças entéricas, respiratórias e reprodutivas 

(SEGALES, 2012).  

A SMD acomete, predominantemente, leitões entre cinco e 12 semanas de idade, 

embora a doença já tenha sido descrita em leitões com quatro a 24 semanas de idade. A 

morbidade e mortalidade variam de 70-80% e 4-30%, respectivamente, de acordo com a 

granja, fase em que o surto aparece e de acordo com o tipo de manejo empregado na 

criação. As taxas de mortalidade na creche e crescimento-terminação triplicam em 

relação às médias normais da granja, e em vários rebanhos essas taxas podem normalizar 

em alguns meses. 

A maioria dos suínos afetados morre em menos de oito dias, e os demais 

sobrevivem, mas a maioria dos suínos evolui para um estado de definhamento extremo, 

sem possibilidade de recuperação clínica. A SMD é considerada atualmente uma doença 

multifatorial e vários co-fatores infecciosos e não-infecciosos ou fatores de risco 

causadores de estresse como densidade elevada, variações térmicas acentuadas, frio, 

baixa qualidade do ar, mistura de leitões com idades e leitegadas diferentes podem 

exacerbar os sinais e a gravidade da doença (SEGALES, 2012).  

A transmissão e excreção viral pode se dar por várias rotas (nasal, oral e fecal), 

sendo a via oronasal a rota mais frequente de transmissão (ROSE et al., 2011). Os 

circovírus são muito resistentes às condições ambientais e aos desinfetantes. Portanto, o 

contato direto ou indireto com suínos infectados, instalações, equipamentos, pessoal 

contaminado e fômites também podem transmitir o agente. O DNA do PCV2 pode ser 

detectado intermitente no  sêmen de machos infectados por pelo menos 50 dias  depois da  
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inoculação (BLOMQVIST et al., 2011). Não existem diferenças entre os diferentes 

genótipos (PCV2a ou PCV2b) nas características de excreção viral.  

Dentre os diversos sinais clínicos observados nos leitões de rebanhos infectados 

com o PCV2, o emagrecimento rápido e progressivo é o sinal mais típico (GRAU-ROMA 

et al., 2009). Evidencia-se também, apatia, anorexia, pelo opaco, dispneia, conjuntivite, 

palidez e icterícia da pele e mucosas, sinais de pneumonia, diarreia e finalmente caquexia. 

Entretanto, a forma subclínica pode ocorrer em muitos rebanhos afetados, onde nestes 

leitões observa-se apenas desempenho insuficiente e maior ocorrência de outros 

problemas sanitários, especialmente diarreia e pneumonia (SEGALES, 2011). Na área 

reprodutiva, o PCV2 tem sido associado a ocorrência de mumificação fetal, natimortos, 

nascimento de leitões fracos e abortos, tanto em condições experimentais como em nível 

de campo (BRUNBORGN et al., 2007; PENSAERT et al., 2004). Em trabalho realizado 

no Brasil investigando essas falhas reprodutivas, dentre os agentes infecciosos que 

causam problemas reprodutivos, o PCV2 foi o agente mais frequente associado aos 

quadros patológicos dos leitões (RITTERBUSCH et al., 2011). 

O quadro clínico pode variar muito entre rebanhos em função de outras 

enfermidades que podem ocorrer simultaneamente. Entre elas citam-se: a doença de 

Aujeszky (DA), a Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos (PRRS), a doença de 

Glässer, a parvovirose suína, a meningite por Streptococcus suis, a salmonelose, a 

colibacilose, colites, hepatose dietética e broncopneumonia purulenta. Dentre estas, a 

PRRS parece ser a mais importante, uma vez que a SMD é mais frequente e severa em 

rebanhos infectados pelo PRRSV (SEGALES, 2011). 

As lesões macroscópicas incluem a hipertrofia de linfonodos, atrofia do timo e 

pulmão não colabado (edema pulmonar), às vezes com pequenas áreas disseminadas de 

hepatização (SEGALES, 2011). Entretanto, estas lesões nem sempre estão presentes e, 

portanto, não podem ser utilizadas como único indicador da SMD. O enfartamento dos 

linfonodos representa um estágio precoce da infecção que regride e posteriormente os 

mesmos podem aparecer com tamanho normal ou hipotrófico. Outros órgãos podem 

apresentar lesões como o fígado (icterícia), rins (pontos brancos) e pele (manchas 

avermelhadas e arredondadas). Além destas, no Brasil, as polisserosites e as colites são as 

lesões concomitantes mais frequentes. 

As alterações mais consistentes no exame histopatológico são encontradas nos 

tecidos linfoides (linfonodos, baço, timo, tonsilas e placas de Peyer), no pulmão e nos 

rins. No pulmão há espessamento da parede alveolar por proliferação das células septais e 

infiltração de linfócitos e histiócitos que também aparecem ao redor de vasos, brônquios e 

bronquíolos (pneumonia intersticial). No tecido linfoide ocorre perda da estrutura 

arquitetônica do tecido, depleção linfóide em diferentes graus de severidade, necrose de 

células linfoides, especialmente nos centros foliculares, infiltração de histiócitos, às vezes 

com formação de granulomas e presença de células multinucleadas. Os rins apresentam 

áreas focais de nefrite/glomerulonefrite, especialmente por infiltração linfo-histiocitária 

(SEGALES, 2011).  

 

(III) O controle da circovirose suína: fatores de risco e vacinas 

O controle da circovirose suína pode ser dividido entre antes e depois da 

vacinação  de suínos  com  vacinas comerciais para o  PCV2. Antes  das  vacinas estarem  
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disponíveis, as estratégias de controle tinham como foco minimizar a infecção de suínos 

por agentes secundários (ou de outras doenças) e corrigir/eliminar os fatores de risco 

associados  a  ocorrência da doença  (LOPEZ-SORIA et al., 2005).  Atualmente  existem 

quatro vacinas comerciais registradas na maioria dos países, inclusive no Brasil. Uma das 

vacinas disponíveis é indicada para uso em porcas e marrãs e quatro vacinas são 

indicadas para a vacinação de leitões. Todas as vacinas são inativadas e baseadas no 

genótipo PCV2a. 

Vacinas comerciais registradas no Brasil: 

 BI – baculovirus (Ingelvac CIRCOFLEX) 

 MSD – baculovirus (CIRCUMVENT PCV M) 

 Merial: inativada (CIRCOVAC) 

 Zoetis: quimera PCV1-2 inativada (FOSTERA) 

 

A vacinação das fêmeas confere proteção aos leitões através da transferência 

passiva de anticorpos. As vacinas indicadas para uso em leitões devem ser aplicadas antes 

da fase de maior exposição ao agente, sendo que algumas preparações recomendam duas 

aplicações e outras vacinas possuem recomendação para aplicação de dose única. 

Todavia, o período de aplicação da vacina em leitões deve considerar a possível 

interferência com anticorpos maternos, não sendo recomendada a vacinação de leitões 

com menos de três semanas de idade. A taxa de rebanhos suínos vacinados para PCV2 no 

Brasil varia entre 80-98% e vários estudos realizados a campo demonstraram que as 

vacinas utilizadas são eficientes no controle da circovirose.  

Para o controle da circovirose em rebanhos suínos, mesmo com a utilização das 

vacinas, devem ser eliminados/controlados os fatores de risco para ocorrência da doença, 

bem como reduzir os fatores de estresse. Fatores complicadores para o controle da 

enfermidade incluem a grande resistência do agente no meio ambiente e a inexistência de 

tratamento clínico específico para os suínos afetados. Os melhores resultados encontrados 

para a redução da mortalidade e das perdas podem ser obtidos através de mudanças de 

manejo baseadas nos 20 pontos estabelecidos pelo pesquisador francês François Madec 

(MADEC, 1999). A observância dos 20 pontos de Madec permitem reduções de taxas de 

mortalidade para abaixo dos 5% em creches, melhorando a biossegurança da granja e 

reduzindo o potencial patogênico de outros agentes de doenças que afetam os suínos, 

especialmente os agentes causadores de doenças entéricas e respiratórias. 

 

Novas estirpes 

(I) Quadros clínicos observados em suínos associados ao PCV2 

 Conforme proposto por Segales (2012), e de acordo com as manifestações 

clínicas observadas, a PCVD pode ser subdividida em seis apresentações: 1) Infecção 

subclínica, 2) Doença sistêmica; 3) Doença pulmonar; 4) Doença entérica; 5) Doença 

reprodutiva; e 6) Síndrome dermatite e nefropatia. Independente do genótipo de PCV2 

que esteja infectando o suíno, incluindo o mPCV2, quaisquer sinais clínicos pertinentes a 

uma ou mais apresentações clínicas podem estar presentes em quadros clínicos da doença. 

A partir de 2009, surtos de PCVD envolvendo suínos vacinados começaram a aparecer, 

culminando com a caracterização de uma nova estirpe de PCV2, denominada mPCV2 

(OPRIESSNIG  et al.,  2013).   Em todos os casos relatados,  um possível  escape viral da  



 

212 

 

J.R. Ciacci-Zanella et al. 

 

imunidade protetiva, relacionado com o uso de vacinas comerciais para PCV2, tem sido 

sugerido. 

 Em 2009, granjas de suínos no meio Oeste dos EUA, vacinadas para PCV2 

apresentaram uma síndrome denominada de edema pulmonar agudo, que foi 

posteriormente associada ao PCV2. O sinal clínico observado era de estresse respiratório, 

seguido de morte. Esta manifestação clínica afetou animais na fase de creche e 

crescimento, e a mortalidade chegou a 20% em alguns grupos. A presença de uma nova 

estirpe de PCV2 que ocasionasse escape dos anticorpos para PCV2 foi sugerida como 

uma possível explicação para o surto, uma vez que nem todos os animais apresentaram 

anticorpos para PCV2 (CIZO-OZUNA et al., 2011). 

 Por sua vez, nos EUA em 2012, Gerber et al. (2013) relatou um surto de PCVD 

em animais de crescimento, vacinados para PCV2, em uma granja de múltiplas origens e 

positiva para o vírus da PRRS. A taxa de mortalidade aumentou em 5%, chegando a 10% 

no total. Os suínos apresentaram perda de peso, anorexia, dificuldade respiratória e lesões 

características da síndrome dermatite e nefropatia. Novamente, nem todos os animais 

vacinados apresentaram anticorpos para PCV2, sugerindo falha vacinal de origem 

indeterminada. Após análise laboratorial, confirmou-se a infecção concomitante por 

PCV2a e PCV2b. O sequenciamento do PCV2a identificou mutações nos aminoácidos 

nas posições 59 (N→A), 63 (T→R), 75 (K→N), 133 (A→V) e 136 (L→Q). Para PCV2b 

foi observada apenas uma mutação na posição 64 (T→S). 

 Neste mesmo ano (2012), também nos EUA, Opriessnig et al. (2013) 

descreveram um surto de PCVD em suínos de crescimento, vacinados para PCV2, em 

duas granjas diferentes, produtoras de reprodutores, localizadas a aproximadamente 

100km de distância entre elas. A taxa de mortalidade passou de um para 10%, e os suínos 

apresentavam letargia, perda de peso e anorexia. De 13 amostras sequenciadas, duas eram 

do genotipo 2b (PCV2b) e 11 amostras apresentavam uma lisina (K) adicional na ORF2. 

Após o alinhamento, estas 11 amostras foram classificadas como PCV2b, mas 

denominadas de mPCV2, por possuírem um aminoácido extra no final da proteína do 

capsídeo. Além disto, ainda foi possível identificar outras modificações nos aminoácidos 

nas posições 59 (R/A→K), 68 (A→N), 134 (T→N) e 215 (V→I). 

 No Brasil, Schaefer et al. (2014) relataram um surto de PCVAD no final de 2012, 

ocorrido em suínos na fase final de creche, vacinados para PCV2, no sul do País. Os 

suínos apresentaram tosse, dispneia, aumento dos linfonodos inguinais, perda de peso e 

diarreia. A taxa de mortalidade dos leitões afetados variou entre 1,19 e 5%. O diagnóstico 

de circovirose foi realizado pela presença de lesões sugestivas da infecção pelo PCV2 nos 

linfonodos inguinais, mediastícos e mesentéricos, rins e pulmões, associada a detecção do 

antígeno viral nas lesões evidenciado por imunohistoquímica (IHC). Uma alta carga viral 

foi detectada por PCR em tempo real (5.67x1011 cópias de DNA/µL) em amostras de 

linfonodos. A análise do genoma viral por sequenciamento evidenciou um vírus do 

genótipo 2b (PCV2b). Foram observadas três substituições de aminoácidos nas posições 

57 (F→I), 178 (N→S), e 190 (A→T) e os resultados da análise estrutural mostrou 

mudanças substanciais nas características físico-químicas de um dos resíduos de 

aminoácidos da proteína do capsídeo viral. Além disto, esta análise também indicou uma 

possível ruptura na estrutura secundária da proteína do capsídeo no resíduo 178, que é 

uma   importante   região   para   o  reconhecimento   de   anticorpos.  Somado  a isto,  as  
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modificações na conformação da proteína viral podem ter levado a uma ineficiente 

ligação de anticorpos, observada pela perda da eficácia da vacina. 

 

(II) Características genotípicas 

 O PCV2 está continuamente em evolução através de mutações pontuais e 

recombinações do genoma. O gene que codifica a ORF2 possui a maior taxa de mutação 

dentro do genoma viral, o que tem levado a variações antigênicas (HESSE et al., 2008; 

OLIVERA et al., 2007). A recombinação é outro importante processo na evolução do 

PCV2, podendo ocorrer inter ou intra genótipos. Assim, a co-infecção com diferentes 

estirpes em uma mesma célula é uma pré condição para que ocorra o evento de 

recombinação. Na recombinação inter-genotípica, entre PCV2a e PCV2b, a ORF1 é 

considerada a região alvo (HESSE et al., 2008). Todavia, Cai et al. (2012) relatou a 

ocorrência de recombinação inter-genotípica da ORF2. Como a região ORF2 está 

intimamente relacionada com a virulência, o surgimento destas novas estirpes 

influenciam diretamente a epidemiologia da infecção e consequentemente a patogenia da 

doença. 

 A principal característica das novas estirpes virais (mPCV2b) que surgiram a 

partir de 2012 nos EUA é a presença de um aminoácido adicional na ORF2 em 

comparação com as estirpes tradicionais PCV2a e PCV2b (234 aminoácidos ao invés de 

233). Todavia, inúmeras diferenças de aminoácidos ao longo da ORF2 no mPCV2 já 

foram descritas e, até o momento não se conhece a importância destas mutações. Embora 

o mPCV2 tenha sido identificado recentemente na América do Norte, estirpes 

semelhantes foram descritas na Ásia e Europa anos antes, o que indica que este genótipo 

de PCV2 não é novo. Curiosamente, em países onde o sequenciamento de PCV2 é 

realizado com frequência, tem sido observado que a prevalência de estirpes mPCV2 

continua a aumentar indicando, talvez, alguma vantagem seletiva para este grupo. 

 Além disto, resultados publicados recentemente mostraram que diferentes estirpes 

de PCV2 circulam em granjas de suínos ao mesmo tempo (KEKARAINEN, 2014). 

Algumas destas variações são encontradas em diferentes frequências e posição do 

genoma do PCV2, tanto em animais vacinados quanto não vacinados. Todavia, o mais 

relevante é que muitas das mudanças de aminoácidos estão localizadas em epitopos 

responsáveis pela ativação do sistema imune. Trible et al. (2011), indicaram que os 

aminoácidos nas posições 169 a 180 do capsídeo do PCV2 são importantes sítios de 

reconhecimento de anticorpos. Por sua vez, os aminoácidos na posição 59 e 60 tem sido 

identificados como importantes na formação de epitopos conformacionais neutralizantes, 

e um mapeamento mais detalhado pode clarificar as diferenças antigênicas entre os 

genotipos e ajudar no desenvolvimento de um candidato vacinal para controle da PCVD 

(LIU et al., 2013).  
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Figura 1. Relação entre os principais genótipos de PCV2, comparando diversas 

sequências da região ORF2 (OPRIESSNIG, 2014). 

 

(III) Controle do mPCV2 

 A proteção cruzada entre PCV2a e PCV2b induzida pela vacinação está bem 

documentada e é corroborada a campo com a evidência de um eficiente controle das 

doenças associadas ao PCV2 (PCVD) em granjas que utilizam vacinas comerciais. Com o 

surgimento do mPCV2 porém, este “sucesso” deixou de ser observado, e a PCVD voltou 

a ocorrer. Estes “insucessos vacinais” podem ter várias causas, incluindo o não 

cumprimento das recomendações do fabricante durante a vacinação, armazenamento ou 

manejo inadequado da vacina ou aplicação de doses reduzidas da vacina, e serão 

abordados posteriormente. 

 A possível perda de proteção cruzada induzida pelas vacinas baseadas em PCV2a 

frente ao mPCV2 tem sido um questionamento frequente. Para analisar esta possibilidade, 

Opriessnig et al. (2014) avaliaram a eficácia de duas vacinas (uma vacina comercialmente 

disponível, baseada no PCV2a e uma vacina experimental baseada no mPCV2) frente ao 

desafio com o vírus mutante mPCV2b. Os resultados mostraram que ambas as vacinas 

foram eficazes na prevenção da manifestação clínica da doença, sendo que material 

genético viral (DNA) foi detectado em dois suínos do grupo vacinado com a vacina 

comercial.  Estes resultados sugerem que a vacina comercial baseada no PCV2a utilizada  
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neste estudo não protegeu os suínos da infecção pelo mPCV2, mas preveniu a 

manifestação da doença clínica. 

 Então, quais pontos fazem do PCV2 e suas variantes um interessante alvo para  o 

desenvolvimento de estudos sobre vacinas ? As principais características são: 

 O PCV2 adquire diversidade genética acumulando mutações pontuais e através 

de recombinação. De fato, as taxas evolucionárias do PCV2 são maiores do que 

as esperadas para vírus de DNA (1.2x10-3 substituições/sítio/ano), semelhante 

para vírus de RNA (FIRT et al., 2009). 

 Dados históricos mostram que a dominância do genótipo de PCV2 é flutuante. 

Baseado na variação do gene do capsídeo, os PCV2s são divididos em cinco 

diferentes genótipos. O PCV2a era o genótipo predominante até 2003, sendo 

posteriormente suplantado pelo PCV2b, apesar de não haver diferenças na 

patogenicidade entre estes genótipos (SEGALES et al., 2013). 

 Recentemente, novas variantes de PCV2 tem sido identificadas. 

 Vacinas para PCV2 são amplamente utilizadas no mundo todo. Todavia, os 

suínos são protegidos da doença, mas não da infecção. Isto pode ter contribuído 

para a seleção de variantes in vivo. 

 Diferentes “populações“ de PCV2 circulam numa mesma granja e em um mesmo 

animal, podendo infectar tanto animais vacinados quanto animais não vacinados 

(KEKARAINEN et al., 2014). 

Assim sendo, apesar das vacinas comerciais apresentarem altos níveis de eficácia 

e excelente retorno do investimento, a variabilidade genética e evolução do PCV2 não 

deve ser esquecida, uma vez que o vírus persiste na população vacinada. 

 

Falhas vacinais 

 As falhas observadas na vacinação a campo são mais frequentes do que 

se imagina. Estas podem ocorrer por desatenção do vacinador durante a vacinação, por 

falta de um treinamento adequado para a correta administração da vacina, resultando no 

manejo inadequado da vacina por ocasião da vacinação. Corroborando com isto, houve 

também nos últimos anos um aumento na tecnificação e na escala de produção de suínos, 

com aumento do tamanho dos grupos produzidos e no reagrupamento de leitões nas fases 

de creche e/ou terminação oriundos de diferentes origens, privilegiando questões de 

logística e maximização no uso das instalações, em detrimento de práticas adequadas de 

manejo. Como consequência, em algumas granjas houve redução acentuada da mão de 

obra destinada ao manejo dos animais e com isto o tempo de vazio sanitário das 

instalações entre lotes começou a ser cada vez mais reduzido. Com a redução da mão de 

obra foram abolidas ou restringidas determinadas práticas de manejo, importantes no 

processo de vacinação, e a elevada mistura de leitões favoreceu a transmissão horizontal 

de agentes infecciosos. Com isso, os leitões são submetidos a elevado grau de estresse e 

desafios infecciosos logo após o desmame e/ou na saída de creche. O estresse crônico 

provoca alteração na capacidade de resposta imunológica celular e humoral pelos 

animais, o que pode influenciar o curso de uma infecção e/ou suscetibilidade a 

microrganismos (VERBRUGGHE et al., 2012). 

 Um dos fatores que mais contribuem para o aumento de enfermidades nos 

rebanhos é o aumento da densidade e a mistura de leitões de  diferentes leitegadas/origens  
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nos crechários e nas terminações (RAYMAKERS et al., 2008). Leitões desmamados em 

idade precoce, o baixo "status" imunológico, em combinação com o estresse provocado 

no desmame são fatores que interferem nos programas de controle de doenças, incluindo-

se as vacinações. Aliás, quando os leitões são movidos e misturados, há um grande efeito 

negativo provocado pelo estresse (PEDERSEN et al., 2000), além de maior 

transmissibilidade horizontal de agentes infecciosos e isso pode interferir na resposta 

imunológica às vacinações. O impacto econômico de uma falha na vacinação contra o 

PCV2 pode ser elevado. Se 15% de um lote de 2000 leitões, desenvolverem PCVAD 

devido a uma falha de vacinação, isto representa uma perda para o produtor que pode 

variar entre 900,00 e 6.000,00 dólares (CROZIER at al., 2014). 

A vacinação dos leitões é uma atividade consumidora de tempo e dinheiro nas 

granjas, porém altamente compensadora. Com o advento das vacinas contra o PCVD, 

houve uma melhoria fantástica no controle da doença. Todavia, nos últimos anos, casos 

de falhas na vacinação de suínos contra o PCVD tem sido relatados em vários rebanhos 

em diferentes países. Em algumas dessas granjas com quadro clínico-patológico foram 

isoladas amostras variantes de PCV2 em vários países, inclusive no Brasil (SCHAEFER 

et al, 2014). Portanto, estudos recentes indicam a existência de variabilidade antigênica 

entre diferentes isolados de PCV2 e sugerem que uma mudança num único aminoácido da 

proteína do capsídeo pode determinar diferenças no nível de soroneutralização por 

anticorpos específicos. Em estudo de reatividade cruzada de anticorpos em condições 

naturais por diferentes isolados de PCV2 pertencentes aos genótipos PCV2a e PCV2b, 

nenhuma diferença na capacidade de soroneutralização dos vírus foi observado entre 

amostras de origens geográficas diferentes. Todavia, as diferenças nas sequências de 

nucleotídeos entre os isolados de PCV2 podem traduzir diferenças antigênicas funcionais 

na neutralização viral “in vivo” (KURTZ et al., 2014). Se essas diferenças genéticas entre 

os isolados de campo e a amostra existente na vacina são as causas das falhas nas 

vacinações, somente mais pesquisas a serem realizadas poderão responder a este 

questionamento.  

Opriessnig et al. (2014) verificaram que uma vacina contra PCV2 comercial nos 

EUA mostrou-se efetiva em suínos vacinados contra o desafio por uma variante do vírus 

(mPCV2b) isolado inicialmente na China (GUO et al., 2010). Segundo esses autores 

existem várias razões para a ocorrência de falhas na vacinação, além da falta de proteção 

induzida pela vacina frente a amostras de campo. Entre elas citam: leitões não vacinados, 

vacina armazenada ou manejada de forma incorreta, utilização de vacina fora do prazo de 

validade, e aplicação de subdose da vacina.   

Avaliações de diferentes programas de vacinação contra o PCV2 para diferentes 

modelos de sistemas de produção de suínos são necessários para melhorar a eficácia das 

vacinas. A questão é que queremos considerar que todos os modelos produtivos são 

iguais do ponto de vista de posicionamento de um programa vacinal para PCV2, quando 

na realidade estes não são iguais. O protocolo de vacinação pode ser diferente entre 

rebanhos ou sistemas integrados de produção, principalmente em função do fluxo de 

produção e da estabilidade imunológica do rebanho de matrizes. Por outro lado, 

protocolos de teste de vacinas a campo devem ser avaliados com cautela, pois geralmente 

não há população controle negativo (YESKE et al., 2009). 
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Num sistema de auditoria do processo de vacinação em leitões (CROZIER et al., 

2014) realizado por cinco auditores, foram identificados procedimentos que podem 

interferir negativamente na resposta imunológica e que necessitavam melhorias. Os 

principais pontos avaliados foram: posicionamento da agulha na aplicação da vacina; 

trauma tecidual no local da vacinação,  com consequente sangramento; maior cuidado  no 

manuseio dos leitões para vacinar; falta de termômetro no interior do refrigerador onde a 

vacina fica estocada; e aquecimento da vacina antes do uso conforme protocolo 

recomendado. 

Em alguns rebanhos no Brasil, atualmente ainda ocorrem problemas de falhas 

vacinais contra a PCVD. As mais frequentes observadas no campo são (observações dos 

autores): 

 Fracionamento da dose da vacina recomendada pelo fabricante da vacina. Em 

alguns casos têm sido observado o fracionamento da dose por questões 

econômicas.  

 Aplicação de subdose da vacina, devido a problemas em seringas automáticas ou 

refluxo da vacina no local de aplicação devido a má administração da mesma. 

 Aplicação da vacina nos leitões em idade inadequada, por privilegiar às questões 

de logísticas das integrações. No sistema de parceria, onde os leitões são 

carregados por peso e não pela idade, e a vacinação contra PCV2 ocorre no 

carregamento ou logo após o alojamento dos leitões nos crechários, alguns leitões 

estão sendo vacinados muito velhos (com mais de 35 dias de idade), os quais 

podem já estar infectados pelo PCV2.  

 Aplicação incorreta da vacina nos leitões, por redução da mão de obra e 

necessidade de vacinar um grande número de leitões em um período muito curto. 

Em algumas granjas, por necessidade de aumentar a velocidade da vacinação, os 

leitões não são imobilizados, a vacina é aplicada de forma muito rápida 

facilitando a subdosagem especialmente por refluxo, e a aplicação da vacina em 

local inadequado.  

 Higienização/desinfecção inadequada da seringa e/ou agulhas e uso de agulhas 

com pontas desgastadas causando lesões tissulares. Esses problemas estão 

relacionados com a ocorrência de nódulos/abscessos no local da vacinação, tendo 

como consequência uma redução da resposta imunológica dos leitões. 

 Não vacinação de machos em algumas centrais de inseminação. A vacinação de 

porcas oito semanas antes da IA com sêmen artificialmente contaminado com 

PCV2 não preveniu a infecção fetal pelo PCV2 (MADSON et al., 2009). Isto 

sugere a necessidade de vacinação dos machos utilizados na reprodução, para 

reduzir a possibilidade de eliminação do PCV2 pelo sêmen.  

