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Editorial 
 
 
 

VI SINSUI - Simpósio Internacional de Suinocultura 
Produção, Reprodução e Sanidade Suína 

10 a 13 de maio de 2011 

 
 

Estamos apresentando o VI SINSUI. Como nas edições anteriores, nossa missão é a de realizar um 

evento de educação continuada, com ênfase nos assuntos de importância para a produção, reprodução e 

sanidade suína no Brasil. Na seleção dos temas e palestrantes, foi considerada a opinião de técnicos de 

campo, consultores e das fichas de sugestão preenchidas durante o V SINSUI. Vai ser apresentado mais 

uma vez um mix de assuntos selecionado para tentar atender a uma platéia que sabemos ser diversificada, 

para tal iremos contar com 26 palestras proferidas por 6 técnicos estrangeiros e 20 nacionais. 

Reconhecemos que o valor desse evento depende diretamente da qualidade das palestras que serão 

apresentadas, mais uma vez realizamos todos os esforços possíveis para planejar adequadamente a 

programação científica. Na Faculdade de Veterinária da UFRGS, o Setor de Suínos desenvolve trabalhos 

de Ensino, Pesquisa e Extensão em Suinocultura, principalmente nas áreas de Sanidade, Reprodução e 

Manejo. Como parte das ações de extensão, a partir de 2006, vem sendo realizadas anualmente as edições 

do SINSUI. Os Anais do Simpósio são editados numa forma de formatação científica, contando com 

cuidados especiais de editoração. Esses cuidados indicam a nossa preocupação com a qualidade científica 

que procuramos atribuir ao evento. A logística de realização de um Simpósio como o SINSUI é complexa. 

Mais uma vez nos baseamos no apoio dos nossos alunos de pós- graduação, bolsistas e estagiários. Aos 

mesmos, mais uma vez, fica registrado o nosso sincero reconhecimento e agradecimento pelo empenho em 

nos ajudar. Gostaríamos também de agradecer aos patrocinadores, pela confiança e apoio ao nosso 

projeto. E também agradecer aos participantes pelo interesse e disposição em comparecer ao SINSUI. 

Esperamos mais uma vez poder contribuir para o aperfeiçoamento técnico de todos. Nossa meta é de 

melhorar sempre o SINSUI a cada edição, vamos continuar ouvindo as críticas e sugestões e esperamos 

continuar contando com o apoio de todos aqueles que vem nos apoiando. 

 

 

   Porto Alegre, maio de 2011 
Profs. David E. Barcellos, Fernando P. Bortolozzo,  
Ivo Wentz e Mari Lourdes Bernardi 

                                             Setor de Suínos - FaVet UFRGS  
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COLOSTRUM: ROLES IN PIGLET PERFORMANCE 

AND PRODUCTION BY THE SOW 

 

COLOSTRO: PAPEL NA PERFORMANCE DO LEITÃO E NA PRODUÇÃO DA FÊMEA 

 

Hélène Quesnel*1 

 

 

Summary 

 

Colostrum provides newborn piglets with the energy essential for thermoregulation. Failure of piglets to 

achieve an adequate intake of colostrum is the underlying cause of the majority of piglet deaths within the 

first days of post-natal life.  In addition, colostrum also provides passive immunity for protection against 

pathogens at birth and afterwards, and provides growth factors that stimulate intestinal development and 

thereby body growth. We estimated that 250 g of colostrum intake during the first 24 h after birth significantly 

reduces the risk of mortality before weaning, provides adequate passive immunity, and allows moderate 

body-weight gain. On this basis, at least one-third of sows do not produce enough colostrum to fulfill the 

needs of their litter. Various ways to increase colostrum intake by piglets must be considered, such as 

increasing piglets‟ ability to suckle, reducing within-litter variation in birth weight, and increasing the quantity 

of colostrum that sows produce. Farrowing supervision is efficient in reducing the proportion of hypoxic, and 

thus insufficiently vigorous, piglets at birth. Sow nutrition during gestation has given promising results, 

especially on piglet vitality at birth and the acquisition of passive immunity. Approaches focusing on nutrition 

or genetic selection are expected to increase litter uniformity at birth. Ways to increase sow colostrum 

production need to receive further attention. 