 

É importante enfatizar que ocorrência de doença em um animal é o resultado da 

interação entre as forças de agressão e a capacidade de defesa do hospedeiro.  
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Resumo 

 As micotoxinas são metabólitos tóxicos secundários produzidos por fungos 

filamentosos. Os fungos crescem e proliferam-se bem em grãos quando em condições 

ideais de temperatura, umidade e presença de oxigênio. Há inúmeros fatores que 

favorecem o crescimento fúngico e produção de micotoxinas. As principais micotoxinas 

de ocorrência em grãos e subprodutos utilizados na nutrição animal no Brasil, são as 

aflatoxinas, fumonisinas, zearalenona e deoxinivalenol. Outras micotoxinas, mesmo que 

ocorram com menor frequência, quando contaminam os alimentos provocam importantes 

perdas econômicas. Com a necessidade do aprimoramento constante da área de nutrição 

animal o controle e gerenciamento das micotoxinas tem sido um desafio importante, pois 

por razões econômicas e de saúde pública, as micotoxinas merecem cada vez mais 

atenção.Na suinocultura os maiores problemas são provocados por doses subclínicas onde 

esta intoxicação se manifesta na forma de prejuízos sobre o desempenho traduzidos 

principalmente por diminuição do ganho de peso, piora da conversão alimentar e 

imunossupressão. 

 

Introdução 

As primeiras evidências da ocorrência de micotoxicoses estão relatadas no Antigo 

Testamento, por ocasião das dez pragas do Egito, descritas nos livros do Êxodo e Jó, na 

passagem em que Moisés tentava libertar os hebreus do domínio Faraônico. Há 

evidências da presença de micotoxinas na peste que dizimou os rebanhos e induziu 

tumores e úlceras nos animais e no povo Egípcio. Na evolução histórica da 

micotoxicologia, chama atenção o episódio chamado de “Fogo de Santo Antônio” 

ocorrido na Idade Média. Este problema se concentrou mais precisamente entre os 

séculos XI e XVI atingindo a população de diversos países da Europa, especialmente a 

francesa. A enfermidade se caracterizou por surtos de gangrena na população que 

consumia cereais contaminados por esclerotos do fungo Clavicepspurpurea. A doença é 

decorrente das propriedades vasoconstritoras da ergotamina, que dificulta a circulação 

periférica. Por outro lado, essa substância também apresenta ação ocitócica e de 

estimulação do sistema nervoso central, seguida de depressão (SCHOENTAL, 1984). 

As micotoxinas começaram a receber maior importância científica a partir de 

1960, quando as aflatoxinas foram responsabilizadas pela mortalidade de mais de 100.000 

perus no Reino Unido (WANNOP, 1961). Com o avanço das pesquisas, ficou evidente 

que as mesmas possuem propriedades extremamente tóxicas a todos os mamíferos. Desta 

forma, cada vez mais, as micotoxinas vêm recebendo espaço no cenário mundial, algumas  
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de maior importância, como as fumonisinas, foram descobertas em 1988, e são     

responsáveis     por     diversas    enfermidades   em    animais     domésticos,    como    a 

leucoencefalomalácia em equinos (MARASAS et al., 1988), e estão  relacionadas a 

grande quantidade de surtos de câncer esofágico em humanos (RHEEDER et al.,1992). 

Micotoxinas são substâncias resultantes do metabolismo secundário de diversas 

linhagens de fungos filamentosos. São de ocorrência mundial, porém predominam em 

regiões de climas tropicais e subtropicais, onde o desenvolvimento fúngico é favorecido 

pelas condições de umidade e temperatura (MALLMANN & DILKIN, 2007). 

Constantemente, as micotoxinas são temas de pesquisas relacionadas à fisiologia, 

produção de toxinas e desenvolvimento dos fungos produtores de micotoxinas. Nessa 

área, muito ampla e complexa, sabe-se que os fungos toxigênicos crescem e se proliferam 

bem em cereais e grãos, principalmente no amendoim, milho, trigo, cevada, sorgo e arroz, 

onde geralmente encontram um substrato altamente nutritivo para o seu desenvolvimento. 

Os cereais e grãos, por sua vez, perdem importantes parcelas das suas qualidades 

nutritivas, além de estarem contaminados com micotoxinas que podem permanecer por 

longos períodos nos substratos, mesmo na ausência de fungos produtores (SANCHIS & 

MAGAN, 2004). 

O crescimento fúngico e a produção de micotoxinas em cereais podem ocorrer 

nas diversas fases do desenvolvimento, maturação, colheita, transporte, processamento ou 

armazenamento dos grãos. A dificuldade de colheita dos cereais no estágio correto de 

umidade e maturação pode ser mais um ponto crítico no que tange à formação de 

micotoxinas. É natural que cereais colhidos com alta umidade favoreçam o 

desenvolvimento fúngico antes da secagem, ou até no armazém, principalmente quando 

não forem submetidos ao processo de secagem. Por outro lado, cereais na lavoura, após a 

maturação fisiológica dos grãos, ficam sujeitos à alta umidade e ao ataque de pragas que 

propiciam condições favoráveis ao desenvolvimento fúngico. O transporte de cereais com 

alta umidade por longas distâncias ou por períodos prolongados favorece o 

desenvolvimento de fungos pela formação de um microclima adequado para tal. Por isso, 

a redução da umidade dos cereais através da secagem é de fundamental importância. A 

secagem por sua vez, quando mal executada pode, de várias maneiras, contribuir para a 

proliferação fúngica nos grãos (JACKSON & JABLONSKI, 2004; MALLMANN & 

DILKIN, 2007). No Brasil,devido as longas filas e o longo tempo de espera dos 

caminhões transportadores de cereais na porta das unidades de secagem, frequentemente 

são estabelecidos procedimentos para aceleração, com aumento da temperatura, que 

provoca danos mecânicos e térmicos aos grãos, e a consequente diminuição de sua 

resistência intrínseca e extrínseca.Além disso, uma série de deficiências no 

armazenamento como: cereais armazenados com alta umidade; deficiência de ventilação 

e incidência de pragas, por exemplo, são fatores que frequentemente beneficiam o 

desenvolvimento fúngico e a formação de micotoxinas. A compreensão de uma série de 

fatores que podem levar à formação destes metabólitos tóxicos é de fundamental 

importância para a intervenção no processo, visando diminuir a produção das micotoxinas 

(MALLMANN et al., 2014a). 

A diversidade dos efeitos tóxicos devem-se às diferentes estruturas químicas das 

micotoxinas, influenciados pelo fato de serem ingeridas por diferentes espécies animais, 

raça,   sexo,   idade,  fatores ambientais,   condições   nutricionais   e  presença de   outras  
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substâncias químicas (Tabela 1). Quando as micotoxinas são ingeridas, tanto pelo homem 

como por animais, podem produzir diversos  efeitos  deletérios à  saúde,  sobretudo  pelas 

suas propriedades carcinogênicas, teratogênicas, estrogênicas, anabolizantes, mutagênicas 

e hemorrágicas (KUMAR et al., 2008).  
 

Tabela 1. Principais micotoxinas, espécies mais afetadas e principais sinais clínicos e 

lesões. 

Micotoxina 
Espécies mais 

afetadas 
Principais sinais clínicos e lesões 

Aflatoxinas Todas 
Diminuição da imunidade, ganho de peso, desordens 

digestivas, hepatopatias, anorexia, ataxia, tremores e morte 

Zearalenona Suínos 
Síndrome de hiperestrogenismo (vulvovaginite), splayleg 

em leitões recém nascidos 

Fumonisinas Equinos e suínos Leucoencefalomaláciaequina. Edema pulmonar suíno 

Tricotecenos Monogástricos 
Redução da ingestão de alimentos, desordens digestivas, 

ulcerações de mucosas, vômitos e hemorragias viscerais 

Ocratoxina A Suínos e homem Nefropatias 

 

Apesar de uma série de variações, pode-se fazer uma estimativa da 

susceptibilidade às micotoxicoses. Para tanto é necessário que seja quantificado o nível de 

contaminação do alimento, associado ao tipo e à gravidade de doenças relacionadas ao 

consumo do mesmo. Desta forma, pode-se dividir as micotoxicoses em agudas e crônicas. 

As manifestações agudas ocorrem quando os indivíduos consomem doses moderadas a 

altas de micotoxinas. Podem aparecer sinais clínicos e um quadro patológico específico, 

dependendo da micotoxina ingerida, da susceptibilidade da espécie, das condições 

individuais do organismo e interação ou não com outros fatores. As lesões são 

dependentes de cada micotoxina, porém as mais encontradas dizem respeito à 

hepatopatias, hemorragias, nefrites, necrose das mucosas digestivas, alterações 

morfológicas em órgãos e morte. A micotoxicose crônica ocorre quando existe um 

consumo de doses moderadas a baixas. Nestes casos, geralmente não ocorrem as 

manifestações agudas de intoxicação, porém, é apresentado um quadro caracterizado pela 

redução da eficiência reprodutiva, da conversão alimentar, da taxa de crescimento e do 

ganho de peso. Este quadro somente é detectado com cuidados especiais ou através de um 

programa de monitoramento de micotoxinas contidas na alimentação associados a 

rastreabilidade do alimento produzido. Os sinais clínicos ainda podem ser confundidos 

com outras doenças decorrentes da micotoxicose ou com deficiências nutricionais. 

Existem ainda os efeitos causados principalmente pelas micotoxicoses crônicas, capazes 

de levar à imunossupressão, deixando o indivíduo predisposto a outras doenças cujos 

patógenos facilmente se estabelecem com a queda da resistência orgânica. Por outro lado, 

a inadequada resposta imunológica às vacinações muitas vezes é decorrente da ingestão 

de micotoxinas (DILKIN, 2002). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece os limites 

máximos toleráveis (LMT) para micotoxinas em alimentos (ANVISA, 2011). Para 

aflatoxinas (B1+B2+G1+G2) em milho, por exemplo, o LMT estabelecido é de 20 µg kg-1. 

Para fumonisinas e zearalenona, até o ano de 2016 estará em vigência LMT para produtos 

a base de milho, em que as concentrações máximas permitidas são 2.500 µg kg-1 e 300 µg  
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kg-1, respectivamente (ANVISA, 2013). Para deoxinivalenol, o LMT em milho é de 1.750 

µg kg-1. 

Segundo Maziero&Bersot (2010) as micotoxinas contaminam os grãos de cereais, 

em especial o milho, que frequentemente está contaminado por diversas micotoxinas, 

dentre elas, as aflatoxinas, fumonisinas, zearalenona e deoxinivalenol que são brevemente 

descritas na sequencia.  

 

Aflatoxinas 

As aflatoxinas são metabólitos tóxicos secundários produzidos por cepas de 

fungos do gênero Aspergillus, principalmente das espécies A. flavuse A. parasiticus 

(RICHARD, 2007). Em climas tropicais e subtropicais, o desenvolvimento desses fungos 

é favorecido pela presença de umidade e temperatura elevada. Nesse ambiente os fungos 

crescem e proliferam-se bem em diversos produtos alimentícios, como amendoim, milho, 

feijão, trigo, entre outros (SANCHIS & MAGAN, 2004). Em milho armazenado, os 

fatores mais importantes para o crescimento de fungos toxígenos do gênero Aspergilluse 

a produção de aflatoxinas são a temperatura de armazenamento, a umidade relativa do ar 

e do substrato. Umidade relativa de 80 a 85% com 17% de umidade do milho e 

temperatura de 24 a 35º C são condições ótimas para produção de aflatoxinas (DILKIN et 

al., 2000). 

Atualmente são conhecidos 18 compostos similares designados pelo termo 

aflatoxina, porém, os principais são identificados como B1, B2, G1 e G2 (RICHARD, 

2007), na qual a B1 é a mais tóxica. A Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer 

(IARC) classificou a aflatoxina B1 no grupo I de carcinógenos humanos (IARC, 1993a) o 

que equivale a dizer que esta é uma das mais tóxica substância produzida naturalmente. 

As aflatoxinas são hepatotóxicas e a susceptibilidade dos animais aos seus efeitos 

varia conforme a raça, espécie, idade, dose, duração da exposição e estado nutricional 

(MALLMANN & DILKIN, 2007). As aflatoxinas podem causar diminuição da produção 

de leite, ovos, ganho de peso, imunossupressão, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade (MILLER & WILSON, 1994).  

Os sinais clínicos da aflatoxicose aguda em suínos poderão iniciar 6 horas após a 

ingestão, traduzindo-se por severa depressão, inapetência, presença de sangue nas fezes, 

tremores musculares, incoordenação motora com hipertermia (até 41° C), podendo a 

morte ocorrer nas 12-24 horas seguintes. Nas intoxicações subagudas, os sinais clínicos 

são de evolução mais lenta, observando-se cerdas eriçadas, hiporexia, letargia e 

depressão. Paralelamente, os animais podem apresentar aspecto ictérico, encontram-se 

desidratados e emaciados, com áreas de coloração vermelho púrpura na pele, além de 

perda progressiva de peso. A intoxicação crônica manifesta-se com a diminuição no 

ganho de peso e conversão alimentar, inapetência, má aparência geral e, por vezes, 

diarreias. Com a progressão para os estágios finais, ocorrem frequentemente sinais de 

ataxia, icterícia e, às vezes, convulsões (DILKIN, 2002). Na criação de suínos as 

principais perdas econômicas são decorrentes da ingestão de alimentos com baixas 

concentrações de aflatoxinas, ocasionando as intoxicações crônicas, que representam 

mais de 90% dos casos. 

 



 

225 

 

Micotoxinas e micotoxicoses em suínos: situação atual no Brasil 

 
Fumonisinas 

As fumonisinas são produzidas por fungos principalmente do gênero Fusarium 

como o F. verticillioides e F. proliferatum (ALMEIDA et al., 2005). Os fungos do gênero 

Fusarium se desenvolvem e produzem as maiores quantidades  de  fumonisinas em 

condições de clima com temperatura amena, entre 15 e 25° C, e alto teor de umidade do 

substrato, acima de 20% ou atividade de água (Aw) superior a 0,9. Por essas 

características esses fungos são frequentemente denominados de “fungos de campo”, pois 

as maiores concentrações das micotoxinas são observadas em cereais que ficam expostos 

na lavoura a essas condições favoráveis para o desenvolvimento fúngico (JACKSON & 

JABLONSKI, 2004; MALLMANN & DILKIN, 2007). Os produtos agrícolas 

frequentemente contaminados por fumonisinas são: trigo, sorgo, arroz e principalmente o 

milho e seus derivados (JACKSON & JABLONSKI, 2004). 

Existem 28 moléculas que foram isoladas e caracterizadas como fumonisinas 

sendo representadas principalmente pela fumonisina B1. Essa é responsável por cerca de 

70% do total das fumonisinas quantificadas em cereais e subprodutos. A fumonisina B2 e 

fumonisina B3 ocorrem conjuntamente em menores proporções. Normalmente, apenas as 

fumonisinas B1, B2 e B3 são detectadas quando a produção de fumonisinas ocorre em 

condições naturais (KRSKA et al., 2007; RHEEDER et al., 2002). Com base em dados 

toxicológicos, a IARC estabeleceu que a fumonisina B1 é potencialmente carcinogênica 

(classe 2B) para os seres humanos (IARC, 1993b). 

A fumonisina B1 demonstrou ser hepatotóxica a todas as espécies animais 

estudadas (DILKIN et al., 2003; JASKIEWICS et al., 1987), além de que pode induzir a 

leucoencefalomalácia em equinos (LEME) (MARASAS et al.,1988) e edema pulmonar 

em suínos (EPS) (DILKIN et al., 2004). Nos seres humanos, a fumonisina B1 tem sido 

associada com câncer de esôfago (RHEEDER et al., 1992).  

Os suínos apresentam alta sensibilidade as fumonisinas, suportando apenas 

concentrações inferiores a 10 mg/kg de alimento. Tal constatação tem sido observada em 

diversos surtos naturais e experimentais (HASCHEK et al.,1992). Nos suínos, os 

principais órgãos alvo são o pulmão, fígado e coração, sendo que a síndrome específica 

nessa espécie é o Edema Pulmonar Suíno, geralmente com hidrotórax (OSWEILER et al., 

1992). Tal alteração é decorrente da ingestão de altas doses da micotoxina por curtos 

períodos. Os maiores prejuízos são decorrentes da ingestão de doses baixas da toxina, que 

induzem lesões hepáticas e lesões hiperplásicas na mucosa esofágica em suínos 

desmamados (CASTEEL et al.,1993). Nestes casos pode-se observar principalmente a 

diminuição do ganho de peso dos suínos. As alterações hepáticas podem ser mensuradas 

pelo incremento da atividade das enzimas, geralmente ocorre progressivo aumento da 

atividade fosfatase alcalina, sorbitoldesidrogenase, aspartatoaminotrasferase e gama 

glutamiyltranspeptidase. As concentrações de colesterol e ácidos biliares também 

apresentam elevações séricas significativas (CASTEEL et al., 1994). 

 

Zearalenona 

A zearalenona é um metabólito fúngico estrogênico não esteróide, uma 

micotoxina produzida por cepas de várias espécies do gênero Fusarium, incluindo: F. 

culmorum, F. equiseti, F. graminearum e F. moniliforme (ALLDRICK & HAJŠELOVÁ, 

2004).   Essas   espécies   colonizam   cereais   e   tendem  a   tornarem-se particularmente  
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importantes durante estações de alta umidade, acompanhadas de temperaturas amenas. 

Oscilações térmicas com temperaturas baixas são propícias para a produção de grande 

quantidade desta micotoxina. Temperaturas na faixa de 25 °C favorecem o crescimento 

fúngico enquanto que sua redução para aproximadamente 10 °C em presença de umidade 

superior a 17%, desencadeia o  metabolismo  secundário,  responsável  pela  produção  de 

zearalenona (MALLMANN & DILKIN, 2007). Embora a zearalenona seja considerada 

uma micotoxina produzida por fungos de campo, há evidências de que ela também pode 

ser produzida em grãos armazenados, quando da presença de alta umidade relativa 

(ALLDRICK & HAJŠELOVÁ, 2004; DESJARDINS, 2006). Em comum com outras 

toxinas produzidas por Fusarium spp., a zearalenona é associada principalmente com as 

culturas de cereais como cevada, aveia, trigo, arroz, sorgo e particularmente o milho em 

diversos países do mundo (KUIPER-GOODMAN et al., 1987). 

A IARC avaliou o potencial carcinogênico da zearalenona e concluiu não haver 

evidências suficientes de carcinogenicidade em animais experimentais, classificando-a 

como não carcinogênica para humanos (grupo 3) (IARC, 1993c). 

Apesar de sua baixa toxicidade aguda e carcinogenicidade, a zearalenona tem 

sido associada à micotoxicoses em animais de produção, especialmente em suínos, devido 

ao seu efeito agonista no receptor de estrogênio (ANDRETTA et al., 2008; KUIPER-

GOODMAN et al., 1987). Os efeitos patológicos mais comuns são anestro, aborto, 

aumento de morte embrionária e fetal, fracasso de programas de indução com PGF2α 

(ALEXOPOULOS, 2001), e um aumento da incidência de natimortos e splayleg em 

leitões (EDWARDS et al., 1987; ETIENNE & JEMMALI, 1982).  

  

Deoxinivalenol 

O deoxinivalenol (DON) é uma micotoxina pertencente à família das 

tricocenenos do tipo B, e é produzida pelos fungos Fusarium graminearum e Fusarium 

culmorum (DIESING et al., 2011). Estão descritos mais de 180 tricotecenos, sendo o 

DON provavelmente o mais frequentemente encontrado em cereais como trigo, centeio, 

aveia, cevada e milho (MALEKINEJAD et al., 2007). 

A IARC avaliou o potencial carcinogênico do deoxinivalenol e concluiu não 

haver evidências suficientes de carcinogenicidade em animais experimentais, 

classificando-a como não carcinogênica para humanos (grupo 3) (IARC, 1993c). 

Alimentos contaminados por deoxinivalenol afetam a saúde humana e animal, 

causando náusea aguda temporária, vômitos, diarréia, dor abdominal, dor de cabeça, 

tontura e febre (SOBROVA et al., 2010).  

Segundo Sobestiansky et al. (2007), entre as diferentes espécies de animais 

domésticos, os suínos são os mais susceptíveis á intoxicação por DON. Os sinais clínicos 

característicos de suínos intoxicados por essa toxina são a diminuição ou recusa completa 

da ingestão de alimentos, vômitos, desordens digestivas e perda de peso em casos mais 

graves. 

 

Panorama da ocorrência das micotoxinas nos últimos anos 

Para avaliar-se o real risco que as micotoxinas trazem para saúde humana e 

animal é necessário  que se  observe duas   características importantes: a  positividade  ou  
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prevalência e a média de contaminação das micotoxinas nos alimentos. A partir dessas 

duas variáveis, pode-se calcular o Risco Micotoxinas (RM), índex utilizado no sistema de 

gerenciamento de micotoxinas que será apresentado no próximo tópico. 

Os resultados das avaliações laboratoriais realizadas no período compreendido 

entre os anos de 2011 a 2014 pelo Laboratório de Análises Micotoxicológicas (LAMIC) e 

Instituto de Soluções Analíticas, Microbiológicas e Tecnológicas (SAMITEC), para as 

quatro   principais   micotoxinas   de  ocorrência   no   Brasil  ( aflatoxinas,   fumonisinas, 

zearalenona e deoxinivalenol), em amostras dos principais cereais e seus subprodutos  

utilizados na nutrição animal (milho, trigo, arroz, sorgo, farelo de soja, farelo de trigo, 

farelo de arroz e ração), disponíveis na Tabela 2,demonstram que: 

 

(I) As Aflatoxinas: 

 Estiveram presentes em 21% das amostras, em especial de milho (25%) e ração 

(24%) com alto RM; 

 Amostras de farelo de arroz, mesmo tendo uma positividade de 20%, tiveram um 

baixo RM, pois sua contaminação média foi baixa, e 

 Demais amostras apresentaram baixo RM. 

 

(II) As Fumonisinas: 

 Estiveram presentes em 74% das amostras, em especial de ração (83%) e milho 

(80%) com alto RM.  

 Demais amostras apresentaram baixo Risco Micotoxinas. 

 

(III) A Zearalenona: 

 Esteve presente em 37% das amostras, em especial de farelo de arroz (57%), 

ração (55%), farelo de trigo (53%), arroz (47%) e milho (36%) com alto RM; 

 Amostras de sorgo, com 19% de positividade, apresentaram um alto RM;  

 Demais amostras apresentaram baixo RM. 

 

(IV) O Deoxinivalenol: 

 Esteve presente em 36% das amostras, em especial de farelo de trigo (82%) e 

trigo (66%), com alto RM; 

 Amostras de ração tiveram 28% de positividade, com moderado RM, e 

 Demais amostras apresentaram baixo Risco Micotoxinas. 

 

Outras micotoxinas, como ocratoxina A não apresentaram RM significativo, 

porém algumas como toxina T-2, em associação com demais tricotecenos (toxina HT-2, 

diacetoxyscirpenol, deoxinivalenol, 3-acetil-deoxinivalenol, 15-acetil-deoxinivalenol, 

fusarenon-X e nivalenol), causam a Síndrome Multitricotecenos, que tem sido 

frequentemente associada com surtos de necrose de ponta de língua, lesões orais cáusticas 

e ulcerativas de frangos, principalmente matrizes e poedeiras. Os tricotecenos de maior 

importância toxicológica e econômica na suinocultura são representados pelo 

deoxinivalenol e toxina T-2, seguidos por diacetoxiscirpenol (DAS) e nivalenol. Uma vez 

ingeridos,  os  tricotecenos  não  necessitam  de  ativação biológica, como  acontece com  
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várias outras micotoxinas. Por esta razão, seus efeitos tóxicos são constatados em curto 

período após a ingestão. 

A contaminação por uma ou mais micotoxinas dependem de vários fatores, dentre 

eles o clima tem forte influência. Em anos chuvosos, onde a colheita dos grãos é 

dificultada pelo excesso de umidade, há maiores tendências de altas contaminações. A 

utilização do plantio direto proporciona o aumento do inóculofúngico, que concentra-se 

no solo e na palhada, protegido da radiação solar. A monocultura também influencia a 

ocorrência de micotoxinas, pois não havendo rotação de culturas não há quebra no ciclo 

de vida dos fungos, aumentando, assim,  a pressão contaminante  e consequente  aumento  

da produção de micotoxinas. A escolha de cultivares mais resistentes à contaminação por 

micotoxinas é uma alternativa altamente recomendada pela indústria do setor de produção  

animal. A utilização de fungicidas é tema frequente de pesquisas, especialmente com 

trigo, e reduz a contaminação por zearalenona e deoxinivalenol. Controle de pragas, na 

lavoura e na armazenagem, é imprescindível para manter a sanidade dos grãos. Condições 

de armazenamento, com grãos estocados com atividade de água (Aw) menor que 0,69, 

controle da temperatura e aeração eficientes, garantem que não haja crescimento fúngico 

e produção de micotoxinas durante o período de estocagem dos grãos (MALLMANN & 

DILKIN, 2007). 
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Tabela 2. Contaminação média, contaminação média das amostras positivas, positividade e Risco Micotoxinas médio de amostras de 

cereais e seus subprodutos e ração utilizados na nutrição animal, analisadas no LAMIC e Instituto SAMITEC nos anos de 2011 a 2014. 

Micotoxina Milho Trigo Arroz Sorgo Farelo de soja Farelo de trigo Farelo de arroz Ração Média 

AFLA1 

Média (ppb) 6 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 1 5 5 

Média positivas (ppb) 24 4 4 12 1 2 10 22 23 

Positividade (%) 25 1 4 4 11 2 20 24 21 

RM4 149 0 0 2 2 0 20 122 104 

Número de amostras 12.745 2.356 770 239 667 982 113 6.189 23.079 

FUMO2 

Média (ppb) 1.585 38 54 68 81 53 35 802 1.184 

Média positivas (ppb) 1.986 1.717 1.429 489 1.618 1.358 421 962 1.600 

Positividade (%) 80 2 4 14 5 4 8 83 74 

RM5 126 0 0 1 0 0 0 67 88 

Número de amostras 10.235 894 160 194 320 865 72 5.890 17.765 

ZEA3 

Média (ppb) 78 13 46 172 6 46 46 54 54 

Média positivas (ppb) 219 80 98 926 34 87 82 98 146 

Positividade (%) 36 16 47 19 16 53 57 55 37 

RM6 277 21 217 320 10 243 260 297 201 

Número de amostras 6.010 3.355 883 156 261 1.192 46 4.427 15.138 

DON4 

Média (ppb) 88 792 11 36 7 764 81 102 354 

Média positivas (ppb) 687 1.200 365 385 600 936 476 369 982 

Positividade (%) 13 66 3 9 1 82 17 28 36 

RM7 11 523 0 3 0 623 14 28 128 

Número de amostras 3.963 4.800 515 43 183 1.036 47 3.104 12.655 
1AFLA: Aflatoxinas totais (B1+B2+G1+G2). 2FUMO: Fumonisinas (B1+B2). 3ZEA: Zearalenona. 4DON: Deoxinivalenol (vomitoxina). 4RM: 

Risco Micotoxinas médio (RM = média de contaminação em ppb * positividade em %  * fator de amostragem). 5RM*1000. 6RM*10. 
7RM*100. 
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Nos últimos 16 anos, pode-se observar uma leve diminuição no Risco 

Micotoxinas médio para aflatoxinas, que são micotoxinas produzidas por fungos de 

armazenamento. Essa diminuição provavelmente está associada à melhoria da 

armazenagem dos grãos no Brasil. De forma contrária, pode-se perceber um leve aumento 

no Risco Micotoxinas médio das fumonisinas, zearalenona e deoxinivalenol. Essas 

micotoxinas são produzidas por fungos de campo, que necessitam maior umidade e 

presença de inócuo fúngico. A elevação do risco dessas micotoxinas tem sido associado 

com a intensificação da produção de grãos, com a utilização do plantio direto, em muitos 

casos com monocultura (Figura 1). A oscilação constante do Risco Micotoxinas médio, 

para cada micotoxina, explica-se pelas diferentes situações climáticas de uma safra para 

outra. Nos últimos três anos, com exceção da safra de trigo de 2014 no Rio Grande do Sul 

com elevados níveis de deoxinivalenol, não houve grandes problemas com micotoxinas, 

pois em geral no Brasil tiveram-se condições favoráveis de clima para produção dos 

principais cereais utilizados na cadeia produtiva animal. 

 

Figura 1. Dados médios do Risco Micotoxinas (RM) para aflatoxinas totais 

(B1+B2+G1+G2), fumonisinas (B1+B2), zearalenona e deoxinivalenol de amostras de 

milho, trigo, arroz, sorgo, farelo de soja, farelo de trigo, farelo de arroz, silagem e ração 

analisadas pelo LAMIC e Instituto SAMITEC nos últimos 16 anos. Linhas contínuas 

representam a média e linhas pontilhadas representam a tendência (potência). 

Risco Micotoxinas médio (RM = média de contaminação em ppb * positividade em % * 

fator de amostragem). RM Fumonisinas *1000. RM Zearalenona*10. RM 

Deoxinivalenol*100. 

 

Controle e gerenciamento das micotoxinas 

A nutrição, para a maioria das espécies, atingiu, nos últimos anos, níveis de 

cuidados que são traduzidos nos excelentes resultados produtivos apresentados na 

suinocultura. Nutrição adequada, manejo apropriado, sanidade controlada e genética 

apurada fizeram com que surgissem outros fatores com impacto na atividade outrora não 

observados. As micotoxinas fazem parte destes novos desafios, sendo, portanto, fatores 

que recebem cada vez mais atenção, por razões econômicas e de saúde pública. 
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A presença de micotoxinas em matérias-primas não é homogênea, estando na 

maioria das vezes em menos de 0,001% dos grãos. Concentração de partes por bilhão 

(ppb) em uma matriz como o milho representam o equivalente ao peso de 1 grão em uma 

massa total de aproximadamente 350 toneladas. Essas constatações, por si só, 

caracterizam um problema praticamente insolúvel no diagnóstico preciso de micotoxinas. 

Portanto, os procedimentos usuais empregados no recebimento de cereais e na indústria 

de processamento de rações levam uma determinação de micotoxinas com um grau de 

incerteza significativo (WHITAKER et al., 2011). 

Como as decisões sobre o destino e medidas de controle das micotoxinas basear-

se-ão em resultados de análises, a amostragem representa o passo mais crítico do 

processo e deve ser tratada com um grau de cuidado maior do que utilizado para, por 

exemplo, amostras destinadas a avaliações de umidade. A seguir são descritos alguns 

pontos da colheita e recebimento dos grãos até o processo de produção de alimentos em 

que a amostragem poderá ser efetuada.  

 

(I) Pontos de amostragem 

A coleta das amostras poderá ser realizada preferencialmente nos pontos 

seguintes: 

 Na colheita: a amostragem neste momento apresenta como vantagem a obtenção 

de uma informação antecipada e que permite decisões quanto ao destino dos 

cereais. A necessidade de metodologias analíticas de detecção ultrarrápidas 

inviabilizam sua utilização, com exceção dos produtos com alto valor agregado, 

os quais na maioria das vezes não são as matérias-primas utilizadas na 

alimentação animal. 

 Unidades de recebimento de grãos: o uso de caladores como o trado manual, em 

primeira instância, é a forma mais utilizada para a amostragem na maioria das 

pequenas unidades. É fundamental que se colete no mínimo 8 pontos para 

caminhões truck e 10 pontos para carretas, distribuídos uniformemente na carga, 

totalizando um volume de amostra por lote em kg =√20 x toneladas do lote, 

recomendação que deve ser seguida em todos os processos amostrais 

(MALLMANN et al., 2013). O uso de caladores pneumáticos deve seguir as 

mesmas disposições. Ambos apresentam certas limitações pela dificuldade de 

obter a massa recomendada pela fórmula, mas são os sistemas mais utilizados. 

Todos esses aspectos relacionados à coleta das amostras, sempre devem ser 

levados em consideração na interpretação dos resultados. 

 Plataformas de descarga: a coleta das amostras durante a descarga da matéria-

prima tem como vantagens a rapidez e principalmente uma melhor uniformidade, 

visto que a  coleta ocorre enquanto o material está em movimento. Como vários 

lotes do cereal são descarregados na mesma moega, fica bastante difícil segrega 

adequadamente para a matéria-prima, caso haja alguma contaminação. 

Normalmente, em períodos de safra, o grande número de cargas torna o processo 

oneroso. No entanto, com uma sequência de amostras é possível obter-se a 

contaminação média do material que comporá o silo, desde que o mesmo não 

proporcione condições de produção posteriores em seu interior. 
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 Amostragem em unidades armazenadoras de grãos: pode-se realizar uma 

amostragem dos silos com a utilização de sonda pneumática, através da  qual  são 

coletadas amostras de todo perfil do silo. Atualmente pesquisas estão sendo 

desenvolvidas nesta área, pois amostragem nesse ponto fornece informações 

antecipadas, possibilitando melhor destinação da matéria-prima e ajuste da sua 

matriz nutricional (MALLMANN et al., 2014b). 

 Transporte interno: a movimentação das matérias-primas dentro dos sistemas de 

processamento (caracóis, redler e cintas transportadoras) promovem uma 

homogeneização do material, permitindo a colheita de amostras que levam a uma 

avaliação mais precisa das micotoxinas. Amostrar os grãos inteiros muitas vezes 

é mais fácil, porém a representatividade da amostra é incrementada quando os 

grãos forem previamente moídos, pois a moagem faz com que um grão se 

fragmente em várias partículas, que acabam se dispersando e tornando a matéria-

prima mais homogênea. Caso não seja possível a moagem prévia, recomenda-se 

que esta seja realizada na amostra global coletada, antes da sua redução para um 

volume menor que será destinado ao laboratório de análise. O sistema mais 

prático utilizado é conhecido popularmente como “furo na rosca”, o qual consiste 

em um orifício localizado em um ângulo de 45° no caracol transportador. Esse 

sistema permite que pequenas porções de matéria-prima sejam colhidas durante o 

fluxo do material. Recomenda-se fazer o “furo na rosca” na etapa de transporte, 

onde a mistura está mais homogênea, ou antes que ocorra etapas de segregação. 

Com a coleta da amostra nesse processo dinâmico e respeitando-se a fórmula 

anteriormente citada com a posterior moagem da amostra, (no caso de grãos 

inteiros) obtemos amostras com uma maior representatividade (MALLMANN et 

al., 2014c).  

 Amostragem de rações: essa amostragem nos permite avaliar a real contaminação 

da ração destinada ao consumo, pois os processos de mistura conferem uma boa 

dispersão das partículas contaminadas, o que resulta em amostras com melhor 

representatividade. Assim, essa amostra é a que se aproxima mais da realidade 

para avaliação do Risco Micotoxinas. A sua utilização implica em dois fatores 

que devem ser criticamente avaliados. Somente os métodos analíticos que 

empregam a cromatografia líquida (HPLC) tem precisão suficiente para subsidiar 

uma tomada de decisões em um monitoramento de rações. Por outro lado, o 

resultado, na maioria das vezes, somente será obtido quando os animais já 

estiverem consumindo a dieta. 

 Amostragem no ponto de consumo: para fins de monitoramento a colheita de 

amostras raramente é utilizada nesse ponto. A produção de uma fábrica de rações 

é distribuída em inúmeras propriedades resultando na inviabilidade de monitorar 

uma empresa desta forma. Recomenda-se o seu uso, apenas em casos com 

suspeitas de conservação inadequada ou longos períodos de estocagem. 

 Amostragem com suspeita clínica: esse tipo de amostragem somente é realizada 

em casos de sinais clínicos compatíveis com alguma micotoxina, como 

diagnóstico complementar ou na análise forense. Essa última deverá ter alguns 

cuidados como: estarem presentes as partes envolvidas com testemunhas, seguir 

um procedimento de amostragem, armazenar e enviar dentro das condições ideais  
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de conservação e utilizar um método de análise acreditado (oficial). A 

amostragem/análise nesse ponto na maioria das vezes tona-se desnecessária, pois 

está diretamente relacionada ao monitoramento frequente das matérias-primas. 

 

(II) Frequência de análises 

Para a monitoria de micotoxinas a definição da frequência de análise tem o 

mesmo grau de importância que a amostragem descrita anteriormente. É necessário que 

se efetuem análises periódicas, considerando-se o volume de ração produzida, a 

heterogeneidade do material a ser amostrado,a sensibilidade da espécie, a faixa etária e a 

frequência em que os lotes de ração são produzidos. O RM pressupõe a construção de um 

histórico capaz de mostrar as tendências e pontos críticos. Portanto deve ser estabelecido 

uma frequência de pelo menos uma amostra diária. As amostras semanais (mínimo de 

cinco) serão utilizadas para estabelecer as médias de contaminação e os percentuais de 

positividade que serão empregadas no cálculo do RM. 

 

(III) Métodos de diagnóstico 

As metodologias empregadas no monitoramento de micotoxinas são basicamente 

os kits ELISA (EnzymeLinkedImmunoSorbentAssay) e o HPLC (High Performance 

LiquidChromatography). A cromatografia de camada delgada, muito utilizada no 

passado, hoje esta praticamente abandonada para o monitoramento de rotina. Já aos Kits 

ELISA, tem como principal vantagem a possibilidade de realização da análise in situ, o 

baixo custo operacional e a facilidade de uso. No entanto, apenas resultados semi-

quantitativos e restritos a matrizes simples como o milho são possíveis, limitando a 

segurança na tomada de decisões críticas. Já os métodos cromatográficos, como 

modernamente a cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas sequencial 

(LC-MS/MS), fornecem um resultado seguro para a tomada de uma decisão. 

Evidentemente que para esse fim a metodologia deve ser acreditada pelas normativas 

internacionais da ISO 17.025. 

 

(IV) Aplicação das informações 

A obtenção dos resultados seguindo-se os passos de amostragem e análise 

permitem a formação de uma curva denominada “Risco Micotoxinas” (RM). O RM é um 

index para cada micotoxina, gerado pela multiplicação da intensidade da contaminação 

(média das amostras semanais em ppb), positividade (percentual de positividade da 

semana) e do fator de amostragem (que é avaliado in loco e varia conforme o plano de 

amostragem adotado), seguindo a fórmula: RM = média *(% positivas * fator de 

amostragem). Esse index determina o nível de pressão micotoxicológica ao qual todo o 

rebanho da empresa é submetido. O acompanhamento por um período não menor que 6 

meses permite a observação das inflexões no RM que se alteram conforme a positividade 

e contaminação média. Essas informações são utilizadas, por exemplo, para dar destino 

adequado ao produto final, uso de aditivos antimicotoxinas (AAM), recall de produtos, 

descarte do fator micotoxinas no diagnóstico dos problemas de desempenho, entre outros. 

Na Figura 2 pode-se observar o exemplo de uma empresa que utiliza o Risco 

Micotoxinas (aflatoxinas, fumonisinas e zearalenona) como parâmetro para tomada de 

decisão em  utilizar   ou   não   um Aditivo   Antimicotoxinas (AAM)   comprovadamente  
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eficiente (avaliação in vivo seguindo-se as recomendações do Grupo de Trabalho do 

MAPA - Portaria Nº 13, de 24 de maio de 2006) para cada micotoxina na espécie animal 

específica de criação.A decisão do limite do Risco Micotoxinas aceitável para utilizar ou 

não um ingrediente ou um AAM varia conforme a realidade de cada empresa, coma 

espécie animal, fase de criação, nutrição, genética, sanidade, manejo, etc. 

 

 
Figura 2. Risco Micotoxinas semanal de uma empresa, nos anos 2013 e 2014, para 

aflatoxinas (B1+B2+G1+G2), fumonisinas (B1+B2) e zearalenona em amostras de milho. 

(Dados fornecidos pelo Instituto SAMITEC). 

 

Conclusões e Recomendações 

A presença de micotoxinas nas dietas fornecidas aos animais pode determinar 

perdas consideráveis na cadeia produtiva suinícola. O controle depende da implantação 

de políticas adequadas no âmbito do manejo agrícola, dos sistemas de produção e 

armazenagem, raízes do problema. Pesquisas nessas áreas estão em curso e resultarão em 

melhores resultados produtivos e econômicos na produção animal, bem como, para a 

melhoria da sanidade dos alimentos destinados à alimentação humana. 

A considerável presença das micotoxinas nos principais componentes da dieta, 

como as aflatoxinas, fumonisinas, zearalenona e deoxinivalenol, determina que se adote 

um programa contínuo de monitoramentos das matérias-primas e rações destinadas ao 

consumo dos suínos. O monitoramento possibilita o gerenciamento do Risco 

Micotoxinas, que estabelece os critérios técnicos para a tomada de decisões. A utilização 

de Aditivos Antimicotoxinas, em dietas contaminadas é de importância estratégica, pois 

uma vez formada a toxina, processos de descontaminação se tornam onerosos e inviáveis. 
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Resumo 

As lesões podais são altamente prevalentes na suinocultura tecnificada, 

provocando perdas elevadas por queda na fertilidade e redução da longevidade do plantel. 

Muitos são os fatores de risco que desencadeiam estas afecções e, portanto, devem ser 

conhecidos e corrigidos para evitar que as lesões se desenvolvam. O diagnóstico 

adequado das lesões podais é uma das estapas mais importantes para a correção do 

problema, pois em muitas granjas, apesar do problema ser grave, não exista a consciência 

de que ele exista na granja. Nesta revisão será discutida a situação das lesões de casco em 

porcas na suinocultura, bem como as formas de diagnóstico, tratamento e prevenção. 

 

Introdução 

Os temas claudicação, mortalidade e longevidade das porcas, além de 

preocuparem produtores, veterinários, pesquisadores e outros profissionais relacionados à 

suinocultura, têm despertado a atenção de consumidores e organizações ligadas ao bem-

estar animal (BRADLEY et al., 2007). 

O aparelho locomotor de reprodutores criados em condições de manejo intensivo 

sofre desafios constantes do ambiente e de fatores metabólicos. Qualquer fragilização na 

integridade estrutural do casco em decorrência destes desafios tem consequências 

imediatas no comportamento, nos mecanismos fisiológicos, no bem estar e no 

desempenho (MÜLLING & GREENOUGH, 2006). Como consequência, os problemas 

locomotores são uma das principais causas de descarte de porcas, além de serem 

responsáveis por grande parcela das falhas reprodutivas e do baixo desempenho das 

porcas durante a lactação, bem como do descarte precoce de fêmeas jovens.  

A longevidade do plantel afeta o retorno financeiro de uma granja, pois o 

investimento com a aquisição de uma nova matriz só é recuperado totalmente quando as 

mesmas atingem 3 a 4 partos (STALDER et al., 2000). No entanto, comparando a leitoa 

de reposição à fêmea mais velha em rebanhoscomerciais, o ganho genético não é 

suficiente para recuperar os custos variáveis associados ao desenvolvimento da leitoa até 

que ela atinja pelo menos o sétimo parto, sob condições de máximo ganho genético 

(ABELL et al., 2010). 

As porcas que são removidas do plantel em função de claudicação tendem a ter 

menos partos que porcas descartadas por baixo desempenho (STEIN et al., 1990). Além 

disso,   frequentemente,   as   porcas   apresentam   baixo   desempenho   reprodutivo   em  
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decorrência dos processos inflamatórios relacionados com lesões de casco e claudicação 

(WILSON  et al., 2009).   Consequentemente,  muitas porcas  não têm a oportunidade  de  

expressar todo seu potencial (ABELL, 2013).Todos estes aspectos relacionados às lesões 

de casco,à claudicação e à longevidade resultam em importantes consequências 

econômicas no sistema produtivo (ANIL et al., 2007; BRADLEY et al., 2009; NALON et 

al., 2013), fazendo com que o tema mereça significativa atenção do setor. 

Assim, o objetivo desta revisão é discorrer acerca do tema, abordando a situação 

das lesões de casco no Brasil e no mundo, bem como suas causas, impactos na 

suinocultura moderna e formas de controle e prevenção. 

 

Panorama Mundial e Brasileiro 

As lesões de casco são um desafio à suinocultura mundial. São consideradas a 

principal causa de claudicação de porcas e, consequentemente relacionadas com baixo 

desempenho reprodutivo e descarte de fêmeas. 

São poucas as informações científicas relacionadas a lesões de casco em suínos, 

especialmente anteriores aos anos 2000. A partir do ano 2007 parece ter havido 

direcionamento de esforços a fim de entender o problema. Na tabela 1 estão apresentados 

dados de prevalência de lesões de casco disponíveis na literatura. 

Em estudo realizado recentemente no Brasil (KRAMER et al., 2013) foi analisada 

a prevalência das lesões de casco nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, evidenciando que a 

situação brasileira assemelha-se à realidade mundial, na qual 99% das fêmeas 

apresentaram alguma lesão, sendo o crescimento e erosão da almofada plantar a lesão de 

maior prevalência (92%). 
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Tabela 1. Prevalência de lesões de casco em porcas encontradas em diferentes 

publicações científicas. 
Autor Prevalência Tamanho da 

amostra 

País Condições 

PENNY, 1979, apud 

DEWEYet al., 1993 
100% - - - 

SOBESTIANSKY et 

al., 1989 

97,1% 102 porcas Brasil Uma granja comercial avaliada 

GJEIN e LARSSEN, 

1995 

88,9% 225 porcas Norueg

a 

36 granjas comerciais avaliadas 

ANILet al., 2007 88,6% 184 porcas EUA Experimento 

BRADLEY et al., 2007 >95% 201 porcas EUA Uma granja experimental 

avaliada 

KNAUER et al., 2007 80,5% 3.158 porcas EUA 
Porcas comerciais descartadas, 

avaliadas em frigoríficos 

MEINSZBERG et al., 

2010 

50,8% 30 porcas EUA Experimento 

ENOKIDA et al., 2011 100% 308 porcas Japão Três granjas comerciais 

avaliadas 

PLUYM et al., 2011 99% 421 porcas Bélgica Oito granjas comerciais 

avaliadas 

FITZGERALD et al., 

2012 

64,6% 223 porcas EUA Duas granjas comerciais 

avaliadas 

KRAMER et al., 2013 99% 1.766 porcas Brasil 26 granjas comerciais avaliadas 

LISGARA et al., 2014 98,6% 442 porcas Grécia Três granjas comerciais 

avaliadas 

SEDDON et al., 2014 94% 3.541 porcas Canadá Uma granja comercial avaliada 

 

As Lesões de Casco 

O alto percentual de porcas que apresentam lesões nos cascos pode estar 

relacionado à intensa seleção e ao manejo adotado na suinocultura, os quais buscam 

animais de rápido crescimento, proporcionando o maior peso corporal no menor tempo. 

Este rápido crescimento pode ter impactos na saúde do aparelho locomotor 

(KRONEMAN et al., 1993). 

A característica anatômica do casco, bem como a composição histológica de suas 

estruturas, tem grande importância no desenvolvimento e localização das lesões. O pé dos 

suínos compreende dois dedos principais, que se apoiam no chão e dividem o peso, e dois 

dedos acessórios, que normalmente não tem contato com o solo. Em ambos, as terceiras 

falanges e parte das segundas falanges são cobertas por uma cápsula córnea (epiderme 

modificada). Esta cápsula córnea é constituída por quatro tipos distintos de estruturas 

histológicas, caracterizadas por sua localização e pelo tipo de queratina: (1.)   parede 

externa (“dura”) e (2.) sola do casco (“dura”); (3.) almofada plantar (“mole”); e (4.) linha 

branca (“mole”) (NALON et al., 2013;  OSSENT, 2010; TOMLINSON et al., 2004;).   A  

dureza e resistência do casco variam entre suas estruturas, sendo que as junções entre os 

tecidos córneos duros e moles, como a linha branca e a junção entre a almofada plantar e 

a sola, são pontos de fragilidade,   mais susceptíveis à ocorrência de lesões   (ANIL et al.,  
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2007; KRONEMAN et al., 1993; OSSENT, 2010). Esta diferença na resistência tecidual 

se deve ao tipo de queratina que constitui os tecidos. 

A queratina é a principal proteína estrutural da epiderme, estando presente na 

pele, pelos, unhas e cascos. Existem dezenas de diferentes moléculas de queratina, com 

pesos moleculares entre 40 e 70 kDa, variando em graus de dureza e na concentração de 

enxofre, de acordo com o tecido do qual são constituintes e da sua função.De modo geral, 

a queratina pode ser classificada de acordo com seu grau de “dureza”, sendo: queratina 

“mole”, como a presente na pele, na almofada plantar e na linha branca; ou “dura”, como 

a presente nos pelos, na parede externa e na sola do casco. A queratina “dura” que 

constitui a estrutura tubular da parede do casco, apresenta grande número de ligações 

dissufeto, o que lhe garante alta resistência física. A queratina “mole”, por sua vez, que 

constitui o tecido córneo perióplico, a linha branca e a almofada plantar, é rica em grupos 

sulfidrila e tem pequenaquantidade de ligações dissulfeto, o que lhe garante maior 

elasticidade, mas baixa resistência física (POLLITT, 2004; TOMLINSON et al., 2004). A 

formação da cápsula córnea é resultado de um processo dinâmico de proliferação e 

diferenciação celular (queratinização) e de morte celular programada (cornificação) 

(TOMLINSON et al., 2004). 

Histologicamente, a cápsula córnea consiste de quatro camadas, classificadas 

conforme a diferenciação celular. A camada basal (stratumbasale) é formada por células 

epidermais ativas que recobrem a derme (córion) e promovem a proliferação celular. 

Decorrente desta multiplicação, as células são empurradas para a camada subjacente, na 

qual sofrem diferenciação celularem células espinhosas (queratinização), assim formando 

a camada espinhosa (stratumspinosum). Ao fim da diferenciação celular, grânulos 

basofílicos queratoialínicos densos acumulam-se nas células, pelo que esta camada é 

denominada camada granulosa (stratumgranulosum). A partir desta camada, as células 

sofrem morte celular programada, promovendo a cornificação do tecido e formando a 

camada córnea (stratumcorneum) (MÜLLING et al., 2014; TOMLINSON et al., 2004) 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Diagrama da estrutura histológica da cápsula córnea do casco bovino. 

Coloração hematoxilina e eosina (adaptado de TOMLINSON et al., 2004). 
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As células da epiderme são unidas por uma substância cementante intercelular 

(Figura 2a), arranjadas de forma como se o tecido córneo fosse uma parede de tijolos 

(Figura 2b) (MÜLLING et al., 1999). 

A distribuição do peso corporal entre os membros pode ser um fator determinante 

no desenvolvimento de lesões de forma diferenciada entre unhas e membros 

(KRONEMAN et al., 1993). As unhas laterais dos membros posteriores suportam peso 

significativamente maior quando comparadas às unhas mediais dos membros posteriores  

e às unhas anteriores (CARVALHO et al., 2009). Estes fatores possivelmente explicam a 

razão pela qual os membros posteriores e suas unhas laterais apresentam maior 

prevalência de lesões (ANIL et al., 2007; BRADLEY et al., 2007; ENOKIDA et al., 

2011; KNAUER et al., 2007). 

 
Figura 2. a. Corte histológico da cápsula córnea do casco, evidenciando a substância 

cementante intercelular (linhas escuras) e as células (áreas claras). Coloração PAS. b. 

Analogia do tecido da cápsula córnea com uma parede de tijolos (MÜLLING et al., 

1999). 

 

Além disso, o rápido crescimento dos cascos -aproximadamente 6 mm por mês 

em um suíno adulto (VAN AMSTEL & DOHERTY, 2010) e 10 mm por mês em suínos 

jovens (JOHNSTON & PENNY, 1989), favorece o aparecimento de lesões e 

deformações, no mesmo ritmo em que desaparecem, dependendo principalmente das 

condições nutricionais e da velocidade de desgaste das unhas (KRONEMAN et al., 1993). 

As lesões de casco são classificadas seguindo critérios primeiramente descritos por Gjein 

& Larssen (1995) e posteriormente adaptados por outros autores e padronizados em guias 

de classificação de lesões (Tabela 2). 

De maneira geral, os guias de classificação de lesões consideram 7 principais lesões 

(DEEN et al., 2009): 

1. Crescimento e erosão da almofada plantar 

2. Rachadura na junção entre almofada plantar e sola 

3. Lesão na linha branca 

4. Rachaduras horizontais na parede do casco 

5. Rachaduras verticais na parede do casco 

6. Crescimento excessivo das unhas 

7. Crescimento ou ausência das unhas acessórias 
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(I) Crescimento e Erosão da Almofada Plantar 

O crescimento da almofada plantar (Figura 3) normalmente é consequência da 

sobrecarga crônica de peso, que resulta na hiperqueratinização da epiderme, como em um 

calo.   É primeiramente uma  reação   fisiológica  que  pode  desencadear outras lesões  no 

casco, especialmente lesões de linha branca, rachaduras na junção entre almofada plantar 

e sola, rachaduras laterais e crescimento excessivo das unhas (OSSENT, 2010). 

As lesões na almofada plantar podem variar de lesões superficiais a rachaduras 

profundas, que frequentemente atingem o córion e, assim, resultam em dor e claudicação. 

Estas lesões, quando profundas, podem ser infectadas por bactérias anaeróbicas, que 

produzem enzimas queratolíticas, destroem o tecido cornificado e levam à inflamação 

(VAN AMSTEL, 2010). 

 

 
Figura 3. Crescimento e erosão da almofada plantar, escore 2 (moderado). 