 

 

1. Introduction 

 

 During the last few decades, selection to improve prolificacy rate and carcass merit has been 

accompanied by a substantial increase in piglet mortality before weaning. In French herds, for example, 

prolificacy averages 13 piglets born alive, and losses average 7% at birth and 13% from birth to weaning. 

This means that nearly one out of 7 piglets born alive dies before weaning. The most critical time is the 

perinatal period including the first 24 h after birth. Many factors have been identified that influence piglet 

mortality; some are related to maternal effects (e.g. farrowing duration, parity, health status) and others are 

inherent to the piglets (e.g. birth weight, vitality, genetic type). Regardless of the influencing factors, early 

death is mainly due to a low consumption of colostrum (EDWARDS 2002; LE DIVIDICH et al., 2005a). The 

purpose of this review is first to summarize the various roles of colostrum, and second, to update knowledge 

on the relations between colostrum intake and piglet performance and on the factors that influence colostrum 

                                                
1
INRA - UMR1079 Systèmes d‟Elevage, Nutrition Animale et Humaine, 35590 Saint-Gilles, France 

*Autor para correspondência:helene.quesnel@rennes.inra.fr 
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intake by piglets or colostrum production by the sow. Ways of improving colostrum intake by piglets will be 

discussed. 

 

2. Relations between colostrum intake and piglet performance 

 

2.1. Roles of colostrum in relation to characteristics of newborn piglets 

 At birth, piglets are abruptly exposed to a cold environment, which is at least 10°C below their 

temperature of thermal neutrality. Thus, maintenance of homeothermia by activation of thermoregulatory 

mechanisms and the provision of energy to heat-producing tissues is primordial. However, unlike most other 

newborn mammals, the newborn pig is devoid of brown adipose tissue known to efficiently provide heat. 

Moreover, compared to most other mammals, its overall lipid content is low and poorly available for 

mobilization. Hepatic and muscle glycogen represents its main energy stores. In the French Large White 

breed, poor energy stores at birth have been aggravated by selection for reduced carcass fatness, which 

results in lower fat and liver glycogen content (CANARIO et al., 2007). Energy stores at birth have been 

estimated to average 400 kJ/kg of birth weight (Wb), while energy requirements for the first 24 h of post-natal 

life in farm conditions average 900-950 kJ/kg Wb (LE DIVIDICH et al., 2005a). By providing energy, 

colostrum plays an essential role in piglet survival. Moreover, the shift in the energy source from mainly 

glucose to fat stimulates the development of metabolic pathways such as oxidation of fat to provide energy 

for heat, deposition of fat for thermal insulation and energy stores and gluconeogenesis for glucose supply to 

glucose-dependant tissues (HERPIN et al., 2005).  

 The second characteristic of the newborn pig, which is shared by ruminants and horses, is an 

immature immune system at birth (ROOKE & BLAND 2002). The epitheliochorial nature of the porcine 

placenta prevents antibodies and antigens from crossing the placenta. Therefore, the newborn pig is devoid 

of immunoglobulins (Ig), and its immune system has not been educated by antigens. For immune protection, 

the piglet is dependent on colostrum, which is rich in immunoglobulins, immune cells and immunomodulatory 

factors. After colostrum ingestion by the piglet, immunoglobulins G (IgG) are absorbed by its small intestine 

and transmitted to its circulation. Immunoglobulins A (IgA) are poorly absorbed and play an essential role in 

protecting the intestinal mucosa from pathogens. These IgA are not specific to colostrum and are provided 

by milk throughout lactation. Colostrum also contains lymphocytes that can be absorbed and diffused 

throughout the whole body. Macrophages and neutrophils are essential to phagocyte cells. Amongst the 

large number of immunomodulatory factors, lactoferrin, lactoperoxydase and transferrine are known for their 

antimicrobial activity; likewise, cytokines play an essential role in the response to pathogens but also have 

been shown to stimulate differentiation of cells that produce IgA in the piglet gut (NGUYEN et al., 2007). 

Therefore, colostrum provides the piglet with systemic and local immunity and also factors that help mature 

its immune system. Given that concentrations of IgG rapidly decline during the first 24 h of secretion and that 

intestinal absorption of IgG and cells is possible only within 24-36 h after birth, rapid ingestion of colostrum 

after the onset of farrowing is important for acquisition of a good passive immunity. 

 The third characteristic of the newborn pig is its rather immature gastrointestinal (GI) tract as 

compared with human babies, for example. The GI tract grows and matures quickly during the 2 weeks after 

birth, especially within 24 h after birth. These accelerated changes are stimulated by growth factors (EGF, 

IGF-I, TGF-β) and hormones (insulin, leptin) present in colostrum. Growth factors stimulate intestinal tissue 

growth and maturation by stimulating mitogenesis and functional changes in the small intestine of newborn 

pigs (XU et al., 2002). There is evidence that part of these milk-borne growth factors and hormones, when 

provided by colostrum, can be absorbed into the blood circulation of suckling piglets. Whether these factors 

have an impact on growth and maturation of other tissues, such as adipose tissue, remains to be 

determined.  
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 To summarize, colostrum provides piglets with the energy necessary for thermoregulation and 

body growth, with passive immunity for protection against pathogens, and with growth factors that stimulate 

intestinal growth and maturation. 

 

3. Impact of colostrum intake on piglet performance 

 

 DEVILLERS et al. (2004) created an equation to estimate colostrum intake based on piglet weight 

gain during the first 24 h after birth. The equation was developed in bottle-fed piglets and validated in sow-

reared piglets at the INRA experimental herd (UMR SENAH, Saint-Gilles, France). Extensive research was 

conducted on colostrum intake by individual piglets or by the whole litter using this approach. Individual 

colostrum intake during the first 24 h after birth averages 250-300 g/d (DEVILLERS et al., 2007; QUESNEL 

2011), which agrees with previous estimates determined from weigh-suckle-weigh measurements (LE 

DIVIDICH & NOBLET 1981; BLAND et al., 2003). However, intake is highly variable, ranging from 0 to more 

than 700 g. Such a high level of consumption indicates that the ingestive capacity of the piglet is extremely 

high when colostrum supply is not restricted (LE DIVIDICH et al., 2005a). 

 Mortality rate until weaning sharply decreases when colostrum intake increases (Figure 1A). 

Mortality rate was the lowest when colostrum intake averaged 450 g and was reduced greatly when intake 

averaged 250 g (DEVILLERS 2004). Piglet body-weight gain increases with colostrum intake (Figure 1B). 

However, when intake was below 160-175 g, it did not cover energy requirements for maintenance, and 

piglets lost weight (Figure 1B; DEVILLERS 2004; QUESNEL 2011). Regarding immunity, IgG concentrations 

of piglet plasma at 24 h of age are strongly correlated with colostrum intake (KLOBASA et al., 1981; 

DEVILLERS 2004). However, plasma IgG concentrations reached a plateau when colostrum intake 

increased beyond 200-250 g (Figure 1C). This plateau probably reflects the cessation of absorption of intact 

immunoglobulins, which is called gut closure. Concentrations at the plateau averaged 26-27 mg/mL 

(DEVILLERS 2004; LE DIVIDICH et al., 2005b). Although these values were obtained beyond 200-250 g of 

colostrum intake (DEVILLERS 2004), they were shown to correspond to only 150-160 g of colostrum 

ingested in other experiments (LE DIVIDICH et al., 2005b; SVENDSEN et al., 2005). Therefore, a relatively 

low consumption of colostrum can provide satisfactory immunity to piglets. Nevertheless, piglet plasma IgG 

concentrations at 2 days of age and at weaning are positively correlated (ROOKE & BLAND 2002). 

Therefore, the higher passive immunity is soon after birth, the higher it is at weaning. Furthermore, a 

suboptimal consumption of IgG may increase susceptibility to infections after birth but also after weaning 

(VARLEY et al., 1986). When the process of farrowing exceeds 4 or 5 h, late-born piglets may be at risk.  

From a practical standpoint, the fact that IgG concentrations in piglet plasma reach a plateau beyond 250 g 

of colostrum ingested indicates that medium to high colostrum intakes by piglets cannot be estimated by 

measuring IgG concentrations in piglet plasma 24 h after birth. 