 

O crescimento e erosão da almofada plantar é a lesão de maior prevalência no 

Brasil, sendo comum encontrar mais de 90% das porcas com esta lesão (KRAMER et al., 

2013). 
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Tabela 2. Critérios e sistemas de classificação de lesões de casco publicados. 
Referência Tipo de lesão ou área afetada Escore 

 

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE LESÕES DE CASCO DESCRITOS NA 

LITERATURA: 

GJEIN & LARSSEN 

(1995), posteriormente 

adaptados por ANIL et 

al. (2007) e ENOKIDA 

et al. (2011) 

Rachaduras na parede do casco 

Lesões na almofada plantar 

Crescimento da almofada plantar 

Rachaduras na linha branca 

Rachaduras na junção entre almofada 

plantar e sola 

Rachaduras de unha 

1 - Normal 

2 - Rachadura 

pequena e superficial 

ou lesão na epiderme 

3 - Lesão mais 

severa, confinada na 

epiderme 

4 - Lesão severa e 

profunda, atingindo o 

córion 

5 - Rachadura muito 

severa ou profunda, 

atingindo o córion ou 

tecido subcutâneo 

BRADLEY et al. (2007) Erosão da almofada plantar 

Rachadura de Fischer 

Crescimento da almofada plantar 

Rachaduras na linha branca 

Rachaduras horizontais na parede do casco 

Rachaduras verticais na parede do casco 

Sulcos de desnutrição 

Hemorragia 

Abcessos 

1 - Leve 

2 - Moderado 

3 - Severo 

 

GUIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE LESÕES DISPONÍVEIS: 

HOOFS (2006) 

ZeugenklauwenCheck 

Crescimento e erosão da almofada plantar 

Unhas acessórias 

(comprimento/integridade) 

Unhas (comprimento) 

Parede do casco (rachaduras verticais e 

horizontais) 

Lesões de pele acima da banda coronária 

1 - Normal 

2 - Leve 

3 - Moderado 

4 – Severo 

O guia apresenta 

descrições e imagens 

das lesões e áreas 

anatômicas 

DEEN et al. (2009) 

FeetFirst® by Zinpro 

Crescimento e erosão da almofada plantar 

Rachadura na junção entre almofada 

plantar e sola 

Rachadura na linha branca 

Rachaduras horizontais na parede do casco 

Rachaduras verticais na parede do casco 

Unhas (comprimento) 

Unhas acessórias 

(comprimento/integridade) 

1 - Normal 

2 - Moderado 

3 – Severo 

 

O guia apresenta 

descrições e imagens 

das lesões e áreas 

anatômicas 

Adaptado de NALON et al., 2013. 
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(II) Rachadura na Junção entre Almofada Plantar e Sola 

A rachadura na junção entre a almofada plantar e a sola (Figura 4) está 

normalmente associada ao crescimento e erosão da almofada plantar. A tensão constante 

nesta junção promove fadiga da estrutura tecidual, podendo resultar no seu rompimento 

(OSSENT, 2010). 

 

 
Figura 4. Rachadura na junção entre almofada plantar e sola, escore 3 (severo). 

 

Esta lesão pode avançar, progredindo pela linha branca abaxial. Nestes casos, a 

almofada plantar pode destacar-se completamente da sola e do restante do casco (VAN 

AMSTEL, 2010). 

É uma lesão de baixa prevalência na realidade brasileira (KRAMER et al., 2013), 

mas de importância significativa, por normalmente comprometer o córion e, assim, 

resultarem processos inflamatórios, infecção, dor e consequente claudicação. 

 

(III) Lesão na Linha Branca 

A linha branca, tecido córneo delicado e flexível, é a junção entre o tecido 

elástico da almofada plantar e o tecido duro da parede do casco. As rachaduras na linha 

branca normalmente são decorrentes do crescimento excessivo da almofada plantar. Este 

sobre-crescimento exerce excessiva tensão nesta região quando o animal está em estação 

ou em deslocamento, levando ao desenvolvimento da lesão. 

Devido à fragilidade tecidual, a linha branca é também muito susceptível ao 

efeito abrasivo do concreto e do efeito erosivo de enzimas bacterianas. Como 

consequência, ocorre reposição celular acelerada, resultando na presença de muitas 

células imaturas na superfície de apoio (VAN AMSTEL, 2010). 

Estas lesões, quando não são decorrentes dosobre-crescimento da almofada 

plantar e especialmente em animais jovens, estão relacionadas com a fase de recria dos 

animais e possivelmente associadas com excesso de umidade, como no caso do uso de 

lâmina d’água, ou do contato constante com fezes e/ou urina. Nestes casos, é comum a 

ocorrência de lesão da linha branca abaxial, que estende-se além da almofada plantar e 

pode formar abas na parede do casco e fissuras profundas, sujeitas a infecção bacteriana. 
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As lesões de linha branca são de difícil recuperação devido à fragilidade tecidual 

e à característica de desenvolver separação do “tipo zíper” (MÜLLING et al., 2013).  Esta  

característica resulta no aprofundamento da lesão no sentido perpendicular à sola (Figura 

5), caso não haja interrupção do agente causador da lesão ou o aumento da resistência 

tecidual. 

 

 
Figura 5. Lesão da linha branca abaxial, escore 3 (severo). A recuperação é lenta e difícil 

devido à fragilidade tecidual e à característica de desenvolver uma separação do “tipo 

zíper” (MÜLLING et al., 2013). 

 

Apesar das lesões na linha branca serem de média prevalência no Brasil 

(KRAMER et al., 2013), elas são de grande importância por comprometerem o córion e, 

assim, resultarem em processos inflamatórios, infecção, dor e consequente claudicação. 

 

(IV) Rachaduras Horizontais na Parede do Casco 

Rachaduras horizontais na parede do casco são lesões paralelas à banda 

coronária. Quando evidenciadas em múltiplas unhas em um mesmo animal, são 

consequência da interrupção do crescimento do tecido córneo devido ao 

comprometimento vascular no córion. A interrupção repetitiva do crescimento do tecido 

córneo resulta em várias fissuras horizontais na parede de uma mesma unha. O 

comprometimento vascular normalmente se deve à presença de endotoxinas que podem  

ser produzidas no trato gastrointestinal ou associadas a infecções bacterianas, como nos 

casos de mastite ou metrite. Estas endotoxinas levam à liberação de substâncias 

vasoativas que promovem mudanças na microvascularização do córion, como o aumento 

na pressão dos capilares, edema, trombose e migração de células associadas a processos 

inflamatórios (VAN AMSTEL, 2010). 

Manchas avermelhadas, muitas vezes desbotadas, abaixo da parede do casco 

indicam hemorragia e/ou inflamação. Estas hemorragias de parede são normalmente 

decorrentes de traumae podem ocorrer em somente uma unha (Figura 6). Nestes casos, 

podem ser também encontradas rachaduras na parede ou a ocorrência de parede dupla. 

Por outro lado, inflamações severas podem acometer múltiplos membros e podem ser 

indicativos de um problema sistêmico (OSSENT, 2010; VAN AMSTEL, 2010).  
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Figura 6. Rachadura horizontal da parede, escore 3 (severo), decorrente de trauma na 

banda coronária, com consequente processo inflamatório grave e formação de parede 

dupla. 

 

A prevalência média das rachaduras horizontais nos rebanhos brasileiros supera 

50% das fêmeas (KRAMER et al., 2013) e normalmente compromete várias unhas em um 

mesmo animal. 

 

(V) Rachaduras Verticais na Parede do Casco 

Ao caminhar, a pressão lateral exercida pelo peso corporal sobre o casco é 

transferida para a parede. A parede do casco normalmente tem grande capacidade de 

suportar tensão, funcionando comoparede elástica. Assim, quando do deslocamento do 

animal, a parede do casco absorve boa parte da energia decorrente do movimento. 

Quando a qualidade do tecido cornificado está diminuída, em decorrência de alterações  

subclínicas, como nos casos decomprometimento nutricional, laminite ou erosão da 

almofada plantar, a capacidade de resistência à tensão é diminuída (MÜLLING & 

GREENOUGH, 2006), intensificando o risco de desenvolvimento de lesões. 

As rachaduras verticais (Figura 7) ocorrem principalmente na parede abaxial de uma ou 

múltiplas unhas, podendo originar-se na banda coronária ou na superfície de apoio (VAN 

AMSTEL, 2010). Elas podem ser irregulares, quando há comprometimento da substância 

cementante que faz adesão das células cornificadas, ou lineares, quando há 

comprometimento das células cornificadas. Nestes casos, fatores nutricionais, como 

biotina, zinco, manganês e cobre, principalmente, podem estar relacionados com sua 

ocorrência. 
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Figura 7. Rachadura vertical de parede, escore 3 (severo), originada na superfície de 

apoio. 

 

Outras causas de rachaduras verticais estão relacionadas a trauma. Porcas 

mantidas em gaiolas de gestação, quando deitadas, podem desenvolver rachaduras 

verticais na parede do casco como consequência do pisoteio da porca na gaiola 

subjacente, especialmente quando há fragilidade no tecido córneo e/ou as gaiolas são 

estreitas. 

Da mesma forma, durante o movimento da porca para levantar-se ou deitar-se, é 

comum que o suíno friccione a parede abaxial da unha lateral do membro caudal no piso. 

Esta movimentação frequentemente resulta no desgaste e enfraquecimento da parede do 

casco, principalmente quando há condições que proporcionama perda de resistência do 

tecido cornificado (como umidade excessiva), com consequente desenvolvimento de 

rachaduras verticais (VAN AMSTEL, 2010). 

Rachaduras profundas na parede do casco podem causar severa irritação do 

córion, levando os animais à claudicação, com possível intensificação da dor quando há 

infecção e inflamação secundárias. Rachadura verticais que partem da banda coronária 

podem resultar em infecções profundas, inflamação severa e possível comprometimento 

ósseo, especialmente da segunda falange (VAN AMSTEL, 2010). 

As rachaduras verticais de parede são as lesões de menor prevalência média nos rebanhos 

brasileiros (KRAMER et al., 2013). 

 

(VI) Crescimento Excessivo das Unhas Principais e Acessórias 

O crescimento das unhas é relativamente comum e normalmente ocorre quando o 

desgaste das unhas é inferior ao crescimento da cápsula córnea (OSSENT, 2010; VAN 

AMSTEL, 2010; VAN AMSTEL & DOHERTY, 2010). 
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A ocorrência destas lesões pode estar relacionado com o crescimento da almofada 

plantar, com a manutenção dos animais em piso que não proporcione desgaste adequado 

das unhas, bem como pela ocorrência de laminite.Neste caso, normalmente mais de um 

dígito apresenta o sobre-crescimento da unha (OSSENT, 2010). 

Quando vários animais apresentam a lesão, há que se considerar fatores 

predisponentes comuns. Excesso de sólidos totais na água parece ter relação com o sobre-

crescimento das unhas. 

Outros problemas podem estar relacionados ao sobre-crescimento das unhas 

principais e acessórias, decorrentes da movimentação do animal. São comuns lesões na 

banda coronária, rachaduras horizontais e hemorragias subcapsulares e lesões 

traumáticas, como a fratura ou amputação das unhas (Figura 8) (OSSENT, 2010; 

PLUYM et al., 2011). Infecções e inflamações são comuns nestes casos, com 

consequentes infecções articulares e osteomielite.Além disso, nos casos do sobre-

crescimento da unha principal, a angulação dos membros é alterada, sobrecarregando as 

articulações epodendo resultar em osteoartrite (VAN AMSTEL, 2010). 

 

 
Figura 8. Unha acessória amputada, possivelmente em decorrência do sobre-crescimento 

e espaçamento entre as barras do piso ripado maior que 2 cm. 

 

O sobre-crescimento das unhas principais e das unhas acessórias apresentaram 

77% e 67% de prevalência, respectivamente, em levantamento feito em granjas no Brasil 

(KRAMER et al., 2013). 

 

Patogenia das Lesões de Casco 

Os cascos fazem a interface entre o animal e o ambiente. Sua integridade é 

dependente das influências internas, do metabolismo e, ao mesmo tempo, dos impactos 

mecânicos, químicos e biológicos externos, oriundos do ambiente onde os animais se 

encontram   (MÜLLING  &  GREENOUGH, 2006).    A capacidade do casco de resistir a  
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estas influências é determinada por aspectos genéticos. A interação entre as estruturas que 

compõem o casco e o ambiente resulta em uma cascata de eventos fisiopatológicos que 

resultam, por sua vez, em mudanças adaptativas, alterações ou lesões nos tecidos. 

As lesões de casco normalmente não se desenvolvem nas unhas de forma 

semelhante (ANIL et al., 2007) e são resultados de um somatório de fatores relacionados 

com manejo, instalações e comportamento dos animais (KRONEMAN et al., 1993). Por 

outro lado, a integridade do casco está relacionada à qualidade da estrutura córnea do 

casco (TORRISON, 2010). De maneira geral, as lesões de casco têm origem em três 

causas principais (OSSENT, 2010): inflamação, traumatismos e fatores mecânicos 

relacionados à qualidade do tecido córneo do casco. No entanto, outros causas também 

devem ser consideradas, como descrito a seguir: 

 

(I) Inflamação 

Processos inflamatórios nos membros promovem alterações na postura do animal 

e na distribuição de peso entre as membros e unhas. 

A laminite é um importante e prevalente processo inflamatório do aparelho 

locomotor dos suínos que resulta em alterações nos cascos, como má-formação do tecido 

córneo e sobre-crescimento das unhas (GUIMARÃES et al., 2008). 

Enquanto o animal mantém-se em pé, a pressão mecânica promove 

deformaçõesna região de suporte do casco (papillae) que regula o sistema vascular. Nos 

casos de laminite, ocorre aumento de pressão nos vasos e tecidos, possivelmente devido 

ao aumento na resistência pós-capilar. Como consequência imediata desta alteração de 

pressão, ocorrem modificações no endotélio e na taxa de perfusão nos tecidos do casco. 

Estes eventos são seguidos pela ativação de uma série de processos inflamatórios e 

regulatórios, com participação ativa da Interleucina-1 (IL-1), citocina pró-inflamatória 

produzida e armazenada pelas células da epiderme, que estimula a liberação do fator de 

crescimento dos queratinócitos (KGF - keratinocytegrowthfactor) e, consequentemente, a 

multiplicação das células da epiderme e o crescimento do casco (MÜLLING & 

GREENOUGH, 2006). A presença de hemorragias ou descoloração avermelhada sob a 

parede do casco são indicativos de trauma ou processos inflamatórios (LOPEZ et al., 

1997; VAN AMSTEL, 2010).  

Ao caminhar, em uma passada normal da porca, as almofadas plantares realizam 

o primeiro contato com o solo, distribuindo igualmente o peso do animal entre as unhas 

mediais e laterais. Enquanto a capacidade resiliente da almofada plantar reduz o impacto 

inicial na porção posterior do casco, o peso do animal é gradualmente distribuído à parede  

e à sola, com ligeira expansão das estruturas do casco. A derme da sola e da almofada 

plantar e a gordura subjacente no tecido subcutâneo atuam como “absorvedores de 

impacto”, suportando boa parte da tensão na primeira etapa de cada passo dado pelo 

animal enquanto caminha (MÜLLING & GREENOUGH, 2006; MÜLLING et al., 2014). 

Quando há processos inflamatórios no aparelho locomotor, todo este comportamento é 

alterado, proporcionando condições para o desenvolvimento de lesões nos cascos. 
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(II) Instalações 

As características do piso e do ambiente onde as porcas se encontram podem alterar a 

locomoção do animal, interferindo na integridade dos cascos. Cobertura do piso, 

umidade, dureza, quão  escorregadio  é  o  piso,  sua abrasividade,  limpeza,  qualidade  e 

espaçamento entre as barras do piso ripado ou a presença de defeitos ou irregularidades 

no piso podem resultar na ocorrência de lesões de casco. 

Pisos sujos, com presença de dejetos e altos níveis de amônia ou umidade 

aumentam o risco de lesões do aparelho locomotor (CADOR et al., 2014). Pisos úmidos 

favorecem escorregões, que podem resultar no desenvolvimento de lesões de casco 

(KRONEMAN et al., 1993). A exposição prolongada do casco à água (Figura 9) reduz a 

dureza das estruturas cornificadas (BORDERAS et al., 2004) e promove o amolecimento 

da sola (GREGORYet al., 2006). A amônia produzida a partir das fezes reduz a 

resistência e a elasticidade do casco (GREGORY et al., 2006; HIGUCHI et al., 2009). 

Nestas condições, enzimas bacterianas podem degradar a queratina, favorecendo o 

desenvolvimento de lesões, infecção bacteriana, inflamação e dor (VAN AMSTEL, 

2010). 

Características do piso, como o concreto e a qualidade dos pisos ripados, estão 

relacionadas com o aumento na frequência de lesões nas almofadas plantares e rachaduras 

de parede (DEEN et al., 2007). 

O desgaste acelerado do casco devido à maior rugosidade do piso resulta em 

ângulo mais acentuado entre a parede do casco e a sola, reduzindo a superfície de contato 

do casco com o piso. 

A baixa abrasividade do piso, por sua vez, resulta no crescimento das unhas, 

alterando a distribuição de peso entre os dígitos e na sobrecarga das articulações 

(VERMEER, 2012). Isto é comum de se observar em condições em que animais jovens 

com mais de 25 kg são mantidos sobre piso plástico (RAPP, 2010). Além disso, pisos 

pouco abrasivos aumentam a possibilidade de escorregões (VERMEER, 2012). 

 

 
Figura 9. Lâmina d’água promove perda de resistência do casco. 

 

A cobertura do piso com palhafavorece a redução de erosões do tecido córneo, 

mas tem efeito negativo na junção entre a sola-almofada plantar (CADOR et al., 2014), 

possivelmente devido à retenção de umidade. 
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Porcas mantidas em piso compacto apresentam mais claudicação quando 

comparadas com porcas alojadas em piso parcialmente ou totalmente ripado 

(WILLGERT et al., 2014), ainda que o piso ripado favoreça o sobre-crescimento, trauma 

e dor nas unhas acessórias, lesões na almofada plantar e claudicação  (CADOR et al., 

2014; KILBRIDE et al., 2009). 

As lesões de casco tendem a ser mais freqüentes em animais mantidos em pisos 

ripados perpendiculares ao sentido das gaiolas de gestação quando comparados com 

animais mantidos em pisos ripados dispostos longitudinalmente (ENOKIDA & 

KOKETSU, 2010). Além disso, observa-se que os suínos caminham com mais cuidado e 

com certa apreensão sobre pisos ripados, quando em comparação com pisos sólidos. 

O espaçamento ideal entre as barras do piso ripado depende do peso do animal e, assim, 

deve ser proporcional ao tamanho das unhas. Vãos mais largos do que o ideal podem 

causar lesões na banda coronária do casco, nas unhas acessórias e rachaduras horizontais 

(VERMEER, 2012; VERMEIJ et al., 2009). 

A qualidade e conservação do piso, do ripado e a qualidade e idade do concreto 

utilizado na confecção do pisotambém estão diretamente relacionadas com o 

desenvolvimento das lesões de casco. Concreto novo pode formar suspensões de 

hidróxido de cálcio, com pH elevado (pH > 12) na superfície do piso (GLASSER, 1993 

apud GREGORY et al., 2006), que, por sua vez, pode levar à degradação da queratina do 

casco e, consequentemente, sua fragilização. Este mesmo efeito é observado em casos de 

infecção com bactérias Gram-negativas, produtoras de enzimas queratolíticas que 

destroem o tecido cornificado e levam à inflamação (VAN AMSTEL, 2010). 

Pisos de concreto antigos, por sua vez, tendem a ser mais abrasivos, com defeitos 

significativos nas bordas das barrasdo ripado e com maior espaçamento entre elas 

(PLUYM et al., 2013). Além disso, nestas estruturas mais antigas, as áreas de 

alimentação normalmente apresentam maior desgaste (Figura 10) devido ao efeito 

corrosivo do alimento fermentado - (PLUYM et al., 2013). As irregularidades e defeitos 

do piso também dificultam a limpeza e, assim, favorecem o acúmulo de umidade e 

dejetos, além do desenvolvimento de microrganismos (PLUYM et al., 2013). 

 

 

 
Figura 10. Piso desgastado no entorno do comedouro em decorrência do efeito corrosivo 

do alimento úmido fermentado. 
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(III) Tipo de Alojamento 

O tipo de alojamento na gestação também influencia no desenvolvimento de 

lesões. Quando comparadas, gestações individuais ou coletivas, quantidade e tipos de 

movimentação dos animais são fatores importantes no desenvolvimento de lesões de 

casco e outros tipos de traumatismos que podem levar as fêmeas à claudicação 

(KRONEMAN, 1993). Porcas alojadas em baias com sistemas eletrônicos de alimentação  

(ESF - electronicsowfeeders) apresentaram maior probabilidade de apresentar todos os 

tipos de lesão em alguma das unhas quando em comparaçãoa porcas mantidas em gaiolas. 

Isto se deve especialmente à maior possibilidade de movimentação dos animais, à 

atividade associada com a agressividade dos animais quando da sua mistura ou quando do 

ingresso na estação alimentadora (ANIL et al., 2007; ANIL et al., 2010), o que também é 

observado em baias com grandes grupos de porcas (CADOR et al., 2014; WILLGERT et 

al., 2014) ou quando a densidade das baias é alta (WILLGERT et al., 2014). 

Os sistemas de alojamento na fase de gestação com gaiolas de acesso livre e 

fechamento (WLS - walk-in, lock-in stalls) mostraram-se com menor risco no 

desenvolvimento de problemas locomotores e como sendo um sistema mais “protetivo” 

em comparação com outros sistemas de gestação coletiva (ANIL et al., 2007; BACKUS 

et al., 1997; CADOR et al., 2014). Este tipo de gaiolas de acesso livre proporciona área 

de proteção na qual as porcas podem ingressar por vontade própria, além de separarem os 

animais individualmente durante a alimentação. Estes aspectos diminuem os 

comportamentos agressivos que poderiam favorecer o desenvolvimento de lesões 

(CADOR et al., 2014). 

 

(IV) Manejo 

Outro fator identificado como relacionado ao aumento do desenvolvimento de 

lesões de casco foi a alta proporção de porcas por trabalhador (CADOR et al., 2014; 

WILLGERT et al., 2014). Este fator pode estar relacionado com a menor disponibilidade 

do trabalhador em identificar e atuar na correção dos problemas, devido ao menor tempo 

disponível para a observação dos animais (CADOR et al., 2014; ROWLES, 2001). 

 

(V) Nutrição e Manejo Nutricional 

Quanto aos aspectos nutricionais, práticas alimentares também impactam nas 

lesões do aparelho locomotor. O fornecimento de menos de 3,1 kg diários de ração para 

leitoas, durante o último mês de gestação, foi fator de risco associados aos problemas 

locomotores. Além disso, o fornecimento de menos de 1.200 kg anuais de ração por porca 

também parece aumentar o risco de ocorrência de lesões no aparelho locomotor (CADOR 

et al., 2014). 

O aumento do peso corporal dos animais aumenta a pressão exercida por unidade 

de área do casco, o que, por sua vez, aumenta a possibilidade de desenvolvimento de 

lesões. Isto pode explicar a maior ocorrência de lesões na almofada plantar e na parede do 

casco de porcas no final de gestação (ANIL et al., 2007). Além disso, a produção de 

tecido cornificado pode ser comprometida em função do considerável aumento da 

necessidade de aminoácidos pela porca na fase final de gestação. Consequentemente, em 

função da redução no consumo de alimento nesta fase e no pós-parto imediato, é possível 

que o  organismo   não  consiga  o  aporte de proteína necessária para atender  a  demanda  



 

255 

 

Lesões de casco em reprodutoras suínas 

 

(VAN RIET et al., 2013). Esta oferta reduzida de proteína interfere negativamente na 

produção de queratina, com consequente fragilização do tecido córneo (TOMLINSON et 

al., 2004; VAN RIET et al., 2013). 

Aminoácidos sulfurados, como cisteína e metionina, são importantes para os 

processos de queratinização (WENDT, 2011). A cisteína compõe a lâmina epidermal 

parcialmente queratinizada e estabelece o envelope celular que proporciona a resistência e 

rigidez da  parede  celular  contra a  ação de  enzimas proteolíticas  (TOMLINSON et al., 

2004; VAN RIET et al., 2013). Apesar do efeito da suplementação de metionina para 

suínos na qualidade dos cascos não ser conhecida (VAN RIET et al., 2013), há relatos de 

que a suplementação de metionina em níveis elevadospara bovinos resultou na formação 

de queratina de baixa resistência, fragilizando a cápsula córnea. Isto se deve, 

possivelmente, pelo fato desta suplementação limitar as concentrações de cisteína e, 

assim, a formação das pontes dissulfeto durante a queratinização (VAN RIET et al., 2013; 

VERMUNT & GREENOUGH, 1995). 

A resistência do casco, além de ser definida pelo tipo de queratina que o constitui, 

está relacionada com sua composição mineral. Os níveis de cálcio, fósforo, cobre e zinco 

são altos na queratina “dura”, como na parede do casco, enquanto água, sódio, potássio e 

ferro estão presentes em níveis mais altos na queratina “mole”, como nas almofadas 

plantares (ANIL et al., 2007; VAN RIET et al., 2013). Deficiências na suplementação 

destes minerais podem resultar na redução da resistência do casco, predispondo-o a 

lesões. 

Níveis altos de selênio ou deficiência de biotina, dos aminoácidos sulfurados, 

cálcio e fósforo, assim como dos microminerais zinco e cobre podem contribuir para o 

desenvolvimento de rachaduras na parede do casco (LEAN et al., 2013; VAN AMSTEL 

& SHEARER, 2001). 

O consumo insuficiente de cálcio na dieta reduz a disponibilidade e concentração 

plasmática do mineral, reduzindo sua disponibilidade aos queratinócitos. Com isso, 

ocorre diminuição na ação da transglutaminase epidermal, e consequente disqueratose 

(MÜLLING et al., 1999; TOMLINSON et al., 2004; VAN RIET et al., 2013). 

Os microminerais zinco, manganês, cobre e selênio, principalmente, participam 

de vários processos enzimáticos durante a queratinização (TOMLINSON et al., 2004). O  

fornecimento de níveis adequados de microminerais biodisponíveis é fundamental, 

especialmente porque sua demanda aumenta durante o final da gestação e início da 

lactação (McDOWELL, 2003 apud VAN RIET et al., 2013). A suplementação 

inadequada, tanto em quantidade, como em qualidade, ou a interrupção na sua difusão 

para os queratinócitos resulta na produção de tecido córneo de baixa resistência, 

predispondo os animais ao desenvolvimento de lesões de casco e claudicação 

(TOMLINSON et al., 2004; VAN RIET et al., 2013). 

O zinco é o micromineral mais abundante no meio intracelular e faz parte de mais 

de 200 sistemas enzimáticos. Participa na formação de proteínas estruturais durante o 

processo de queratinização e na regulação enzimática durante a diferenciação dos 

queratinócitos, sendo fundamental para garantir a integridade celular (MÜLLING et al., 

1999; TOMLINSON et al., 2004; VAN BARNEVELD & VANDEPEER, 2008). 

Pouco considerado no que diz respeito à integridade do casco, o cromo é um 

micromineral  essencial, por ser cofator na ativação da   insulina e,   assim,   presente   no  
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metabolismo da glicose. Se a absorção da glicose é prejudicada, pode haver redução no 

seu fluxo derme-epiderme, prejudicando a produção e a resistência dos tecidos 

queratinizados (VAN RIET et al., 2013). 

As vitaminas também exercem papel importante na integridade dos cascos. A 

vitamina A, é demandada durante os processos de diferenciação celular (MÜLLING et 

al., 1999; VAN RIET et al., 2013). As vitaminas D e E também participam dos processos 

de produção dos tecidos queratinizados (TOMLINSON et al., 2004). 

 A biotina, por sua vez, é possivelmente a vitamina de maior importância no 

processo de queratinização (TOMLINSON et al., 2004) e a que recebeu maior atenção no  

meio científico em relação à saúde dos cascos dos suínos (VAN RIET et al., 2013). Trata-

se de uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, requeridano processo de queratinização 

e essencial para a produção da substância cementante intercelular (MÜLLING et al., 

1999; VAN BARNEVELD & VANDEPEER, 2008). 

A qualidade da água fornecida aos animais também tem impacto na saúde do 

casco. Aspectos como palatabilidade, pH, composição mineral e quantidade de sólidos 

dissolvidos podem predispor o desenvolvimento de lesões, especialmente o sobre-

crescimento das unhas. 