 From these findings, we estimate that consumption of 250 g of colostrum during the first 24 h after 

birth provides adequate passive immunity, allows moderate body-weight gain and significantly reduces the 

risk of mortality before weaning. Since piglets weigh on average 1.4 kg at birth, this consumption represents 

180 g/kg Wb. Sows that nurse on average 13 piglets during the first day postpartum therefore have to 

produce at least 3.25 kg of colostrum. From our data on 200 sows, we estimate that at least 35% of sows do 

not produce enough colostrum to fulfill the needs of their litter. In a previous experiment, an estimated 55% 

of the sows did not produce enough (LE DIVIDICH et al., 2005a). 
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4. Factors that influence colostrum intake and colostrum production 

 

4.1. Influence of the piglet, its littermates and the sow 

 Colostrum intake by individual piglets depends on their ability to reach teats and to extract 

colostrum. It increases with live weight at birth and decreases if complications occur (i.e., ruptured umbilical 

cord, breathing difficulties, splayleg). It also decreases when within-litter variation in piglet birth weight 

increases. It is not influenced by birth rank, which indicates that piglets born later during farrowing are not 

disadvantaged with regard to energy intake compared to piglets born early (DEVILLERS et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Influence of colostrum intake during the first 24 h after birth on A) mortality rate of piglets until 

weaning (adapted from DEVILLERS 2004), B) piglet weight gain during the first 24 h after birth (QUESNEL 

2011), and C) plasma IgG concentrations of piglets 24 h after birth (DEVILLERS 2004). 

 

 Comparing bottle-fed and sow-reared piglets kept in a similar environment, DEVILLERS et al. 

(2004) observed that colostrum consumption averaged 450 g/kg Wb for bottle-fed piglets versus 300 g/kg Wb 

for sow-reared piglets. This indicates that the sow limits her piglets' colostrum intake. Therefore, colostrum 

intake by individual piglets depends both on their ability to suckle and on the capacity of the sow to produce 

colostrum. 

  

5. Factors influencing colostrum yield 

 

 Colostrum yield is highly variable. It averages 3.3-3.7 kg in the first 24 h postpartum but ranges 

from approximately 1.5 to 5.5 kg (DEVILLERS et al., 2007; QUESNEL 2011). Unlike milk production, 

colostrum yield does not increase with litter size and litter weight (Figure 2). Therefore, colostrum availability 

for each piglet is reduced in large litters. Colostrum yield is negatively correlated with within-litter variation in 

birth weight and positively correlated with mean piglet birth weight. Considering these findings, DEVILLERS 
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et al. (2007) suggested that colostrum yield depends on global vitality of the litter but is also affected by the 

capacity of the sow to produce colostrum. 

 We recently observed a negative relation between colostrum yield and the proportion of stillborn 

piglets in the litter (Figure 2). Sows with a lower colostrum yield had more stillborn piglets at birth than other 

sows and tended to have a longer birth interval during the early process of parturition; however, their piglets 

did not seem to be less vigorous at birth. Since many hormones involved in parturition are also involved in 

lactogenesis, one may wonder whether abnormalities in the endocrine state of sows in late pregnancy might 

have detrimental effects on parturition (thereby increasing stillbirth rate) and colostrum production 

(QUESNEL 2011). 
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Figure 2. Relations between colostrum yield during the 24 h postpartum and litter characteristics (number 

and weight of nursed piglets, number of stillborn piglets and within-litter CV of birth weight; QUESNEL, 

2011). r = coefficient of correlation. * P < 0.05; ** P < 0.01. 

  

6. Hormonal regulation of colostrum production 

 

 Lactogenesis and its regulatory mechanisms have been described in ruminants and rodents 