 

(VI) Idade dos Animais 

Com relação à idade dos animais, trabalhos mostraram que fêmeas com até cinco 

partos tem maior probabilidade de desenvolver lesões de linha branca (ANIL et al., 2007) 

e porcas com até cinco partos tem maior prevalência de claudicação em relação a porcas 

mais velhas (WILLGERT et al., 2014). Isto pode estar relacionado com o ambiente onde 

os animais são mantidos e especialmente com o período de recria e adaptação das leitoas, 

uma vez que ambientes com maior umidade, especialmente na fase de recria, favorecem o 

desenvolvimento de lesões abaxiais de linha branca e estas, por sua vez, são de difícil 

recuperação. 

 

Controle e Prevenção das Lesões de Casco 

Sendo as lesões de casco de origem multifatorial, é fundamental que as medidas 

de controle e prevenção contemplem as diferentes possibilidades de causas, de acordo 

com os resultados de avaliações periódicas dos animais e instalações. Quanto mais  

frequente é a avaliação dos animais, melhores e mais rápidas serão as decisões e ações de 

controle e tratamento, evitando o agravamento do problema e o seu descarte precoce 

(ABELL et al., 2014). 

É importante que estas avaliações de lesões de casco e claudicação sejam 

realizadas a cada parto, de forma a compreender a dinâmica e o impacto das lesões no 

plantel. De forma prática e simples, a avaliação de claudicação pode ser feita no 

deslocamento das porcas entre gestação e maternidade, e a avaliação das lesões de casco é 

facilmente realizada com as porcas deitadas, na gaiola de maternidade (KRAMER et al., 

2013; KRAMER & ALBERTON, 2014). Há aplicativos disponíveis para tablets que 

facilitam o procedimento de avaliação e análise das informações (TORRISON et al., 

2015). Da mesma forma, a avaliação de claudicação pode ser realizada utilizando 

plataformas de pressão (force plates) instaladas nas gaiolas dos sistemas eletrônicos de 

alimentação, nas baias de gestação coletiva, com maior precisão e agilidade em relação a  
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outros sistemas de avaliação (ABELL et al., 2014), auxiliando assim na identificação de 

animais com prováveis lesões de casco e que merecem atenção. 

O prognóstico do tratamento de animais que apresentam lesões de casco depende 

do tipo e severidade de lesão. Lesões de casco com quadros infecciosos normalmente são 

identificados em estágios crônicos e, nestes casos, o prognóstico é reservado (PLUYM et  

al., 2013). Nestas situações, há que se decidir se é possível alcançar a cura com o 

tratamento do animal ou se o animal deve ser descartado ou eutanasiado (ROWLES, 

2001), sendo que, nestes casos, a avaliação post mortem fornece importantes informações 

para o entendimento do problema (PLUYM et al., 2013). 

 

(I) Tratamento Medicamentoso 

Em função das lesões de casco estarem relacionadas com claudicação e esta, por 

sua vez, ser consequência de dor e inflamação, do ponto de vista de bem-estar animal, é 

necessário tratar os animais com drogas anti-inflamatórias não-esteroidais (AINES) 

(PLUYM et al., 2013). 

Dois AINES foram avaliados experimentalmente e mostraram efeito positivo na 

redução da dor relacionada a problemas locomotores não-infecciosos em porcas: 

cetoprofeno oral (2 mg/kg; SID; 5 dias) e meloxicam injetável (0,4 mg/kg; 2 dias; SID) 

(FRITON et al., 2003; MUSTONEN et al., 2011; PLUYM et al., 2013). Salicilato de 

sódio e flunixin meglumine também foram avaliados experimentalmente, mas não 

tiveram efeito positivo na redução da dor relacionada a problemas locomotores (TAPPER 

et al., 2013). 

O tratamento de lesões infectadas é bastante complicado pela dificuldade na 

definição do melhor local para o tratamento, pela variedade de microrganismos que 

podem estar envolvidos e, consequentemente, pela incerteza de sucesso. O ideal, quando 

há a opção de tratamento, é que a lesão infectada seja adequadamente limpa, o tecido 

necrosado removido e a ferida desinfetada, para então se fazer a aplicação tópica de 

antibiótico, além da aplicação parenteral. Dependendo da lesão, pode haver necessidade 

de casqueamento para acesso à lesão. A associação com AINES, nestes casos, é 

importante (PLUYM et al., 2013; VAN AMSTEL & SHEARER, 2006;). 

 

(II) Casqueamento 

Em granjas nas quais há prevalência média a alta de crescimento e erosão do 

talão, sobre-crescimento de unha e de unha acessória em graus 2 e 3, de acordo com a 

classificação de Deenet al. (2009) é recomendado o casqueamento como parte da 

estratégia sanitária e de bem-estar animal (FITZGERALD et al., 2012; OSSENT, 2010; 

VAN AMSTEL et al., 2008; VESTEGAARD et al., 2006; WENDT, 2011;).  

Na bovinocultura leiteira, o casqueamento é uma prática rotineira, realizada em 

todos os animais uma ou duas vezes ao ano (VAN AMSTEL & SHEARER, 2006; 

PLUYM et al., 2013). Na suinocultura, no entanto, ocasqueamento mostra-se mais difícil 

que em bovinos, em função da dificuldade de contenção dos animais. Bretes de contenção 

usados para bovinos, não são possíveis de uso com suínos (DEEN, 2014), devido ao 

estresse manifestado pelos animais. Métodos de contenção normalmente usados em 

suínos, como o laço com cabo (também denominado cachimbo) podem ser usados para 

imobilizar as  porcas, mas  também resultam  em  estresse significativo,  evidenciado  por  
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vocalizações e grande relutância quando do uso subsequente do laço (DEEN, 2014). 

Além disso, em alguns casos, quando do uso do laço com cabo, a porca pode se machucar 

devido à contenção. Se a porca permanecer em estação, normalmente há relutância em 

erguer o pé, impossibilitando a inspeção e o casqueamento (DEEN, 2014). 

Assim, é necessário o uso de brete de contenção específico para porcas, que 

possibilite total acesso aos cascos (Figura 11) e permita que o animal seja elevado com  

segurança, tanto para ele, quantopara a equipe que fará o procedimento (ALBERTON et 

al., 2012;  OSSENT, 2010; VAN AMSTEL et al., 2008). 

 

 
Figura 11. Brete de contenção específico para suínos permite a elevação dos animais 

para inspenção e realização de procedimentos nos cascos. 

 

O casqueamento pode ser realizado a partir da avaliação das porcas no momento 

do desmame. Havendo necessidade do recorte funcional, a porca identificada é deslocada 

para o procedimento. Esta prática tem sido comum em sistemas de produção em países 

tradicionais na produção de suínos no mundo. A experiência de mais de cinco anos de  

uma empresa integradora utilizando brete de contenção de porcas no México mostra que 

o tempo médio entre o ingresso da porca no brete de contenção e a sua saída é de 4’20” 

(3’52”a 7’30”) (KARKUTT, 2012). 

O objetivo do casqueamento é remover o excesso do tecido cornificado e 

restabelecer a conformação normal do casco, possibilitando a equalização da distribuição 

de peso entre os membros e unhas (Figura 12) (OSSENT, 2010; VAN AMSTEL et al., 

2008). 

 

 (III) Pedilúvio 

O uso do pedilúvio na bovinocultura de leite tem como indicação o tratamento, 

controle e prevenção de infecções primárias que acometem os cascos das vacas, como nos 

casos da dermatite interdigital, causada por Dichelobacternodosus ou Fusobacterium 

necrophorume da dermatite digital, causada por Treponema spp. (FJELDAAS et al., 

2014; VAN AMSTEL & SHEARER, 2006). Na suinocultura, as infecções são 

secundárias às lesões nos cascos, razão pela qual esta indicação do uso dos pedilúvios não 

existe. 
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Não há pesquisas recentes publicadas avaliando o uso do pedilúvio para prevenir 

lesões de casco em porcas (PLUYM et al., 2013). Além disso, há que se considerar que os 

produtos normalmente utilizados nos pedilúvios, principalmente sulfato de cobree formol, 

são prejudiciais ao meio ambiente, tem efeito irritante em mucosas e carcinogênico em 

humanos, tendo seu uso restrito em vários países (FJELDAAS et al., 2014; PLUYM et 

al., 2013). 

 

(IV) Seleção e Recria 

O desenvolvimento e seleção das leitoas merece grande atenção a fim de se 

reduzir a prevalência e os impactos negativos das lesões de casco (ROWLES, 2001). 

Uma vez que vários genes tem sido associados com a conformação e estrutura do 

aparelho locomotor (FAN et al., 2009), a qualidade do aparelho locomotor deve fazer 

parte dos critérios de seleção (PLUYM et al., 2013). 

Da mesma forma, a seleção considerando a docilidade dos animais possibilita a 

redução de traumas decorrentes de brigas frequentes entre os animais (WENDT, 2011), 

especialmente nos sistemas de gestação coletiva. 

Diferenças maiores que 1,2 cm no tamanho das unhas e seu crescimento anormal 

são características hereditárias (PLUYM et al., 2013; RAPP, 2010). Assim, a seleção de 

leitoas com mesmo tamanho de unhas é benéfico para o controle deste tipo de lesão. É 

importante, também, para evitar o sobre-crescimento das unhas, que as leitoas sejam 

transferidas do piso plástico para piso de concretoa partir dos 25 kg de peso corporal 

(RAPP, 2010), possibilitando melhor desgaste dos cascos.  

Características de conformação, incluindo angulação das pernas, posição e 

alinhamento dos pés devem ser considerados na seleção das leitoas, não só nas granjas 

núcleo e multiplicadoras, mas também nas granjas comerciais, a fim de garantir a 

longevidade dos animais (AASMUNDSTAD et al., 2014; NIKKILÄ et al., 2013; RAPP, 

2010; STALDER et al., 2010). 

 

(V) Nutrição e Manejo Nutricional 

A nutrição desempenha papel importante na prevenção da claudicação e das 

lesões de casco, pois os nutrientes influenciam na qualidade e integridade dos ossos, 

cartilagens articulares e qualidade dos tecidos queratinizados. Os componentes 

nutricionais podem interagir entre si e devem ser balanceados de forma que não ocorram 

condições de deficiência ou excesso, atendendo as diferentes necessidades de cada fase da 

produção (VAN RIET et al., 2013). 

Da mesma forma, o manejo nutricional é fundamental para garantir a integridade 

dos animais. Especialmente em sistemas de gestação coletiva, brigas e disputas entre os 

animais podem ser evitadas proporcionando acesso individual e seguro ao alimento 

(WENDT, 2011). No período de recria das leitoas, o alojamento ideal é de seis leitoas por 

baia (máximo de 10 leitoas por baia), permitindo que variações na condição corporal das 

fêmeas sejam minimizadas (RAPP, 2010).  

Para garantir a longevidade do plantel, as leitoas devem ter um ganho médio de 

peso de 700 g/dia entre as 10 e 30 semanas de idade. Isto significa que a alimentação 

deve ser controlada. Além disso, as dietas para leitoas devem ser específicas, uma vez que 

rações de crescimento e terminação, normalmente  utilizadas para leitoas, são  formuladas  
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para maximizar o crescimento e, assim, não atendem suas necessidades nutricionais 

(RAPP, 2010). 

Os aminoácidos sulfurados (metionina e cisteína: 3,6 g/kg de ração gestação; e 

5,6 g/kg de ração lactação, respectivamente) são importantes para a produção de 

queratina (WENDT, 2011). No entanto, há que se levar em conta que suplementação de  

metionina em doses altas pode prejudicar a disponibilidade de cisteína (VERMUNT & 

GREENOUGH, 1995). 

 Os minerais cálcio, zinco, cobre e manganês, e as vitaminas A, D e Ee biotina são 

importantes na produção e manutenção da saúde dos tecidos queratinizados. Aumentar a 

biodisponibilidade dos microminerais, especialmente zinco, manganês e cobre, melhora  

sua utilização e, assim, contribui para aumentar a integridade de tecidos como mucosas, 

pele e cascos (TOMLINSON et al., 2004). 

A relação do zinco e da biotina na formação da queratina pode ser entendida 

considerando a analogia entre o tecido cornificado da cápsula córneae uma parede de 

tijolos (Figura 2) (MÜLLING et al., 1999). O zinco é demandado para ativação dos 

sistemas enzimáticos necessários para a formação de uma estrutura celular resistente 

(tijolos), enquanto a biotina é necessária para a produção da substância cementante 

intercelular (cimento) (MÜLLING et al., 1999; TOMLINSON et al., 2004; VAN 

BARNEVELD & VANDEPEER, 2008). 

Os estudos são contraditórios a respeito dos benefícios da suplementação de 

biotina para leitoas e porcas adultas. Estas diferenças nos resultados podem ser 

decorrentes de variações na concentração basal da dieta, dos níveis de suplementação, da 

biodisponibilidade da biotina, além de variações no manejo, instalações e genética 

(PLUYM et al., 2013; VAN RIET et al., 2013). Os ingredientes que compõem a ração 

também estão relacionados, uma vez que a biotina não é limitada em rações à base de 

milho (ROWLES, 2001). 

A suplementação de zinco, manganês e cobre complexados com aminoácidos 

para os animais de reprodução tem sido relatado como importante na redução da 

incidência, prevalência e severidade das lesões de casco, melhorando a longevidade e o 

desempenho dos animais e de sua progênie, tanto em sistemas de gestações em gaiolas 

individuais, como em gestações coletivas (ANIL et al., 2009; ANIL et al., 2010; DA 

SILVA et al., 2010; SOUZA & KRAMER, 2013; WILSON et al., 2013a; WILSON et al., 

2013b). Esta melhoria se deve à melhor absorção e biodisponibilidade dos minerais, com 

consequente melhora na integridade dos cascos (ANDRIEU, 2008; TOMLINSON et al., 

2004; VAN RIET et al., 2013). 

 

(VI) Instalações e Manejo 

As condições do piso são fundamentais para garantir a integridade dos cascos. O 

piso deve ser áspero o suficiente para evitar que os animais escorreguem, mas ao mesmo 

tempo moderadamente abrasivo, para garantir o desgaste das unhas e evitar o sobre-

crescimento. Pisos excessivamente abrasivos devem ser corrigidos, a fim de se evitar 

erosões de sola e almofada plantar (WENDT, 2011; VERMEER, 2012). Os pisos de 

instalações novas ou reformados devem ser tratados com carbonato de cálcio antes do 

primeiro alojamento (WENDT, 2011). 
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As instalações devem ser livres de umidade e dejetos. Para tanto, o piso deve ter 

declividade e permeabilidade adequadas, a fim de possibilitar o escoamento dos líquidos, 

sem, entretanto, permitir que os animais escorreguem ou se lesionem (VERMEIJ et al., 

2009; WENDT, 2011). Pisos totalmente ripados normalmente têm maior permeabilidade 

que pisos parcialmente ripados. Pisos parcialmente ripados somente têm a mesma 

permeabilidade que pisos totalmente ripados se os vãos entre as barras forem maiores, o  

que favorece a ocorrência de lesões traumáticas (VERMEIJ et al., 2009), não sendo 

adequados para os suínos (WEBB, 1984). 

A largura das barras e o seu espaçamento no piso ripado podem ser definidos 

utilizando-se uma equação que considera o peso corporal e que tem como resultado o 

percentual máximo de vazio, levando em consideração a segurança aos animais (WEBB, 

1984).  Para porcas, o vazio máximo é de 50%,  o que  resulta em uma relação 1:1 entre  

barra e espaçamento no piso ripado. Esta é a relação que deve ser considerada quando se 

utilizam barras de ferro triangular (ferro tribar) no piso ripado. Pisos ripados de concreto, 

em instalações para porcas, podem ter um vazio máximo de 20%, o que resulta em uma 

relação 4:1 entre barra e espaçamento no piso ripado (VERMEIJ et al., 2009). No entanto, 

apesar destas relações, o espaçamento entre as barra do piso ripado deve respeitar os 

espaçamentos máximos, de acordo com a idade/tamanho dos animais (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Medidas recomendadas para o piso ripado de concreto. 

Fase Largura da barra (mm) Largura do vão (mm) 

Leitões na maternidade ≥50 ≤11 

Leitões na creche ≥50 ≤14 

Crescimento e terminação ≥80 ≤18 

Leitoas pós-cobertura e 

porcas 

≥80 ≤20 

Adaptado de MUL et al., 2010. 

 

Barras de ferro cilíndricas, sejam lisas ou corrugadas (como as utilizadas na 

construção civil), devem ser evitadas na construção do piso ripado, pelo fatodelas 

diminuírem a superfície de contato com a sola. Nestes casos, a pressão exercida na região 

plantar do casco é muito alta, com consequente aumento no risco do desenvolvimento de 

lesõesna linha branca e na junção entre sola e almofada plantar. Além disso, pisos ripados 

com barras de ferro corrugadas proporcionarem desgaste anormal da parede do casco. 

As extremidades do piso ripado devem ser arredondadas e não pode haver diferenças de 

nível no piso (WENDT, 2011). Irregularidades e defeitos devem ser imediatamente 

corrigidos.O uso de piso ripado plástico não melhora a saúde dos cascos (PLUYM et al., 

2013). Os degraus nas instalações devem ser substituídos por rampas antiderrapantes 

(WENDT, 2011). 

O uso de bebedouros tipo taça ou uma camada de concreto mais resistente no piso 

sob o bebedouro diminui a degradação do concreto (PLUYM et al., 2013). 

O controle da temperatura, umidade e ventilação das instalações ajuda a evitar a 

ocorrência de pisos úmidos e escorregadios, potencialmente danosos à integridade dos 

cascos (WENDT, 2011). 
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Considerações Finais 

As lesões de casco estão entre as principais causas de claudicação e descarte de 

fêmeas. 

A integridade do casco é fundamental para a saúde do aparelho locomotor, que, 

por sua vez, é pré-requisito para o bem-estar e longevidade dos animais, para o 

desempenho produtivo e consequente retorno financeiro. 

Todas as granjas apresentam animais com lesões de casco, em maior ou menor 

severidade, independente do sistema de alojamento. 

 Desta forma, avaliar os animais com frequência possibilita a adoção de medidas 

corretivas rapidamente, aumentando a possibilidade de recuperação dos animais. 

Entender as causas e fatores de risco permite a adoção de medidas preventivas que 

minimizem a prevalência e a gravidade das lesões. 

Ainda há muito que se conhecer a respeito das lesões de casco e do aparelho 

locomotor. No entanto, o conhecimento e as técnicas disponíveis atualmente já permitem 

um grande avanço, especialmente nas condições de produção no Brasil. 
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Resumo 

 O acompanhamento permanente dos índices técnicos de produção na suinocultura 

é útil nas tomadas de decisão, mas comumente é insuficiente para determinar o impacto 

de cada fator nos índices zootécnicos ou para classificá-los segundo sua contribuição ou 

importância nas granjas. Uma coleta ampliada de dados referentes à performance 

produtiva e aos diversos fatores relacionados com estas características zootécnicas em 

unidades produtivas (UPLs, creches, unidades de crescimento e terminação ou em granjas 

de ciclo completo) pode ser utilizada para o desenvolvimento modelos matemáticos 

capazes de envolver muitos fatores, fatos, variáveis, parâmetros e entidades, aptos ainda 

para discernir as possíveis interações entre estes pontos, difíceis de serem observados e 

mensurados na realidade. Os modelos matemáticos corretamente validados, 

correspondem a excelentes instrumentos para prever índices de produção e quantificar 

objetivamente os principais fatores de produção, sendo uma ferramenta muito útil e 

efetiva para as decisões e mudanças técnicas demandadas nos sistemas de produção de 

suinos.  

 
Introdução 

(I) A fase de crescimento e terminação: importância e peso dos fatores de produção 

A velocidade das mudanças da suinocultura nacional apresenta-se expressiva, 

sendo estes câmbios atribuídos principalmente ao progresso genético, ao suporte 

nutricional e técnico, ao ambiente oferecido, mas também à prevalência cada vez maior 

de grandes complexos suinícolas que, em substituição aos pequenos suinocultores, 

impõem seu poder de investimento, cujas respostas comumente são melhores índices em 

relação àqueles mais limitados de recursos. Neste cenário, estão em ordem crescente de 

expansão as integrações verticais, as cooperativas e os grandes suinocultores 

independentes.  

Todavia, o complexo suinícola do país ainda convive, mesmo num quadro em 

que o modelo de organização torna-se cada vez mais empresarial e vinculado à indústria, 

com diferenças importantes de procedimentos, estrutura, manejo e programas alimentares 

e nutricionais. 

Na suinocultura uma das características que tangenciam a eficiência e a 

viabilidade do sistema é  a   especialização da atividade.  Quando há  uma definição neste  
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sentido, como os produtores especializados na produção de leitões, ou como os 

crecheiros, realizando a fase intermediária do sistema; ou dedicando-se à parte final, fases 

de crescimento/terminação, os números tornam-se cada vez melhores. 

No segmento, a maioria dos produtores participa da fase final do processo, uma 

etapa considerada complexa, sujeita a muitas variáveis e com grandes dimensões. 

Comumente o número de animais envolvidos é elevado, os consumos de ração são altos e 

há grandes transformações nos índices de desempenho, não obstante as margens 

econômicas ainda mantenham-se flutuantes. 

Em condições comerciais brasileiras, o custo médio de um leitão desmamado 

com 6 kg de peso vivo em média é de aproximadamente 25% do custo de um suino 

terminado com 100 kg de peso vivo. Na fase de creche, quando o leitão atinge em torno 

de 20 kg de peso vivo, é contabilizado um custo de 13% em relação ao custo do 

terminado, restando, portanto, 62% de custo para animais em fase de 

crescimento/terminação. A maior fração do custo total (para todas as fases) é a despesa 

com alimentação (66%), sendo que para a fase de crescimento/terminação esta representa 

cerca de 78% do custo.   

Apesar da importância econômica da fase de crescimento e terminação, existem 

poucos estudos em condições brasileiras voltadas para quantificar o impacto real dos 

vários fatores de produção sobre o processo. Um trabalho bastante completo com 

aproximadamente 20% do plantel de suínos em fases de crescimento e engorda na 

Espanha foi conduzido por Agostini et al. (2013), apontando resultados importantes para 

nortear ações imediatas de manejo e de alimentação/nutrição e outras para futuras ações 

nas questões genéticas e ambiental. 

Via de regra, os principais fatores relacionados com as taxas de produção de 

suínos de crescimento são bem conhecidos (CLINE & RICHERT, 2001; LOSINGER, 

1998; QUILES & HERVIA, 2008), destacando os aspectos genéticos, os alimentos e a 

nutrição empregada, as condições de alojamento e o estado sanitário. Estudos que 

relacionam esses parâmetros entre si, especialmente a genética com a nutrição e a 

alimentação (GISPERT et al., 2007; NIEMI et al., 2010) e o estado sanitário 

(MARTINEZ et al., 2009), são escassoz, sendo ainda mais limitados aqueles que 

relacionam os índices produtivos com as condições das instalações e dos equipamentos 

envolvidos (OLIVEIRA et al., 2009).  

Em relação à genética, os esforços dispensados, priorizam para os animais que 

participam da fase de engorda, caracteristicas de interesse para o produtor e para o 

mercado processador e consumidor, como o ganho de peso, a conversão alimentar e os 

parâmetros de carcaça (CORRÊA et al., 2006; PIETERSE et al., 2000). A genética está 

diretamente relacionada com o desempenho zootécnico, o potencial de deposição de 

tecido magro e o baixo consumo de ração, além de definir o tipo comercial a ser 

produzido e, conseqüentemente, o peso ideal para o abate.  

Quanto à alimentação, um dos fatores mais críticos em termos de custo, existem 

muitas variáveis envolvidas, destacando primariamente a composição e o valor nutritivo 

dos alimentos/rações. Outros fatores, como o número de rações utilizadas em cada fase ou 

o momento em que ocorrem as trocas de rações (HAN et al., 2000), ou ainda se existe 

uma conduta de oferta de rações distintas para animais de diferentes gêneros (macho 

inteiro,  fêmeas  e  machos  castrados)  (HILL et al., 2007),  também  são relevantes.  Pesa  
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igualmente nesta questão a forma física da ração, se farelada, peletizada ou granulada 

(MÖßELER et al., 2010) e a alimentação líquida, prática ainda em desenvolvimento em 

algumas granjas (MISSOTTEN et al., 2010). 

Em um contexto mais amplo, quando se trata do tema alimentação/nutrição, não 

deve ser negligenciada a água, principalmente em relação à sua origem, à sua 

característica físico-química e biológica, e se a mesma sofre algum tipo de tratamento 

antes de ser consumida. Também associado com a nutrição estão os aditivos e/ou 

antimicrobianos, e a frequência com que são utilizados nas granjas. 

Quanto às condições e às características das instalações e equipamentos, há uma 

consciência de que o tema corresponde a um dos conjuntos de fatores menos estudados. 

No entanto, pode tornar-se o fator essencial, especialmente se estes tiverem relação com a 

saúde, o bem-estar e o desempenho dos suínos. Neste sentido, destacam-se a densidade 

dispensada aos animais, as condições térmicas do ambiente (associada com a idade do 

edifício que muitas vezes não foi planejado sob conceitos ou orientações técnicas), o uso 

da ventilação (natural ou artificial) como recurso para controlar a temperatura e a troca de 

gases das instalações (NOBLET et al., 2001), mas também outros fatores, como o tipo de 

piso e os modelos de comedouro e bebedouro. 

Por fim, deve-se levar em conta os fatores relacionados diretamente com o estado 

de saúde dos animais. Assim, é importante reconhecer se existem e quais são as 

enfermidades presentes na exploração, definindo um plano adequado de controle 

(vacinação e freqüência de uso de antimicrobianos, por exemplo). 

De Lange (1999), trabalhando com granjas comerciais canadenses, quantificou o 

efeito de diferentes fatores de produção sobre o custo por ano para cada suíno terminado. 

Como esperado, o genótipo (com diferenças baseadas na capacidade de determinar maior 

ou menor deposição de tecido magro) definiu uma diferença de até US$ 17, e a variação 

do peso de abate entre US$ 7 a US$ 9. No entanto, o estudo também indicou outros 

fatores importantes, como o desperdício de ração (que implicou em custos da ordem de 

US$ 5 a valores superiores a US$ 10), a prática da alimentação multifase (definindo 

custos entre US$ 3 e mais de US$ 5), a segregação dos gêneros (em torno de US$ 3) e o 

estado sanitário (em torno de US$ 10), ainda que em condições muito precárias pode 

atingir mais de US$20. 

Neste sentido, uma avaliação continua de um conjunto de informaçoes 

convenientemente colhidas, tratadas e analisadas, com modelos/sistemas de gestão 

técnica e econômica, auxiliam nas tomadas de decisão, otimizando os recursos 

disponíveis da empresa. Todavia, apesar dos programas de gestão técnica serem 

utilizados para controlar este histórico produtivo, que resume o desenvolvimento dos 

parâmetros técnicos e econômicos experimentados, estes podem não traduzir ou 

identificar as distorções do complexo. Para atender este propósito deve-se realizar uma 

abordagem que comtemple um grande número de informações sobre os índices de 

produção e os meios e condições de produção de um grupo representativo de explorações 

agropecuárias, seguido por um estudo que estabeleça relações estatísticas que permitam a 

interpretação deste universo de dados, atribuindo pesos a cada caracteristica e ou às suas 

interaçoes com os principais indices de produção.  
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Modelos matemáticos na produção animal 

(I) Conceitos 

 Os modelos matemáticos usados na agricultura e na produção animal têm uma 

natureza essencialmente empírica, sendo adaptados às diferentes situações estudadas nos 

diferentes áreas ou subsistemas (nutrição, genética, epidemiologia...). Cada um desses 

subsistemas tem desenvolvido os seus próprios modelos e técnicas que funcionam 

razoavelmente bem, e isso tem mantido alguma subjetividade na determinação de quais 

fatores são mais decisivos na produção. A integração num modelo único, envolvendo 

várias áreas ou subssistemas, é uma situação díspar, é um desafio, não apenas pelo 

desenvolvimento do modelo em si, mas também pela validação deste. 

Nos últimos anos tem sido observado um número crescente de estudos que 

utilizam modelos matemáticos para avaliar e demonstrar o efeito de uma ou mais 

características dentro uma área de interesse particular, incluindo o setor de agropecuário. 

Estes modelos têm como principal objetivo representar de forma simplificada uma 

realidade que, do ponto de vista matemático, é compreendido como a descrição de um 

objeto ou de um fenômeno real através da utilização da predição e / ou da explicação de 

um fator de interesse (VILLALBA, 2000). 

Assim, a utilização da modelagem tem permitido que pesquisadores em sistemas 

agropecuários desenvolvam conceitos, métodos e ferramentas para dirigir a atividade 

como um todo (GIBON et al., 1999). De acordo com Dent et al. (1995), o próprio 

processo de construção do modelo contribui para uma melhor compreensão e descrição 

de um determinado sistema. 

Uma das principais vantagens da utilização de modelos matemáticos dentro de 

um sistema é a capacidade de se trabalhar com muitos fatores, fatos, variáveis, 

parâmetros e entidades, bem como sua capacidade de discernir as possíveis interações 

entre estes pontos, difíceis de serem observados e mensurados na realidade. 

Segundo France & Dijkstra (2006), para a identificação do melhor modelo para 

ser aplicado num sistema agropecuário é necessário considerar a natureza do sistema 

globalmente, seus níveis organizacionais e a condição de amostragem de cada um destes 

níveis. Os autores ainda tratam que os modelos dentro da ciência animal são 

caracterizados por contemplarem diferentes níveis de organização convenientemente 

hierarquizados (Tabela 1), onde qualquer dos níveis pode ser composto por diferentes 

subsistemas de nível inferior, que, por sua vez, podem representar um nível 

imediatamente superior em relação a outro nível.  

Este sistema hierárquico tem propriedades bem definidas, permitindo estabelecer 

que: a) cada nível tem a sua própria base conceitual e linguagem específica; b) cada nível 

resulta da integração de conceitos (“itens”) referidos em niveis inferiores, ou seja, 

assume-se que a partir de um esquema reducionista a descrição do nível “i-1” pode 

envolver os mecanismos de resposta do nível “i”; c) a obtenção de um modelo realista, 

devidamente contrastado, no nível  "i" requer o funcionamento adequado do nível “i-1”, 

mas não o inverso. 
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Tabela 1. Níveis de organização hierarquizados na produção animal. 

Nível Descrição do nível 

i + 3 Grupo de animais (granja, lote...) 

i + 2 Animal  

i + 1 Órgão 

i Tecido 

i - 1 Célula 

i - 2 Organela 

i - 3 Macromolécula 

Adaptado de France & Dijkstra (2006). 

 
(II) Tipos e Características 

A classificação dos tipos de modelos matemáticos não é efetivamente simples. 

France & Dijkstra (2006) indicam que dependendo de sua organização hierárquica 

existem três modelos: a) teleonômicos, cuja descrição é feita numa direção ascendente e 

comumente não são estes de grande interesse na biologia; b) empíricos, que examinam 

um único nível; c) mecanicistas, são descritos no sentido descendente, consideram os 

processos num determinado nível em relação a outros que ocorrem em níveis inferiores.  

Todavia, em qualquer dos casos, os modelos utilizados na ciência animal são 

classificados dependendo basicamente de como são construídos. Assim, de acordo com 

Black (1995), um modelo pode ser dinâmico ou estático, estocástico ou determinista e 

mecanicista ou empírico.  

Neste sentido, a maioria dos modelos desenvolvidos na produção animal são 

dinâmicos, tendo efeito tempo como a principal variável (VILLALBA, 2000). 

Considerando os modelos estáticos, um bom exemplo, usado nas tabelas de nutrição 

animal, são as necessidades nutricionais destes (FEDNA, 2013; NRC, 1998, 2012). 

Um modelo determinístico é aquele que faz previsões precisas de variáveis 

quantitativas (peso do animal ou produção de leite), sendo que as variáveis que as 

formam são de caráter conhecido e não dependem do acaso (FRANCE & THORNLEY, 

1984; MALCZEWSKI, 1999). 

Exemplos destes modelos, ferramentas e técnicas são a programação linear, a 

análise de Markov e a análise de custo/benefício (KRONE, 1980; LOPEZ, 2001). 

Um modelo estocástico contém alguns elementos aleatórios ou distribuições 

dentro do modelo de probabilidade, ou seja, depende de um grau de incerteza causada 

pelo acaso e, assim, não só prediz o valor esperado de um fator, mas também a sua 

variância (VILLALBA, 2000). Neste caso os modelos de probabilidade quantitativos 

podem e transpõem os exemplos usados na agropecuária e podem, por exemplo, ser 

utilizados efetivamente no controle do tráfego e/ou na previsão do tempo (KRONE, 1980; 

LOPEZ, 2001). 

Segundo Morris (2006), os modelos mecanicistas procuram explicar as causas de 

certos fenômenos. Na sua construção é levado em conta a estrutura de todo o sistema 

envolvido, ainda que os seus componentes mais importantes sejam subdivididos, sendo 

analisado o comportamento de todo o sistema através dos seus componentes e das 

interações que se apresentam entre eles (FRANCE & DIJKSTRA, 2006). Geralmente, os  
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modelos mecanicistas utilizam sistemas de equações diferenciais e algébricas, exigindo 

um conhecimento amplo e geral do sistema a ser modelado.  

De acordo com Villalba (2000), estes modelos procuram descrever um 

determinado nível (¨tecido¨) baseado nas características e relações destes com um nível 

inferior (“célula¨), ou seja, tentam predizer por exemplo o ganho de peso de um certo 

grupo ou lote de suínos buscando fatores que estejam envolvidos com a 

absorção/aproveitamento dos nutrientes da dieta. São exemplos típicos dos modelos 

mecanicistas aqueles relacionados com o crescimento do suínos (DE LANGE et al., 2001; 

MOUGHAN et al., 1987; STRATHE et al., 2010; WELLOCK et al., 2004).  

Os modelos empíricos descrevem quantitativamente um fator através de sua 

observação, sendo os dados obtidos por meio da experimentação. Portanto, estes modelos 

estão baseados em dados experimentais obtidos geralmente de estudos desenvolvidos no 

campo, válidos unicamente para as condições nas quais as informações foram obtidas.  

Estes modelos demandam que sua atualização ocorra sob determinados intervalos 

de tempo, permitindo que assim possam manter-se em uso (FRANCE & DIJKSTRA, 

2006). Ao contrário dos modelos mecanicistas, nestes os mecanismos envolvidos no 

processo não são explicados, baseando-se no fato de que as equações que descrevem as 

correlações e as associações entre duas ou mais variáveis não podem ser generalizadas 

(VILLALBA, 2000). Portanto, parece ser lógico que para flexibilizar e a ampliar o poder 

efetivo de predição para situações muito diversas, os modelos utilizados na produção 

animal venham a ser mais mecanicistas que empíricos (WHITEMORE, 1986). 

Os modelos matemáticos utilizados até hoje na produção animal têm sido 

basicamente de natureza empírica adaptados a diferentes situações estudadas em 

diferentes áreas ou subsistemas (nutrição, genética, epidemiologia ...). Na literatura são 

diversos os estudos que utilizam dos modelos empíricos para prever o efeito de diferentes 

fatores que afetam o desempenho produtivo de suínos destinados ao abate através do uso 

da regressão linear e não-linear (LARRIESTRA et al., 2005; LOSINGER, 1998; MAES 

et al., 2000; MAES et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2007, 2009;), a prevalência de doenças 

(FABLET et al., 2012; KEESSEN et al., 2011; VICO et al., 2012), a digestibilidade dos 

nutrientes (BELL & KEITH, 1989; KEMME et al., 1997;. MCCANN et al., 2006) e o 

consumo voluntário de ração (TSARAS et al., 1998; YOOSUK et al., 2011). 
No entanto, para a utilização dos modelos desenvolvidos dentro de um contexto 

prático é necessário demonstrar que estes apresentem um nível aceitável de confiança 

para esta predição. Segundo Whiting (1997), a validação de um modelo é uma das etapas 

mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis no âmbito da modelagem.  

A validação pode ser efetivada de diferentes maneiras (RODRIGUEZ PÉREZ, 

2004): a) interna – permite a validação cruzada mediante a partição da própria base de 

dados utilizada para o desenvolvimento do modelo, tendo como objetivo determinar se o 

modelo pode descrever suficientemente os dados experimentais; b) externa – são 

utilizados dados novos, procedentes da mesma população na qual foi desenvolvido um 

determinado modelo ou ainda utilizando dados procedentes de uma população distinta, 

com o objetivo de quantificar a predição matemática do modelo testado com dados 

experimentais novos.  
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As diferentes validações permitirão obter conclusões a respeito da validade e da 

aplicabilidade dos modelos. Os modelos matemáticos corretamente validados, 

correspondem  a excelentes  instrumentos  para prever índices  de produção  e  quantificar 

objetivamente os principais fatores de produção, sendo uma ferramenta muito útil para 

facilitar as tomadas de decisão.  

 

Aplicação de modelos matemáticos em granjas de crescimento e terminação 
Comumente muitas integrações e cooperativas que atuam no segmento suinícola 

não têm estrutura e recursos humanos disponíveis para identificação mais precisa dos 

fatores de produção relacionados com os índices de desempenho dos animais. Também as 

complexas interações que podem ser experimentadas entre estes fatores dificultam uma 

análise mais criteriosa de seus efeitos para que s e produtores possam com mais 

segurança estabelecer as tomadas de decisão mais acertadas. 

Diante deste cenário, 216 granjas de crescimento/terminação, localizadas no estado 

do Paraná, vinculadas a quatro cooperativas, totalizando 1532 lotes e 1,025.380 animais, 

foram submetidas a uma avaliação com o objetivo de identificar e quantificar os efeitos 

dos principais fatores de produção relacionados aos parâmetros de desempenho através do 

uso de modelos matemáticos. O trabalho seguiu as experiências desenvolvidas por 

Agostini (2013) e Agostini et al. (2013ab), sendo avaliados o histórico produtivo 

referentes aos lotes alojados entre 2010 e 2012. 

As variáveis de interesse zootécnico e os fatores de produção definidos para a 

coleta foram oriundos de informações obtidas de trabalhos técnicos e científicos 

publicados recentemente e da experiência da equipe proponente e dos técnicos das 

empresas participantes.  

Foram contemplados um conjunto de variáveis definidas como "independentes" 

(Xi) e outras como "dependentes" (Yi). Quanto as variáveis independentes foram 

avaliadas as variáveis contínuas (por exemplo, peso de entrada, peso de saída e duração 

do período de crescimento e terminação) e as variáveis discretas ou categóricas (perfil 

genético empregado, tipo de comedouro, modelo de bebedouro, sistema de ventilação 

adotado etc.). Dentro das variáveis dependentes variáveis contínuas,  consumo diário de 

ração e conversão alimentar, e as variáveis independentes, peso entrada e peso de saída, 

utilizadas no modelo do consumo diário de ração; e o peso entrada, peso de saída e o 

duração da engorda, utilizadas no modelo da conversão alimentar. 

As informações sobre cada empresa foram coletadas e tranferidas para uma 

planilha do Microsoft Excel, utilizada como base para a realização das análises 

estatísticas, que foram realizadas usando o software estatístico SAS (SAS, Cary, NC, 

EUA, versão 9.2). Nas análises estatísticas foram definidas duas fases: análise 

exploratória e desenvolvimento de modelos. 

Inicialmente foi realizada uma análise exploratória, sendo os dados submetidos à 

análise descritiva univariada e bivariada. A análise descritiva das variáveisindependentes 

(instalações, estado sanitário, características das rações e características de manejo) foi 

realizada através de um estudo de frequência usando o procedimento FREQ do SAS. Para 

o desenvolvimento dos modelos, cada lote foi considerado uma unidade experimental. A 

análise descritiva das variáveis contínuas foi realizada através de medidas de tendência 

central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão, quartis e amplitude).  
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Avaliações estatísticas descritivas foram realizadas para as variáveis contínuas e 

categóricas, sendo analisadas suas distribuições através do procedimento UNIVARIATE 

do SAS. 

Numa segunda fase os modelos foram ajustados a partir das variáveis que foram 

codificadas na primeira fase mediante regressão linear mista, com os seguintes efeitos: i) 

“empresa”, ii) “granja   empresa” e; iii) “lote   granja e empresa”, considerados como  

aleatórios, usando o método de máxima verossimilitude restrita para a estimativa dos 

componentes de variancia. A comparação do ajuste dos modelos finais foi realizada a 

partir da proporção da variância que pode ser explicada pelos diferentes modelos, usando 

o coeficiente de determinação (R2) como parâmetro. 

Inicialmente, na segunda fase, um modelo de regressão univariada foi utilizado, 

onde cada variável foi incluída como um único efeito fixo, e as variáveis que 

apresentaram P≤0,20 foram selecionadas para a utilização na análise multivariada no 

rocedimento MIXED SAS.  

Correlações de Pearson e Spearman foram realizadas entre as variáveis

independentes no modelo multivariado para evitar multicolinearidade entre as variáveis 

contínuas e os problemas de confusão entre as variáveis categóricas. Quando duas 

variáveis apresentaram um coeficiente de correlação alto (valor absoluto ≥ 0,60), apenas 

uma foi usada na análise multivariada, sendo esta definida pela comparação dos valores 

de P na análise univariada, além de sua relevância biológica em relação à variável 

dependente. Posteriormente, todas as variáveis independentes selecionadas na análise 

univariada foram submetidas ao procedimento, onde todos os fatores com P<0,05 foram 

mantidos no modelo multivariado final. Testes para avaliação dos efeitos fixos foram 

baseados no teste de F com os graus de liberdade do denominador, sendo aproximados 

pelo procedimento de Satterthwaite. Interações significativas (P<0,05) entre as variáveis 

no modelo multivariado foram testadas e incluídas. Após a montagem dos modelos para 

cada variável dependente, os resíduos foram plotados contra os valores previstos para 

verificar a homogeneidade das variâncias e a presença de outliers. Todos os fatores com 

P<0,05 no modelo final foram considerados estatisticamente significantes para uma dada 

variável dependente. 
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Resultados e Discussão 

Na Tabela 2 estão demonstrados os valores obtidos das variáveis contínuas de 

interesse zootécnico. 

 

Tabela 2. Descrição dos valores das variáveis contínuas de interesse zootécnico. 

Variáveis 
Número 

 lotes 
Médias 

Desvio 

 Padrão 
Mínimo Máximo 

Peso entrada (kg) 1533 22,65 1,42 15,61 27,65 

Número suínos por lote entrada 1533 668,87 340,06 102,00 2393,00 

Peso de saída (kg) 1533 116,75 5,01 98,81 137,81 

Duração da engorda (dias) 1533 107,39 4,15 93,00 120,00 

Numero suínos saída 1533 652,87 328,53 98,00 2316,00 

Consumo total ração/ suíno (kg) 1532 229,78 12,94 181,47 280,68 

Consumo diário ração (kg) 1532 2,14 0,10 1,82 2,50 

Ganho total peso / suíno (kg) 1533 94,10 5,03 75,69 113,26 

Ganho de peso diário (kg) 1533 0,88 0,05 0,72 1,03 

Índice de conversão 1532 2,45 0,12 2,13 2,86 

Mortalidade (%) 1531 2,24 1,31 0,00 10,69 

 

Na Tabela 3 estão demonstrados as variáveis categóricas obtidas e suas 

frequências e percentual de participação nas cooperativas. 
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Tabela 3. Variáveis categóricas obtidas e suas freqüências (em relação ao número de lotes estudados) e 

percentual de participação nas cooperativas. 

Variáveis      Categorias 

Semestre de entrada Verão/Outono (49,6%), Inverno/Primavera (50,4%) 

Capacidade animal                            < 500 (14,0%), > 500 (86,0%),  

N° barracões                         Um (54,2%), Dois ou mais (45,8%) 

Tempo construção               < 5 Anos (38,2%), > 5 Anos (61,8%) 

Reforma das instalações Sim (19.6%), Não (81,4%) 

N° suínos por baia                  < 20 (55,6%), > 20 (44,4%) 

Material construção      Alvenaria (89,6%), Madeira e Misto (10,4%) 

Comedouro                                   Outros (25,2%),  Automático Cônico (74,8%),  

Bebedouro                           Chupeta (89,6%), Outros (10,4%) 

Origem água                             Não tratada (67,3%), Tratada (32,7%) 

Material tubulações Mangueira (2,0%), Tubo PVC (79,6%), Misto (18,4) 

Telhado                                       Argila (92,8%), Amianto (2,1%), Zinco (5,1%) 

Separação baias                              Madeira e misto (37,2%), Alvenaria (62,8%) 

Piso                                             Madeira (0,9%), Alvenaria (99,1%) 

Lâmina d’água                         Sim (83,9%), Não (16,1%) 

Caixa de retenção de dejetos               Sim (70,2%), Não (29,8%) 

Esterqueira                             Sim (99,6%), Não (0,4%) 

Luz elétrica Sim (100%) 

Ventiladores                           Sim (94,1%), Não (5,9%) 

Exaustores                                Não (100%) 

Umidificadores                       Sim (32,2%), Não (77,8%) 

Composteira                         Sim (98,4%), Não (1,6%) 

Arvores nas laterais barracão                                   Sim (68,2%), Não (31,8%) 

Agricultura próxima da granja Sim (78,4%), Não (21,6%) 

Posição relação sol            Diagonal (22,3%), Contrária (26,2%), Paralela (51,5%) 

N° rações usadas                   Quatro ou < (23,2%), Cinco ou > (76,8%) 

Ração diferenciada por sexo         Não (100%) 

Forma física da ração               Peletizada (99,6%), Mista (0,4%) 

Choque com antibióticos  Sim (56,5%), Não (43,5%) 

Via de uso antibióticos      Ração (23,1%), Água (76,9%) 

Programas utilizados      Ractopamina (0,5%), Imunocastração/Racto (99,5%) 

Mão-de-obra                             Não familiar (24,5%), Familiar (75,5%) 

Raças utilizadas LW / LD / PI (100%) 

N° genéticas                              < 4 (65,0%), 4 ou > (35,0%) 

Lotes sexados                          Sim (58,3%), Não (41,7%) 

Separação sexo nas baias Sim (76,6%), Não (23,4%) 

Sexos terminados Castrados (26,8%), Fêmeas (23,8%), Mistos (49,4%) 

Origem dos suínos UPL (71,0%), Multiplicadores (29,0%) 

Ileíte, Pneumona Enzootica, 

Meningite, Pasteurela 
Sim (100%) 

Erisipela Sim (45,6%), Não (54,4%) 

Glasser Sim (58,3%), Não (41,7%) 
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De acordo com a Tabela 3, observa-se uma tendência das granjas apresentarem 

maiores dimensões, portanto, com mais animais alojados, sendo a base de sua construção 

a alvenaria e a cobertura com telhas de barro ou argila. Também há uma prevalência da 

alimentação de cochos automáticos (cônicos), sinalizando para as dificuldades de mão-

de-obra, que ainda é predominantemente familiar. Nesta questão, a maioria das granjas 

também utiliza a lâmina d’água no piso para o manejo dos dejetos, o que racionaliza e 

reduz a demanda de mão-de-obra. 

 Quanto aos recursos tecnológicos empregados, destacam-se a imunocastração e o 

uso de ractopamina associados, e quase a totalidade das empresas adotando as rações 

peletizadas. 

Com base nas variáveis listadas na Tabela 3, foram previamente selecionadas as 

variáveis que apresentaram uma maior importância no contexto e maior frequência de 

participação. Na sequência foram aplicadas análises univariáveis para os parâmetros 

consumo diário de ração e conversão alimentar, que geraram nova seleção das variáveis, 

culminando com os dados apresentados nas Tabelas 4 e 5, que mostram os valores médios 

do consumo diário de ração e da conversão alimentar, respectivamente, de acordo com os 

fatores de produção.  

 

Tabela 4. Médias do consumo diário de ração de acordo com os fatores de produção. 

Efeitos  Médias (kg) 

Numero suínos por baia < 20 2,104 

  > 20 2,139 

Comedouro outros  2,108 

  automático cônico 2,135 

Origem da água nao tratada (poço, rio, mina) 2,124 

  tratada 2,119 

Lamina de água nas baias sim 2,130 

  nao 2,113 

Origem dos animais UPLS 2,128 

  multiplicadores 2,115 

Sexo dos animais terminados castrados 2,127 

  femeas 2,098 

  mistos 2,139 

Numero genéticas < 4 2,138 

  4 o mais 2,104 
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Tabela 5. Médias da conversão alimentar de acordo com os fatores de produção. 

Efeitos  Médias 

Numero suínos / baia < 20 2.445 

  > 20 2.486 

Material construção alvenaria 2.453 

  outros (madeira e misto) 2.478 

Comedouro outros  2.452 

  automático cônico 2.479 

Origem animais UPLS 2.459 

  multiplicadores 2.472 

Sexo castrados 2.468 

  fêmeas 2.440 

  mistos 2.489 

Numero de rações 4 ou menos 2.491 

  5 2.440 

 

Nas Tabelas 6 e 7 encontram-se os modelos matemáticos para os parâmetros 

consumo diário de ração e conversão alimentar, respectivamente, e os fatores que 

influenciaram significativamente estes índices zootécnicos. 
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Tabela 6. Modelo matemático para o parâmetro consumo diário de ração de acordo com 

as variáveis relacionadas. 

Fator Nível  Estimativa Erro Padrão Pr > |t| 

Interseção   0,7631 0,05888 <0,0001 

Número suínos / baia < 20 -0,03455 0,007512 <0,0001 

  > 20 0 . . 

Comedouro Outros  -0,02637 0,007392 0,0004 

  Automático cônico 0 . . 

Origem da água 
Não tratada (poço, 

rio, mina) 
0,005524 0,006848 0,4208 

  Tratada 0 . . 

Lâmina d’água nas 

baias 
Sim 0,01761 0,009326 0,0604 

  Não 0 . . 

Origem dos animais UPLs 0,01331 0,005684 0,0194 

  Multiplicadores 0 . . 

Sexo dos terminados Castrados -0,01188 0,005008 0,0178 

  Fêmeas -0,0406 0,005168 <0,0001 

  Mistos 0 . . 

Numero de genéticas < 4 0,03396 0,03917 0,5453 

  4 ou mais 0 . . 

Peso entrada   0,007261 0,00138 <.0,0001 

Peso saída   0,01033 0,000382 <0,0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

280 

 

C.A. Silva et al. 

 

Tabela 7. Modelo matemático para o parâmetro conversão alimentar de acordo com as 

variáveis relacionadas. 

Fator Nível  Estimativa Erro padrão Pr > |t| 

Interseção   1,5878 0,07511 <0,0001 

Número suínos / baia < 20 -0,04103 0,008019 <0,0001 

  > 20 0 . . 

Material de  

construção 

  

Alvenaria -0,02542 0,01104 0,0227 

Outros (madeira e misto) 0 . . 

Comedouro Outros  -0,02622 0,008004 0,0012 

  Automático cônico 0 . . 

Origem dos animais UPLs -0,0129 0,006511 0,0494 

  Multiplicadores 0 . . 

Sexo dos terminados Castrados -0,02078 0,005545 0,0002 

  Fêmeas -0,04887 0,005703 <0,0001 

  Mistos 0 . . 

Numero de rações 4 ou menos 0,05193 0,01339 0,1469 

  5 0 . . 

Peso entrada   0,03062 0,001541 <0,0001 

Peso saída   -0,01202 0,000465 <0,0001 

Duração engorda   0,01525 0,00061 <0,0001 

 

Para ambos os parâmetros os lotes com baias menores determinaram um menor 

consumo diário de ração e geraram melhor conversão alimentar, respectivamente, da 

ordem de 3,4 e 4,1 pontos. 

Quanto aos comedouros, os modelos automáticos, embora mais práticos, 

reduziram o consumo de ração (-2,6 pontos) e pioraram a conversão alimentar (+2,6 

pontos) em relação aos demais modelos (sendo o basculante o modelo mais comum). 

A presença de lâmina d’água, apesar de ser positiva para a manutenção da 

limpeza da baia, gerou aumento do consumo de ração da ordem de 1,7 pontos. Outra 

questão importante envolve a origem dos animais destinados à engorda, onde aqueles 

provenientes de UPLs apresentaram maior consumo (1,3 pontos) e melhor conversão (1,3 

pontos), provavelmente devido à condição da uniformidade e à saúde.  
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A separação dos grupos pelo sexo reduziu o consumo e melhorou a conversão em 

2,1 pontos para os machos castrados e em 4,9 pontos para as fêmeas, em relação aos lotes 

mistos. Outro ponto com tendência a exercer efeitos sobre o parâmetro foi a utilização de  

 

cinco rações em relação aos lotes tratados com quatro ou menos rações. O primeiro 

favoreceu a conversão alimentar em mais de 5,2 pontos, provando a importância de se 

adequar as formulações às demandas nutricionais nas fases.  

Quanto a variável peso de entrada, quanto mais elevado, maior será o consumo e 

pior será a conversão alimentar. Para cada quilograma a mais há um aumento de 7 g no 

consumo diário de ração e um aumento de 0,03 para a conversão. Também para a 

conversão alimentar, animais mais pesados na saída de terminação determinam melhora 

do parâmetro, sendo que para cada quilograma a mais o índice mostra-se 0,012 melhor, 

contrário à duração da engorda, onde é observada uma piora de 0,015 para cada dia a 

mais de alojamento.  

A Tabela 8 mostra a proporção da variabilidade que foi explicada entre empresas, 

entre granjas relacionadas a uma empresa e entre lotes relacionados a uma granja e 

empresa, com as variáveis selecionadas nos modelos finais referentes ao consumo diário 

de ração (Tabela 6) e conversão alimentar (Tabela 7). Em torno de 41 a 55% da variância 

total encontrada, respectivamente, para o consumo diário de ração e para a conversão 

alimentar foi explicada pelas variáveis incluídas nos respectivos modelos finais.  

 

Tabela 8. Estimativa dos parâmetros da variância nos modelos referentes ao consumo 

diário de ração e à conversão alimentar. 

 Consumo diário 

ração 

(Tabela 6) 

Conversão 

alimentar 

(Tabela 7) 

R-quadrado do modelo  0,41  0,55 

% variabilidade explicada entre empresas 26,2 94,7 

% variabilidade explicada entre granjas (empresa) 52,5 40,3 

% variabilidade explicada entre lotes (empresa*granja) 40,3 53,6 

 

Conclusões 

Os modelos matemáticos apontam os efeitos quantitativos de alguns fatores de 

produção nas variáveis consumo de ração (número de suíno por baia, comedouro, origem 

da água e dos animais, lâmina d’água na baia, sexo dos animais na engorda e número de 

genéticas utilizadas) e conversão alimentar (número de suíno por baia, material de 

construção, comedouros, origem dos animais e seus sexos na engorda). As possíveis 

mudanças demandadas nestes fatores para a otimização dos índices de produção, contudo, 

merecem ser analisadas criteriosamente, pois implicam em custos que podem ser 

amortizados ou não com facilidade. As validações e a atualização dos fatores devem ser 

feitos regularmente para garantir a veracidade dos efeitos sobre os parâmetros de 

desempenho.  
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Resumo 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de suínos e a produção nacional 

representa 3,2% da produção mundial. Nos últimos 5 anos houve um aumento 

aproximado de 8% no volume de carne suína produzida, principalmente devido aos 

avanços de produtividade e peso médio de abate. A cadeia suinícola nacional, os 

profissionais envolvidos e os sistemas de produção apresentam organização, resultados 

técnicos e econômicos comparáveis com os melhores sistemas mundiais. Entretanto, 

existe ainda espaço para que melhores resultados sejam obtidos e alguns aspectos sejam 

ainda otimizados. O melhoramento genético é um dos aspectos que tem elevado o 

potencial produtivo a nível mundial e se corretamente trabalhado pode trazer ainda 

melhores resultados econômicos para o sistema brasileiro. Dentro do melhoramento 

genético as unidades produtoras devem desenvolver as estratégias para que os genes dos 

melhores animais sejam difundidos mais eficientemente pelo sistema. O uso correto dos 

machos e um correto planejamento para obter os melhores resultados nas diferentes 

ordens de parto das fêmeas estão entre essas estratégias. Considerando essas 

oportunidades, sempre que conseguirmos aliar o conhecimento científico com a prática, o 

nível de assertividade será superior e mais rapidamente conseguiremos melhorar os 

resultados. 

 

Introdução 

O Brasil apresenta uma suinocultura altamente competitiva, ocupa o 4º lugar na 

produção mundial de carne suína e cerca de 10% do mercado internacional é abastecido 

por carne suína nacional. Nos últimos 5 anos o Brasil aumentou cerca de 8% no volume 

de carne suína produzido, sendo que praticamente o número de matrizes permaneceu 

estável (ABIPECS, 2014). Esse aumento de volume foi devido principalmente pelos 

ganhos de produtividade nas granjas produtoras de leitões e aumento no peso de abate. 

Esse artigo visa discorrer sobre o que está sendo feito e onde ainda existe espaço 

para melhorarmos a eficiência no sistema produtivo de suínos. Elaboramos uma lista com 

10 aspectos que consideramos que ainda há espaço para evolução e iremos abordar de 

forma mais objetiva alguns deles: 

Aspectos com possibilidade de evolução no sistema de produção atual: 

1. Otimização do melhoramento genético; 

2. Melhor resultado de leitoas, retenção de fêmeas jovens e melhor estrutura das 

OP; 

3. Maior peso de desmame com menor variabilidade entre leitões; 
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4. Produção de animais com menor custo de nutrição e menos uso de 

medicamentos; 

5. Otimização do peso de abate com menor variabilidade; 

6. Otimização e melhoria das instalações/equipamentos; 

7. Consistência dos volumes de produção; 

8. Melhoria no diagnóstico laboratorial e uso de medicamentos direcionados; 

9. Otimização e melhor gerenciamento dos recursos humanos; 

10. Decisões estratégicas e econômicas aliadas à pesquisa e desenvolvimento. 

 

Melhoramento Genético 

Em 1980, os suínos no Brasil eram abatidos com cerca de 95 kgs de peso vivo aos 

180 dias de idade e com uma conversão alimentar aproximada de 3,6:1. Atualmente, o 

peso de abate se aproxima dos 120 kgs aos 150 dias de idade com conversão alimentar 

inferior a 2,4:1(ROPPA, 2014). Essa grande evolução teve um importante componente: o 

melhoramento genético. 

Entendemos que o melhoramento genético deve ser considerado, se não como 

principal, um dos pontos mais importantes dentro de um sistema de produção.É um 

diferencial competitivo do sistema e um ponto altamente estratégico e fundamental, pois 

norteará as características que serão aprimoradas ao longo do tempo. 

Todo melhoramento genético visa obter uma população de filhos com média 

superior a dos pais, obtendo avanço ao longo do tempo nas características de interesse das 

empresas. Em termos econômicos as empresas genéticas atualmente preconizam um 

ganho genético anual entre R$ 3,00 e R$ 4,00 por animal terminado (DIAZ, 2014). 

Ganhos genéticos dessa magnitude são obtidos devido a métodos modernos de avaliação 

genética, como a genética molecular e a genética quantitativa.  

A escolha genética deve ser baseada na habilidade do material genético expressar 

o potencial dentro do sistema de produção. Além de escolher a genética baseado nos 

resultados de indicadores chave de produção, as interações do genótipo com o ambiente 

devem ser consideradas. Empresas fornecedoras de genética geralmente possuem 

diferentes produtos com características que podem se adaptar melhor a diferentes 

sistemas de produção.  

O primeiro passo para que o programa genético seja eficiente é determinar os 

objetivos de seleção e das características selecionadas que melhor representam os 

objetivos delineados. Depois disso, a escolha das linhas genéticas e o trabalho de seleção 

dos melhores animais para serem enviados para o sistema assume papel fundamental. 

Atualmente, a decisão sobre quais animais selecionar fundamenta-se na predição dos 

valores genéticos para os critérios de seleção adotados, sendo necessário o 

desenvolvimento de métodos que possibilitem a estimação acurada dos componentes de 

variância e dos parâmetros genéticos. Todo essa tecnologia e trabalho genético compete a 

empresa fornecedora de material genético, entretanto cabe a empresa produtora de suínos 

tirar o máximo proveito desse material, permitindo que os animais expressem de forma 

mais eficiente o potencial genético. 
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Otimizando a difusão genética dos melhores animais 

(I)Machos 
Considerando que foi feito um ótimo trabalho de melhoramento, seleção e envio 

dos melhores machos, a melhor maneira de difundir os genes dos melhores animais é 

aumentar o número de descentes desses machos. 

Isso pode ser possível através da inseminação do maior número de fêmeas usando 

a menor concentração espermática possível (GERRITS et al., 2005) ou ainda otimizar o 

uso desses machos usando as doses desses animais nas fêmeas mais produtivas do plantel 

(OP3-OP6). 

Na central de sêmen pode ser trabalhado a estratégia do aumento da frequência de 

coletas dos melhores animais e a produção de doses com concentração espermática mais 

baixa de animais com capacidade fecundante comprovada associada à inseminação 

artificial pós-cervical (WATSON & BEHAN, 2002). 

Outra possibilidade é trabalhar com inseminação em tempo fixo com a menor 

concentração possível de sêmen, sendo possível produzir mais do dobro de descendentes 

dos melhores machos sem comprometer o desempenho reprodutivo (FONTANA, 2013). 

 

(II) Fêmeas 

Outro aspecto fundamental para que o sistema produtivo otimize ao máximo o 

potencial genético dos animais é trabalhar uma correta estrutura do plantel e usufruir ao 

máximo o potencial de todas as ordens de parto. A estrutura etária pode ser dividida em 4 

categorias e a meta de partos de cada categoria deve ser gerenciada: 

 - Primeiro parto (18%) 

 - Segundo parto (16%) 

 - OP3 a 5 (>50%) 

 - OP6+ (10%) 

 

(III) Aproveitamento ao máximo das leitoas 

Vários autores (KEMP et al., 2011; LESSKIU & BRANDT, 2010; PATTERSON 

& FOXCROFT, 2009) relatam que a longevidade de uma nova matriz em um plantel está 

intimamente relacionada com a iniciação para a vida reprodutiva da leitoa. Esta classe de 

fêmeas assume papel importante em um rebanho, uma vez que é a OP mais volumosa, 

contribuindo com 18 a 20% dos partos (BORTOLOZZO & WENTZ, 2006) e a correta 

preparação da leitoa vai permitir uma matriz mais produtiva e com maior longevidade no 

plantel. 

Normalmente a produtividade das OP1 não atinge os patamares esperados pelas 

empresas fornecedoras do material genético. Uma das razões é que nas unidades de 

produção não é comum ter uma equipe dedicada exclusivamente para o tratamento das 

leitoas. Além disso, o programa nutricional não exclusivo para leitoas e o desafio 

sanitário desses animais na introdução do rebanho não permitem a expressão total do 

potencial genético. 

Neste contexto, alguns sistemas de produção têm investido em unidades 

especializadas em produzir fêmeas prenhes, denominado “quarto sítio”. Essa unidade de 

produção recebe leitoas pré-púberes, inicia os manejos para estímulo a puberdade, realiza  
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a cobertura e após a confirmação da prenhez, envia a matriz de reposição para a granja 

produtora de leitões. 

A grande oportunidade do quarto sítio é a especialização da mão de obra que 

trabalha somente com a preparação de nulíparas. Ações como, manejo com o macho para 

o estímulo à puberdade, formação de lotes, vacinações, flushing e atingimento dos  

parâmetros recomendados para a cobertura, devem ser o foco de treinamentos e repasses 

para a equipe (BRANDT, 2008). É essencial, também, que os controles e anotações sejam 

fidedignos e eficientes, fazendo com que os números possam sinalizar quando e onde 

devemos interferir (Figura 1). 
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Figura 1. Planilha para monitoramento do desempenho reprodutivo e formação de lotes 

de leitoas. 

 

A possibilidade de uso de nutrição com níveis adequados para esta classe de 

fêmeas é muito vantajosa, uma vez que, normalmente, granjas que não recebem matrizes 

via quarto sítio, não dispõe de mais de um tipo de ração gestação. Além disso, ocorre a 

otimização do espaço das granjas que outrora era destinado para a iniciação de leitoas. 

Segundo Moore (1999), pode-se aumentar o plantel em até 8%.  

Este sistema permite uma constante produção de fêmeas de reposição sob um mesmo 

padrão, porém pode ser flexível em épocas onde normalmente as granjas necessitam de 

um aporte maior de matrizes gestantes. A entrada em cio e a taxa de concepção de fêmeas 

que lactaram   durante   períodos  quentes,   normalmente são prejudicadas.   Neste caso, é  
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pertinente alojar mais leitoas no quarto sítio em meses que antecedem o verão (LESSKIU 

& BRANDT, 2010). 

 

(IV) Maximizando as melhores ordens de parto 

Um dos principais fatores que contribui para o equilíbrio financeiro de uma 

granja produtora de suínos é a estrutura etária do plantel. Quando observamos a realidade 

dos sistemas de produção, muitas vezes nos deparamos com plantéis “envelhecidos”, sem 

uma estrutura etária adequada. 

Quando temos em um rebanho uma porcentagem de fêmeas com 7 ou mais partos 

acima do normal (>10%), precisamos analisar o real motivo desta retenção. Além dessa 

classe de animais possuir maior chance de apresentar falhas reprodutivas e partos difíceis 

a sua progênie apresenta o mesmo potencial genético de, aproximadamente, 3 anos atrás.  

Um motivo que faz com que fêmeas velhas sejam retidas é quando a qualidade da 

leitoa de reposição está aquém do ideal, ou seja, fêmeas mal manejadas quando no 

estímulo da puberdade ou sendo cobertas fora dos parâmetros recomendados pelo 

fornecedor de material genético. Quando isso acontece, para atingir a meta de coberturas, 

a unidade de produção é obrigada a manter no plantel fêmeas velhas, muitas vezes não 

tão produtivas e que deveriam já ter sido descartadas. 

A melhor maneira de manter a melhor estrutura etária ideal do plantel é garantir 

uma adequada taxa de reposição (45 – 50% ao ano) e também trabalhar muito 

eficientemente na retenção das fêmeas jovens no plantel. 

Granjas que, intencionalmente trabalham com reposição inferior a 45%, apesar de 

reduzirem o custo com aquisição de animais, terão indicadores reprodutivos prejudicados. 

Além disso, se em algum momento aumentarem a reposição, terão um rebanho com 

muitas fêmeas jovens e velhas, e uma pequena parcela de OP 3 a 5, cultivando baixas 

produtividade e imunidade do plantel. 

Assim como a taxa de reposição, outros indicadores devem possuir metas (tabela 

1). 

Tabela 1. Indicadores relacionados à estrutura etária de um plantel. 

Indicador Meta 

Idade média do plantel 3,5 partos 

Idade média dos descartes 5 partos 

% de fêmeas que atingiram o 1º parto e não o 2º <10% 

% de fêmeas retidas até o 3º parto 75% 

% de fêmeas entre OP3 e 5 >50% 

Adaptado de PIC (2013a); Lesskiu & Brandt (2010); Lesskiu et al. (2011). 

A política de descarte das fêmeas deve levar em consideração o momento que a 

matriz   atinge  a  amortização  de  seu   custo.   Pinilla   & Lecznieski (2010), analisando  
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rebanhos dos Estados Unidos, observaram que é a partir do quarto parto que a matriz 

começa a gerar lucro líquido para o sistema de produção (Figura 2). Portanto, é muito 

oportuno treinar a equipe de colaboradores  da granja para praticar ações que  maximizem 

o número de fêmeas que atinjam a OP4. Com 50% do plantel estando entre OP 3 e 5, é 

perceptível a melhora tanto no número quanto na qualidade dos leitões produzidos, uma 

vez que nestas classes de fêmeas, está ocorrendo o pico de produção de leite 

(DOURMAD et al., 2012) e de leitões. 

 
 

Figura 2. Retorno sobre o investimento de acordo com a ordem de parto em rebanhos dos 

Estados Unidos (Pinilla & Lecznieski, 2010). 

 

Estratégias de produção e estrutura na granja que permitam melhor consumo 

alimentar voluntário na lactação, foco no escore corporal visual, reduzindo fêmeas 

magras e gordas, e o investimento em instalações que não afetam a integridade do 

aparelho locomotor das fêmeas, são pontos chave para a longevidade de uma matriz e 

produtividade global de um sistema produtivo. Ainda, estas ações são imprescindíveis no 

sentido de aproveitar ao máximo o potencial genético das matrizes que entram no 

momento mais produtivo de suas vidas, entre o terceiro e quinto parto. 

  

(V) Modelo de Quinto Sítio 

As leitoas, frequentemente são um fator de desequilíbrio sanitário, quando 

introduzidas na granja de destino (MOORE, 2005). Isso se deve ao fato dessa categoria 

de animal conter uma microbiota diferente da granja de destino determinando 2 

consequências principais: 

1 – Introdução de um novo patógeno na granja de destino; 

2 – Falta de imunidade da leitoa frente aos agentes presentes na granja de destino, 

o que transforma a leitoa em um potencializador de agentes infecciosos inclusive no 

momento do parto. 

Além disso, é bem documentado que as leitegadas provenientes de leitoas 

apresentam um menor desempenho até  o abate  quando comparadas  às  de matrizes com  
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ordem de parto superiores. Os leitões filhos de leitoa, além de adoecerem mais 

facilmente, servem como verdadeiros potencializadores de patógenos, aproximando o 

limiar que transforma uma enfermidade subclínica em clínica e contribuindo que um 

aumento da pressão de infecção no ambiente.  

Uma das mais aceitas explicações para esse fato é que o status sanitário de uma 

leitoa e, consequentemente a capacidade de “proteger” a sua leitegada é pior quando 

comparada com fêmeas de ordem de partos superiores. Enfermidades como a síndrome de 

MMA (mastites-metritis-agalactia) e diarreias em leitões na maternidade são também 

mais frequentes em leitões filhos de leitoas (MOORE, 2005)  

Fano et al. (2007) verificaram que os leitões nascidos de fêmeas com ordem de 

parto 1 e 2 apresentaram uma prevalência maior do Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) na 

ocasião do desmame quando comparadas aos leitões com ordem de parto maiores 

(32,76% vs. 21,5%, p<0,05). Principalmente as fêmeas OP1, podem apresentar sorologia 

negativa para Mh no momento do parto não transferindo assim imunidade passiva para 

leitão que acaba se infectando precocemente com o Mh na maternidade. A positividade 

do Mh em leitões no desmame apresenta uma forte correlação (R2 = 0,534 e p<0,009) 

com a presença e severidade de lesões pulmonares no momento do abate. 

Moore (2005) observou que leitões filhos de leitoas apresentaram 3 vezes mais 

pulmões com hepatização no abate quando comparado com leitões filhos de matrizes com 

ordem de parto superior (12% vs. 34%). 

A correta iniciação para a vida reprodutiva da leitoa auxilia em sua produtividade 

e subsequente longevidade no rebanho. Entretanto, a fêmea passa talvez pelo seu maior 

desafio durante a primeira lactação, período que tem que amamentar a leitegada e ainda 

está em fase de desenvolvimento corporal (MOORE, 2005). Se houver algum problema 

durante a primeira lactação, a carreira produtiva desta matriz de primeiro parto, mesmo 

que tenha sido adequadamente preparada quando era nulípara, poderá ser comprometida 

acarretando em remoção precoce do plantel. 

Uma das formas propostas nos últimos anos que tem por objetivo eliminar o 

desequilíbrio que a leitoa e sua leitegada produz ao ser alojada em uma granja é o 5º sítio 

ou segregação de parto. Assim como a atividade de preparação de leitoas foi 

especializada e segregada no quarto sítio, o interesse em desmamar uma primípara com 

melhores condições para a retomada da vida reprodutiva, quando comparada ao sistema 

tradicional, fez com que o quinto sítio fosse implantado (WENTZ et al., 2011).  

O consumo alimentar voluntário durante a lactação exerce papel importante no 

catabolismo lactacional e na subsequente retomada à vida reprodutiva da fêmea suína 

(MELLAGI et al., 2010). No caso de primíparas, é sabido que o consumo alimentar é 

inferior quando comparado a outras OP. Somado a isso, por estar em fase de 

desenvolvimento, esta matriz tende a apresentar uma suscetibilidade maior ao 

catabolismo lactacional, perdendo mais peso e espessura de toucinho que as pluríparas 

(CLOSE & COLE, 2001).  

Utilizando da segregação de partos no quinto sítio ocorre a especialização de 

manejos primordiais com as primíparas. Portanto, o foco em ações que visam maximizar 

o consumo alimentar durante a lactação, no quinto sítio, deve ser redobrado. A qualidade 

do fornecimento de ração, de água e a ambiência assumem papel importante (FARMER 

et al., 2007).  
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Considerando que fêmeas mais jovens possuem necessidades nutricionais 

diferenciadas de animais adultos, para alcançar o máximo potencial genético dos nossos 

rebanhos com um menor custo nutricional, pode-se utilizar mais de uma formulação de 

ração   gestação.  Porém,  a execução  em granjas  convencionais é complicada.  Existem 

diferentes requerimentos nutricionais de acordo com o número de partos, não só nas 

fórmulas de ração gestação como também na lactação (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Exigência de lisina* digestível (Lis D) nas fases de gestação e lactação. 

Suínos em fase de gestação 

Rostagno 

et al. 

(2005) 

OP Leitoas Porcas 

  Dias <70 >70 <70 >70 

% Lis D 0,62 0,75 0,45 0,63 

  

NRC 

(2012) 

OP 1 2 3 4+ 

Dias <90 >90 <90 >90 <90 >90 <90 >90 

% Lis D 0,57 0,76 0,48 0,67 0,41 0,58 0,35 0,53 

Suínos em fase de lactação 

PIC 

(2013b) 

OP Primípara Pluríparas 
  

% Lis D 1,12 0,95 

Adaptado de Rostagno et al. (2005); NRC (2012); PIC (2013b). 

 

A possibilidade de segregação de fórmulas é uma das vantagens do quinto sítio, 

assumindo rações melhor balanceadas para OP1, contribuindo para uma melhor fase final 

de desenvolvimento da matriz e reduzindo o custo das rações das fêmeas com maior 

ordem de parto devido a menor exigência destas matrizes. 

Do ponto de vista estrutural, por se tratar de animais de menor porte, pode-se 

trabalhar com celas de gestação e maternidade menores e mais estreitas que o de um 

plantel normal, otimizando o espaço físico (MOORE, 2005).  

Devido ao prolongado intervalo desmame-estro quando comparado com fêmeas 

OP2+ (POLEZE, 2006), é necessário uma adequação estrutural, pois as primíparas 

desmamadas ficarão mais tempo no flushing pré-cobertura. Outra opção é o uso de 

protocolos hormonioterápicos mais agressivos. 

Evidentemente que o objetivo deste sistema também permite a oportunidade de 

alojar em creches/terminação a progênie somente das OP1, facilitando manejos 

nutricionais e de vacinações/medicações. O fluxo de produção pode ser observado na 

Figura 3. 
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Figura 4. Modelo de Quinto Sítio. Adaptado de Moore (2005). 

 

(VI)Resultados esperados 

 Com o modelo de 5 sitio espera-se atingir as metas de distribuição das fêmeas por 

ordem de parto. Além disso, a não mistura de leitões de leitoas e porcas na 

creche/terminação permite uma diminuição dos custos de medicamentos e a melhoria do 

resultado zootécnico. 

 

Tabela 3. Resultado zootécnico de leitões na fase de creche e crescimento + terminação 

após a implementação do 5º sítio (MOORE et al., 2005). 

 FILHOS DE 

LEITOAS 

FILHOS DE 

MULTÍPARAS 

Mortalidade creche (%) 2,9% 1,5% 

G.P.D. sítio 2 (g/dia) 430 465 

Custo medicamentos S2 

(U$/leitão) 

1,37 0,53 

Mortalidade sítio 3 (%) 3,8 3,25 

G.P.D. S3 (g/dia) 795 820 

Custo medicamentos 

S3(U$/leitão) 

1,07 0,77 

Adaptado de Moore et al. (2005). 
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Conclusões 

Sistemas de produção de suínos têm obtido grandes ganhos de produtividade nos 

últimos anos. O trabalho conjunto das empresas de melhoramento genético com os 

sistemas de produção tem elevado o potencial das unidades de produção. É fundamental 

que nesse programa de melhoramento não fique responsável apenas os núcleos genéticos 

ou os fornecedores de material genético. Para diminuir o “GAP” genético e maximizar a 

difusão dos melhores animais é imprescindível que as empresas produtoras de suínos 

tenham as estratégias traçadas dentro do sistema para produzir mais descendentes dos 

machos superiores e tirar o melhor resultado das fêmeas disponíveis atualmente. 

Do ponto de vista prático acreditamos que os seguintes aspectos ainda podem ser 

melhor utilizados para aumentar a lucratividade do sistema de produção: 

 Compreender o valor econômico de cada característica usada no programa de 

melhoramento genético e estabelecer as metas que irão nortear o programa; 

 Estruturar os corretos procedimentos operacionais no sistema que possam ser 

totalmente implementados para capturar ao máximo o potencial genético; 

 O correto gerenciamento da central de produção de sêmen e a estrutura das 

unidades de produção para que se otimize o desempenho de todas as ordens de 

parto das matrizes, quando bem gerenciado se traduz em importantes ganhos 

econômicos para o sistema. 
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Resumo 

A mão de obra representa de 10 a 20% do custo do leitão desmamado. Com a 

escassez de operários e o aumento da concorrência pela mão de obra, criou-se a 

necessidade de buscarmos o aumento de sua eficiência em unidades produtoras de leitões. 

Entre os países produtores de suínos, o Brasil destaca-se como o país que registrou a 

maior escassez de mão de obra em 2014 com 63%. O objetivo deste trabalho é discutir os 

aspectos relacionados à otimização de mão de obra no setor de maternidade. Neste setor, 

a mortalidade é um dos principais indicadores de controle e os fatores relacionados à mão 

de obra impactam em todas as causas de mortalidade. No presente trabalho o tempo 

dedicado por leitão desmamado (p=0,06), tempo dedicado por fêmea/ano (p=0,01) e 

relação matrizes por funcionário (p=0,07) estão correlacionados com a mortalidade de 

maternidade. A priorização de atividadesé a principal ferramenta no dimensionamento de 

equipes de maternidade, sendo a alimentação das matrizes, atendimento ao parto, 

processamento de leitões e o manejo dos três primeiros dias de vida dos leitões as 

atividades de maior importância. A automação do arraçoamento das matrizes e o uso de 

celas parideiras com pisos vazados reduzem diretamente a necessidade de colaboradores 

na maternidade.Concluindo, o processo de otimização de mão de obra necessita de 

excelência na gestão de pessoas, associado a adequações estruturais e disciplina na 

execução de atividades priorizadas no processo. 

 

Introdução 

 A suinocultura tecnificada é uma atividade dinâmica e em constante evolução no 

que diz respeito àgestão, instalações, nutrição, sanidade e manejo. Especialmente nas 

últimas duas décadas, a gestão da mão de obra e sua eficiência têm sido muito estudadas 

em função da escassez, impactos produtivos no sistema e diminuição das margens de 

lucro da atividade. A mão de obra representa de 10 a 20% do custo do leitão desmamado 

e o que determina a lucratividade da atividade é a quantidade, e principalmente, a 

qualidade da mão de obra e o resultado técnico da granja. 

 As pressões exercidas pelo mercado consumidor e/ou barreiras comerciais 

também   aumentaram,  como  por  exemplo,   ausência   de   ractopamina,   Salmonella e  
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exigências relacionadas ao bem estar animal, tornando permanente a necessidade de 

adaptação e inovação em todos os campos envolvidos. Neste cenário, o capital financeiro 

deixou de ser o recurso mais importante e cedeu lugar a gestão do conhecimento e 

resultados.  

A gestão estratégica de pessoas tornou-se a ferramenta indispensável frente ao 

cenário macroeconômico do país. Com o aumento da concorrência pela mão de obra 

criou-se a necessidade de buscarmos o aumento da eficiência na utilização do recurso 

através de ações que diminuam a dependência de grande número de pessoas na granja. No 

contexto atual, as granjas e sistemas de produção, que estão voltados para o futuro e 

preocupados com seu destino no mercado, enfrentam macro desafios (Figura 1) os quais 

precisam estar estreitamente sintonizados, para garantirem a sustentabilidade do negócio. 

Dentre estes desafios estão: o impacto da globalização nos resultados, exigências cada 

vez maiores de clientes, necessidade de não ter mais pessoas trabalhando e sim 

empreendedores colaborando, extrair o máximo dos recursos tecnológicos disponíveis, 

com os menores custos e maximização de receitas (resultados), além de gerar 

conhecimento e capacitação do seu time. 

Outra tendência é a mudança da forma de avaliação da produtividade do sistema, 

passando a avaliar, além do número de leitões por fêmea/ano, o número de leitões 

produzidos em função das horas trabalhadas, número de funcionários e capacidade da 

granja, assim como os quilogramas de leitões produzidos em função dos mesmos 

indicadores (BENNEMANN & GONÇALVES, 2013).  

Quando comparamos os sistemas de produção norte americanos com brasileiros, 

o número de pessoas envolvidas no processo de produção de leitões é menor, com 

proporções de 300 a 400 matrizes por funcionário. No Brasil, as relações situam-se na 

grande maioria entre 100 e 200 fêmeas por funcionário. Tais diferenças devem-se, 

principalmente, a padrões tecnológicos de instalações, aspectos legais com relação aos 

trabalhadores, assim como a maior necessidade de supervisão das atividades do dia a dia 

da granja. Contudo, no Brasil esta é uma realidade que está mudando, onde novos 

projetos já incorporaram padrões tecnológicos e de manejo que estão permitindo chegar a 

250 a 300 fêmeas por funcionário.  

O objetivo deste trabalho é discutir os aspectos relacionados à otimização de mão 

de obra em maternidades brasileiras. 
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Figura 1. Desafios de sistemas de produção e granjas que buscam alta competitividade na 

produção de suínos (Adaptado de TONET et al., 2012).  

   

Por que racionalizar a mão de obra? 
A falta de profissionais no mercado de trabalho é um fenômeno mundial. Um 

estudo recente realizado pela Manpowergroup (2015) apontou que, em 2014, 36% das 

empresas do mundo relataram escassez de mão obra. Especialmente após a crise de 2008, 

as oscilações nas economias de todo o mundo levaram a um aumento na competitividade, 

de forma generalizada, obrigando as empresas a trabalharem de forma mais eficiente. Em 

2008, no auge da crise global, 31% das empresas tinham esta percepção.  Neste ranking, 

em 2014, o Brasil, juntamente com a Argentina e Turquia, ocuparam a 4° posição onde 

63% dos empregadores nacionais enfrentaram dificuldades para ocupar as posições vagas 

em suas empresas, ficando atrás do Japão (81%), Peru (67%) e Índia (64%). Ao mesmo 

tempo, o desemprego continua sendo um problema sério, deixando claro que há excesso 

de oferta de mão-de-obra e uma escassez de profissionais (MANPOWERGROUP, 2015). 

A escassez de profissionais obrigou as empresas a adotarem novas práticas na 

gestão de pessoas, oferecendo oportunidades de treinamentos e desenvolvimento 

complementar dos funcionários. As companhias também passaram a contratar pessoas 

que não possuem as habilidades necessárias (jovens e estrangeiros, por exemplo),  porém  
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que apresentem potencial de desenvolvê-las. Outra forma encontrada foi adaptar o 

processo de seleção buscando candidatos fora da sua região de atuação e parcerias com 

instituições educacionais que tenham a grade curricular alinhada às necessidades das 

empresas.   

China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil são os principais países 

produtores de suínos (ABPA, 2013). Analisando o cenário de escassez de mão de obra 

neste grupo, o Brasil é o país com maiores dificuldades de contratação (Tabela 1). O 

cenário é de evolução, pois em 2014 o índice foi de 63%, frente aos 68% de 2013 e 71% 

em 2012. China, União Europeia e Estados Unidos fecharam 2014, com 24%, 27% e 

40%, respectivamente (MANPOWERGROUP, 2015). 

No Brasil, as principais classes onde existe escassez de mão de obra são: operária, 

seguidos da área técnica e motoristas. Em relação aos demais países produtores de suínos 

citados, a principal área deficitária é a dos profissionais de ofício como eletricistas, 

pedreiros e mecânicos (Tabela 2). Esta categoria aparece no Brasil, somente na 5° 

posição.  

Na suinocultura, a mão de obra representa de 10 a 20% do custo de produção de 

leitões desmamados e seu custo é diretamente proporcional ao tamanho da granja 

(KUMMER & GONÇALVES, 2013; MARTIN, 1999). Além das alternativas citadas, o 

aumento do número de matrizes servidas por funcionários foi aalternativa encontrada 

como forma de minimizar os impactos da escassez de profissionais. A redução da 

competitividade da granja, instabilidade de preços e mercado, menor comprometimento 

dos empregados, o aumento da rotatividade, maiores custos com remuneração e 

contratação foram os principais fatores catalisadores do processo nos últimos cinco anos.  

Nos Estados Unidos, fatores como a legislação, instabilidade de preços e 

mercado, bem estar animal e doenças de alto impacto econômico como a Síndrome 

Reprodutiva e Respiratória dos Suínos (PRRS) e mais recentemente a Diarreia Epidêmica 

dos Suínos (PED), aumentaram a velocidade de adoção de novas tecnologias de produção 

e novas formas de comercialização. Outro movimento foi à concentração da produção de 

suínos em poucos estados, o que fez com que a mão de obra capacitada seja limitada, 

gerando disputa entre as diferentes granjas (PIVA & GONÇALVES, 2012).  
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Tabela 1. Ranking de produção de carne suína e evolução da escassez de mão de obra de 2010 a 2014 nos principais países  

produtores (ABPA, 2013; MANPOWERGROUP, 2015a). 

  Global China União Européia Estados Unidos Brasil 

Produção Carne Suina (mil ton) 107.514 53.800 22.450 10.508 3.370 

Ranking Produção Carne Suína   1° 2° 3° 4° 

Evolução Escassez de Mão de Obra 
     

2010 31 40 23 14 64 

2011 34 24 24 52 57 

2012 34 23 25 49 71 

2013 35 35 26 39 68 

2014 36 24 27 40 63 
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Tabela 2. Dez áreas com maior escassez nos principais países produtores de suínos (MANPOWERGROUP, 2015b). 

Ranking Global China União Européia Estados Unidos Brasil 

1 
Profissões de ofício 

(pedreiros, eletricistas, etc.) 

Profissões de ofício 

(pedreiros, eletricistas, 

etc.) 

Profissões de ofício 

(pedreiros, eletricistas, 

etc.) 

Profissões de ofício 

(pedreiros, eletricistas, 

etc.) 

Operários 

2 Engenheiros Representante de vendas Engenheiros 
Profissionais de 

restaurantes e hotelaria 
Técnicos em Geral 

3 
Técnicos (prod.primária, 

manutenção, engenharia) 
Gerente de Vendas Gerente de Vendas Representante de vendas 

Motoristas 

 (transporte de carga) 

4 Representante de vendas Técnicos em Geral 
Técnicos (prod.primária, 

manutenção, engenharia) 
Professores 

Secretárias e 

assistentes 

administrativos 

5 
Contadores e profissionais de 

finanças 
Engenheiros Gestores e executivos 

Motoristas  

(transporte de carga) 

Profissões de ofício 

(pedreiros, eletricistas, 

etc.) 

6 Gestores e executivos Gestores e executivos 
Motoristas (transporte de 

carga) 

Contadores e 

profissionais de finanças 
Profissionais de TI 

7 Gerente de Vendas Operadores de Máquina 
Contadores e profissionais 

de finanças 
Operários 

Contadores e 

profissionais de 

finanças 

8 Profissionais de TI Profissionais de TI 
Profissionais de 

restaurantes e hotelaria 
Profissionais de TI 

Operadores de 

Máquina 

9 
Secretárias e assistentes 

administrativos 
Pesquisadores 

Secretárias e assistentes 

administrativos 
Engenheiros Engenheiros 

10 
Motoristas 

 (transporte de carga) 

Secretárias e assistentes 

administrativos 
Operários Enfermeiras  Gerente de Vendas 
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Piva & Gonçalves (2012) descreveram as relações típicas de matrizes por 

funcionários de acordo com o tamanho das granjas nos Estados Unidos (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Típica relação de matrizes por funcionário de acordo com tamanho da granja 

nos Estados Unidos (Piva & Gonçalves (2012).  

N. Matrizes Matrizes por Funcionários 

Até 2.400 250 a 300 

2.400 a 4.000 300 a 350  

4.000 a 6.000 350 a 450 

 

Contudo, é preciso ponderar que esta relação é adequada à realidade norte-

americana. Notadamente, as granjas norte-americanas apresentam similaridades, como 

climatização, ampla proporção de pisos ripados nas maternidades, gestações e creches, 

além da automação em alimentação em todas as fases dos animais. Fatos estes que os 

levaram a estabelecer uma relação mais estável de matrizes por funcionários conforme 

citado acima. As granjas e/ou sistemas de produção ainda possuem equipes de apoio 

externas responsáveis pelo transporte de animais mortos e resíduos, manutenção, 

carregamento de animais, digitação de dados (central) e retirada dos dejetos das 

instalações uma a duas vezes ao ano. Estas pessoas não estão incluídas na relação de 

matrizes por funcionários citadas. O modelo norte-americano prioriza que os funcionários 

envolvidos com a criação dos animais estejam focados nas atividades do dia a dia da 

granja.  

Para o Brasil, fatores como a localização da granja, diferentes padrões 

tecnológicos das instalações, variados níveis de automação das granjas, presença de mão 

de obra familiar, tamanho da granja e aspectos culturais nos impedem de ter-mos uma 

relação padrão no país. Nos últimos anos, com o aumento da escala de produção e 

desenvolvimento de grandes projetos, com granjas acima de 1.000 matrizes, tem sido 

possível atingir mais de 200 matrizes por funcionário (ZOTTI, 2013). Considerando a 

adaptação de projetos já existentes, uma relação de 200 a 250 matrizes por funcionário é 

coerente para o Brasil e acima de 250 matrizes por funcionário como requisito mínimo 

para novos projetos.    

 

Pontos críticos na otimização de mão de obra na maternidade 

(I) Controle dos indicadores 

A maternidade é o setor mais complexo da produção de suínos, uma vez que abriga 

duas categorias de animais com exigências distintas de ambiente, nutrição e manejo. O 

desmame do maior número de leitões pesados, juntamente com a saída de matrizes com 

condição corporal adequada, é o objetivo deste setor. Também é onde estão alocados 45 a 

60% de todos os funcionários da granja. 

A mortalidade de maternidade é um dos principais indicadores deste setor. As 

principais causas de mortalidade incluem a ocorrência de natimortos intraparto e leitões 

nascidos com baixa viabilidade, hipotermia dos leitões pós-parto, fome ou desidratação, 

infecções,   esmagamento   e   agressividade   da matriz.   Em   todas  as causas   citadas a  
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supervisão dos animais influencia diretamente sobre a ocorrência das mesmas. Ainda, as 

falhas  de mão  de obra também  se incluem  como causas de mortalidade de maternidade, 

especialmente na falta de supervisão no momento dos partos e identificação de animais 

doentes(HOLYOAKE et al., 1995; KIRKDEN et al.,  2013; PELTRONIEMI & 

OLIVIERO, 2015).  

A figura 2 ilustra as principais causas de mortalidade e os fatores relacionados à 

sua ocorrência. Nesta, percebem-se que os fatores relacionados à mão de obra impactam 

em praticamente todas as causas de mortalidade. Em granjas com mão de obra reduzida, 

quanto maior for a capacidade de mitigar os efeitos dos outros fatores envolvidos, menor 

será a dependência dos colaboradores.  

No estudo realizado no presente trabalho, com objetivo de avaliar o impacto das 

variáveis de mão de obra relacionadas com o desempenho zootécnico, utilizou-se um 

banco de dados de 123.284 matrizes, provenientes de trêssistemas de produção 

brasileiros(Tabela 4). Somente foram incluídas nas análises granjas com capacidades 

maiores que 1.000 matrizes.A mortalidade de maternidade mostrou haver correlação 

significativa com o tempo dedicado por leitão desmamado (p=0,06), tempo dedicado por 

fêmea/ano (p=0,01) e relação matrizes/funcionário (p=0,07). Entretanto,em relação aos 

parâmetros citados, a mortalidade de maternidade ocorrida pode ser explicada em apenas 

8,4%; 15,2% e 7,8% respectivamente. Adicionalmente, observou-se que a cada 100 

fêmeas/funcionário a mortalidade de maternidade subiu 1,7%, o que pode ser justificado 

por se tratar de granjas de alta produtividade, onde a correlação da mortalidade de 

maternidade com o número de nascidos vivos também foi significativa. Na ocorrência de 

situações adversas como diarreias e aumento do número de partos e leitões nascidos, estas 

granjaspossuem menor capacidade de suporte individual aos leitões. A ocorrência de 

leitões nascidos mortos e mumificados não sofreu influência do tempo total dedicado por 

leitão desmamado e por fêmea/ano. 

 

Tabela 4. Correlação de indicadores de produtividade com parâmetros de desempenho de 

mão de obra em sistemas de produção (Os autores, 2015). 

  

 

Tempo Dedicado 

por Leitão 

Desmamado 

Tempo Dedicado 

por Fêmea/ano 

RelaçãoMatrizesp

orFuncionário 

Nascidos mortos 
R 0.23 0.17 -0.27 

p 0.14 0.28 0.08 

Nascidos 

Mumificados 

R -0.13 -0.02 -0.02 

p 0.39 0.92 0.92 

Mortalidade de 

Maternidade 

R -0.29 -0.39 0.28 

p 0.06 0.01 0.07 
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Figura 2. Principais causas de mortalidade de leitões na maternidade, e fatores relacionados com a ocorrência em unidades produtoras de 

leitões. Adaptado de HOLYOAKE et al., 1995; KIRKDEN et al., 2013; PELTRONIEMI & OLIVIERO, 2015. 

Mortalidade de Maternidade

Natimortos 
Intraparto e 

Baixa 
Viabilidade

- Asfixia perinatal

- Partos distócicos

- Porcas velhas

Porcas obsesas ao 
parto

- Estresse no parto

- Estresse pelo 
calor

- Leitões baixo 
peso ao nascer

Hipotermia

- Falta de 
suprimento de 
calor após o parto

- Falta de 
supervisão pós 
parto

Fome e 
Desidratação

- Falha na 
ingestão de 
colostro

- Disputa/falta de 
tetos viáveis

- Síndrome 
disgalactia pós 
parto

- Produção de 
colostro/leite 
insuficiente

- Falta de 
supervisão pós 
parto

Infecções

- All in All out

- Limpeza e 
desinfecção

- Freq. remoção 
de fezes/cama

- Vacinação 
matrizes

- Frio no parto

- Falhas de 
biosseguridade

- Lesões físicas 
dos leitões

- Falta de 
supervisão no 
parto

Esmagamento

- Comportamento 
da porca

- Escamoteador 
não adequado

- Design da cela 
parideira

- Falta de 
supervisão pós 
parto

Agressividade 
da Matriz

- Comportamento 
da porca

- Lesões aparelho 
mamário

- Medo do tratador

- Falta de 
upervisão pós 
parto

Mão de Obra

- Falta de suporte 
em distocias

- Falta de 
cuidados  
neonatais

- Falta de  
Monitoramento do 
tempo de parto

- Falta de 
habilidade no 
manejo dos leitões

- Comportamento 
agressivo com os 
animais

- Falta de 
medicação de 
porcas  e leitões 
doentes
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(II) Dimensionamento da equipe e priorização de manejos 

A correta distribuição das funções, assim como a percepção da necessidade de 

ajuda mútua,faz parte da rotina gerencial. No Brasil, muitas granjas trabalham de forma 

setorizada, onde funcionários da gestação, por exemplo, não contribuem diretamente nas 

atividades de outros setores. Nos processos de otimização, este conceito é abandonado, 

passando a existir a equipe da granja e não de setores individualizados. Isto facilita a 

rotina nos finais de semanas, quando as granjas trabalham com número de pessoas 

reduzido. Para articular estas mudanças, o líder do processo deve ter capacitação, 

experiência para redistribuição das atividades e contornar eventuais situações adversas.  

De acordo com Bennemann & Gonçalves (2013), como estratégias magistrais no 

processo de otimização de mão de obra na maternidade, devemos considerar:  

 Escolher as pessoas que irão coordenar o processo de mudança;  

 Conferir máxima disciplina e rigor na execução das atividades; 

 Automatizar o arraçoamento das matrizes;  

 Focar na rotina dos três primeiros dias de vida do leitão;  

 Eliminar manejos desnecessários e repensar a frequência de outros.  

 

Adicionalmente a esta lista podem ser incluídos: 

 Mapeamento das oportunidades de redução de pessoal através da realização 

de cronoanálise, ou seja, medição do tempo gasto em cada atividade, 

quantificando o tempo ocioso da equipe. A partir das informações obtidas 

faz-se necessário asredefinições das atividades e pessoas. Esta ferramentatem 

um potencial de otimização de 10 a 40% do tempo disponível (já 

remunerado);  

 Minimizar tempo improdutivo da equipe com deslocamentos desnecessários e 

improvisações; 

 Concentrar todos os utensílios necessários às atividades próximas ao seu local 

de utilização. Manter em uso somente aquilo que sabidamente funciona, 

retirando objetos obsoletos;  

 Adotar medidas que melhorem o fluxo de animais e pessoas. O deslocamento 

de animais é responsável por grande parte do tempo gasto das equipes de 

gestação e maternidade, assim como um momento de dispersão da equipe;  

 Treinara equipe naquelas atividades indispensáveis.  

 

Contudo,em cenários de mão de obra otimizada, o tempo dedicado para cada 

leitão desmamado cai exponencialmente (Figura 3). Desta forma, já não fazem parte da 

rotina diária de muitas granjas os seguintes manejos: 

 Castração de leitões;  

 Corte e cura de umbigo;  

 Desgaste de dentes; 

 Vacinação de leitões e controle de roedores (feitos por equipes terceirizadas); 

 Lavação de matrizes no alojamento na maternidade;  

 Limpeza excessiva de instalações; 

 Limpeza da cela parideira restrita ao dia anterior esperado do parto. 
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 Presença de pessoa específica responsável pelas atividades de determinadas 

salas; 

 Limpeza diária de escamoteadores (abandono do uso de camas e utilização de 

pisos aquecidos ou vazados); 

 Pintura da granja com cal;  

 Redução de hérnias; 

 Pesagem de leitões ao nascimento;  

 Uniformização de 100% das leitegadas.  

 

 
Figura 3. Tempo dedicado por leitão desmamado de acordo com a relação de fêmeas por 

funcionário em granjas brasileiras e norte-americanas* (Os autores, 2015). 

*55 granjas com total de 163.146 matrizes.  

 

 A visão de priorizar atividades essenciais é a principal diferença quando 

comparamos sistemas de produção norte-americanos e brasileiros (Tabela 5). 

Basicamente a rotina do setor de maternidade, de uma granja norte-americana, resume-se 

em: 

 Inspeção diária dos animais - checagem do consumo de ração pelas matrizes e 

presença de leitões a medicar ou transferir; 

 Contagem de leitões nascidos e transferências de leitões (quando necessário); 

 Remoção de leitões e matrizes mortas; 

 Supervisão de partos e intervenções obstétricas;  

 Processamento de leitões – medicação, castração, vacinação, aplicação de ferro e 

medicamentos preventivos;  

 Medicação e vacinação de matrizes; 

 Alojamento e desalojamento de matrizes e leitões;  

 Limpeza e desinfecção das salas;  

 Conferência da funcionalidade dos sistemas de arraçoamento, ambiência, dejetos 

e alarmes da granja;  

 Organização geral do setor. 
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Desta forma, considerando uma granja de 2.500 matrizes (em diferentes cenários 

de mão de obra),uma distribuição típica de atividades e funções pode ser evidenciada na 

tabela 5. No cenário otimizado nacional, dentre as atividades priorizadas, incluem-se: 

atendimento ao parto, alimentação das matrizes, manejo dos três primeiros dias leitões, 

processamento de leitões, checagem diária do plantel, medicação de matriz e leitões e 

cuidados com escamoteador. Como diferenciais do cenário norte americano, tem-se a 

supervisão do parto, ou seja, o funcionário apenas verifica se a fêmea necessita de alguma 

atenção adicional ao parto, realização de intervenções obstétricas (finalização do parto) e 

aparticipação ativa do gerente da granja e líder de setor executando as atividades de 

rotina.  

 

(III) Adequações das instalações e automações.  

Kummer & Gonçalves (2013) elencaram uma série de ferramentas que 

contribuem para a redução de mão de obra. Entre elas, aplicam-se as maternidades: celas 

parideiras com abertura frontal, piso vazado, sistema hidráulico de limpeza com engates 

rápidos nas salas, água aquecida, portões de manejo com engate rápido, carrinhos de 

manejo dos leitões (processamento de leitões), rádios para comunicação interna, sistema 

automatizado de cortinas e arraçoamento das matrizes. Dentre estas, a principal 

ferramenta que vem sendo adotada nos processos de otimização, é a automação do 

arraçoamento das matrizes. 

A restrição de consumo de ração na lactação prejudica a produção de leite pelas 

matrizes, e consequentemente, o peso e o desempenho subsequente da leitegada 

desmamada (MAIN et al., 2004; SMITH et al., 2005). Em primíparas e multíparas, o 

desempenho reprodutivo subsequente também é afetado com a restrição de alimento, 

associada ao alto grau de mobilização de reservas corporais durante a lactação (ANIL et 

al., 2006; MELLAGI et al., 2010). Em sistemas convencionais, o fornecimento de ração 

ad libitum desde o parto, necessita de transporte de ração em carrinhos e oferta manual 

para a matriz, exigindo colaboradores exclusivos para tal atividade. Em uma granja de 

1.000 matrizes, estima-se que são necessários 3 a 4 pessoas para o arraçoamento das 

matrizes para manter o consumo ad libitum, inclusive com ofertas durante o período 

noturno. 

A automação do arraçoamento propicia a redução direta de 2 a 3 funcionários, no 

mesmo exemplo citado (Tabela 6). Como benefícios diretos, soma-se ainda, a melhor 

qualidade do leitão (maior consumo e produção de leite), redução das atividades de 

manejo, menor dificuldade de operação e desgaste físico da equipe. Contudo, deve ser 

considerado que sistemas automáticos requerem maior necessidade de supervisão do 

equipamento e grande atenção por parte do pessoal para identificação das matrizes que 

não estão alimentando-se corretamente.  

 



 

309 

 

Racionalização do uso de mão de obra das maternidades das unidades de produção de leitões 

Tabela 5. Cenários comparativos de acordo com o número de colaboradores de uma granja de 

2.500 matrizes (produção de desmamados), e sua respectiva distribuição de funções e atividades. 

Tópicos 

Comparativos/Cenários 

Cenário Conservador 

Nacional 
  

Cenário 

Otimizado  

Nacional 

  
Cenário  

Norte-americano 

Plantel matrizes 2500 
 

2500 
 

2500 

Partos por semana 118 
 

118 
 

118 

N. de funcionários/granja 30 
 

16 
 

8 

N. de 

funcionários/maternidade 
16  9  4 

Relação matrizes por 

funcionário 
83   156   313 

Funções das 

equipe de  

maternidade 

Líder, noturnos, 

parteiros, enfermeiros. 

Responsáveis pelo 

manejo de colostro, 

uniformização, 

processamento dos 

leitões e cuidados com 

leitões menores. 

Responsáveis pela 

limpeza e desinfecção 

entre lotes, limpeza 

diária de corredores, 

comedouros. 

Responsável pelo 

apontamento de dados, 

e organização das fichas 

e mapas. 

  

Líder, noturnos 

(não obrigatório), 

parteiros e 

enfermeiros. 

Responsáveis pelo 

manejo de 

colostro, 

uniformização e 

processamento de 

leitões. 

Responsável pela 

limpeza e 

desinfecção entre 

lotes e pequenos 

reparos.  

  Líder + gerente da 

granja, ambos, 

responsáveis pela 

supervisão dos 

partos, 

apontamento de 

dados e checagem 

dos animais. 

Responsáveis pela 

uniformização e 

processamento de 

leitões. 

Responsável pela 

manutenção, 

limpeza e 

desinfecção entre 

lotes.  

      
  

  

  

  

  

  

Atividades 

priorizadas 
  

  Atendimento ao 

parto, alimentação 

das matrizes, 

manejo dos três 

primeiros dias 

leitões, 

processamento de 

leitões, checagem 

diária do plantel, 

medicação de 

matrizes e leitões e 

cuidados com 

escamoteador. 

Organização geral 

do setor. 

  Supervisão dos 

partos e 

intervenções 

obstétricas, 

alimentação das 

matrizes,manejo 

dos três primeiros 

dias leitões, 

processamento de 

leitões, checagem 

diária do plantel, 

medicação de 

matrizes e leitões. 

Organização geral 

do setor. 

  

  

  

    

Atividadesautomatizadas 
 

  
Alimentação de 

matrizes.  
  

Alimentação de 

matrizes, remoção 

de cadáveres e 

climatização. 
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Tabela 6. Aspectos relacionados com a mão de obra de acordo com o sistema de 

arraçoamento das matrizes na maternidade, em uma granja de 1.000 matrizes (Os autores, 

2015). 

Variáveis Convencional* 
Semi 

Automático** 
Automático*** 

Mão de obra necessária 3 a 4 2 a 3 2 

Potencial de redução de  

mão de obra 
0 1 a 2 2 a 3 

Grau de dificuldade da operação 

 “arraçoar matrizes” 
Alta Moderada Baixa 

Nível de supervisão do 

equipamento 
Baixa Alta Alta 

*Transporte da ração ao comedouro e oferta para a matriz de forma manual 

**Transporte da ração ao comedouro de forma manual e consumo automático pela matriz 

*** Transporte da ração e consumo pela matriz automático.  

 

Além dos pontos citados, devemos considerar a distância entre galpões, número 

de salas de maternidade, o tipo de piso da cela parideira e a forma de remoção das 

matrizes mortas, como parâmetros para o correto dimensionamento da equipe. Granjas 

com maior necessidade de deslocamento de pessoas, matrizes e leitões, resultam em 

menor tempo dos funcionários realizando atividades prioritárias à produção. 

Notadamente, em granjas norte-americanas, o tempo de deslocamento de pessoas e 

animais é reduzido em função do menor número de galpões e distância entre os mesmos.   

O tipo de piso da cela parideira também é uma variável importante, visto que 

celas parideiras com piso compacto (concreto) exigem mais mão de obra a fim de mantê-

las limpas e secas (STANISLAW & MUEHLING, 2002). A maior dificuldade de limpeza 

leva a exposição a patógenos, resultando na ocorrência de diarreias, consequentemente, 

maior mortalidade (YESKE et al., 1994). Estima-se que é necessário um funcionário a 

mais, a cada 150 celas nesta condição.  

A remoção de matrizes mortas é outro ponto que exige maior número de pessoas 

quando realizada de forma manual. Sistemas robotizados já estão disponíveis no Brasil e 

frequentemente são observados em granjas norte-americanas (Tabela 5). Quanto a outros 

equipamentos, a robotização do sistema de limpeza e desinfecção de salas é uma 

oportunidade que deverá ser explorada futuramente (PIVA, 2015).  

    

Conclusões 

Os sistemas de produção brasileiros possuem oportunidades de racionalização de 

mão de obra, e consequentemente, redução de custos na cadeia. O processo de otimização 

de mão de obra exige excelência na gestão de pessoas a fim de suportar as mudanças 

necessárias. As alterações estruturais, principalmente o arraçoamento das matrizes, 

proporcionam reduções diretas de colaboradores na granja, em contrapartida demandam 

maior nível de treinamento na operação e supervisão dos equipamentos. A priorização de  
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atividades também resulta na redução direta de tempo da equipe, visto que atividades não 

essenciais deixam de ser realizadas.  

O tempo dedicado por leitão desmamado, tempo dedicado por fêmea/ano e 

relação matrizes por funcionário estão correlacionados com a mortalidade de 

maternidade. O equilíbrio dos fatores relacionados com as causas de mortalidade é 

decisivo para o sucesso na redução do número de atividades realizadas e manutenção dos 

indicadores em níveis aceitáveis. No presente estudo, em granjas maiores que 1.000 

matrizes, a cada 100 fêmeas/funcionário a mais na granja, a mortalidade de maternidade 

subiu 1,7%, evidenciando que existe um custo adicional a ser considerado no processo de 

otimização. 
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