(BARRINGTON et al., 2001; NGUYEN et al., 2001; FOISNET, 2010). Lactogenesis is characterized by three 

main events, which are the increase in synthetic activity of the mammary epithelial cells (MEC), changes in 

morphology of the mammary epithelium by closure of tight junctions between cells, and transfer of IgG from 

the maternal blood to colostrum. The latter event regulates IgG contents of colostrum, i.e. colostrum 

composition, but not colostrum yield. In contrast, lactose synthesis and the closure of tight junctions are 

necessary for the initiation of lactation and copious milk production in early lactation. In many species, 

including swine, there is evidence that prolactin stimulates lactose synthesis by MEC. Prolactin, in synergy 

with glucocorticoids, also stimulates the closure of tight junctions. Glucocorticoids amplify the action of 

prolactin by increasing the number of prolactin receptors in MEC. Estradiol-
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expression of the prolactin receptor. Unlike prolactin, progesterone inhibits lactose synthesis and delays 

closure of tight junctions. Progesterone inhibits the lactogenic effect of prolactin partly by preventing the 

increase in number of prolactin receptors during lactogenesis. Moreover, progesterone is likely to inhibit 

prolactin secretion by the pituitary gland. Therefore, the drop in progesterone concentrations that occurs 

before parturition is the trigger for lactogenesis in most mammalian species. 

 In swine, the prepartum peak of prolactin was demonstrated to be essential for lactogenesis and is 

brought about by the drop in progesterone concentrations (TAVERNE et al., 1982; FARMER et al., 1998). 

There is a negative relation between progesterone concentrations in the blood and lactose in milk (HOLMES 

& HARTMANN, 1993). Furthermore, a reduced growth rate and increased mortality were reported in piglets 

from sows that had greater circulating concentrations of progesterone immediately after farrowing (DE 

PASSILLE et al., 1993). Finally, we recently reported that sows that produced a low yield of colostrum were 

characterized by a leaky mammary epithelium and reduced synthesis of lactose, presumably related to a 

delay in progesterone decrease and in prolactin increase in the prepartum period (FOISNET et al., 2010a). 

With regard to glucocorticoids and estrogens, their specific roles in sow lactogenesis are not clear. Recent 

findings suggest a positive relation between colostrum yield and plasma concentrations of IGF-I in sows 

before and at parturition (FOISNET, 2010). Whether IGF-I could stimulate lactogenesis as a mitogenic factor 

or as an anabolic hormone that favors nutrient uptake by MEC, or both, remains to be clarified. 

 

7. Specific strategies to increase colostrum intake by piglets 

 

 Many strategies have been and are being tested to improve piglet ability to reach teats and to 

suckle and/or to increase colostrum yield of the sow. Some of them can be implemented at the farm level, 

while others remain under investigation. 

 

8. Improving birth weight or vitality at birth 

 

8.1. Farrowing supervision 

 Farrowing supervision has become a priority in hyperprolific herds (BOULOT et al., 2008). Total 

parturition may exceed 4-5 hours, with subsequent risks of more intra-partum deaths and weak or hypoxic 

piglets. Prevention of excessive farrowing duration relies upon limiting problems in sows (e.g., fatness, 

constipation, urogenital problems). Efficient interventions include manual extraction of piglets or injection of 

oxytocin to induce piglet expulsion. Immediate drying and warming of the neonate is essential. 

 Farrowing supervision is easier with grouped parturitions over short periods. The impact of 

hormonal induction of farrowing on lactogenesis is unclear. In a herd where spontaneous gestation length 

averaged 114 days, farrowing induction on day 113 or 114 had no significant impact on colostrum yield 

(FOISNET et al., 2010b) or reduced it by 20% (DEVILLERS et al., 2007). In the experiment of FOISNET et 

al. (2010b), however, colostrum composition was altered, as indicated by reduced concentrations of ash and 

proteins and increased concentrations of lactose. Consequences of farrowing induction on piglet growth 

must be investigated on a larger number of animals.  

 

8.2. Early postnatal management of piglets 

 More assistance to the weakest piglets can be provided over the first day of life to improve their 

vitality and ability to suckle. This includes delivery of energy-rich pastes or preserved colostrum, supervised 

nursing, and re-hydration (BOULOT et al., 2008).  
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8.3. Maternal nutrition 

  The impact of maternal nutrition, i.e. feeding level and diet composition, on piglet birth weight 

or vitality has been studied extensively (Table 1). Increase in feed supply by 30 to more than 60% during the 

first and/or second month of gestation had no impact on piglet birth weight. Increasing feed supply by 

0.8 kg/d (+27%) during the last two weeks of pregnancy had no impact on birth weight but tended to increase 

piglet vitality at birth, but without positive influence on survival rate until weaning (QUINIOU 2005). Providing 

fish oil to the sow between 91 and 115 days of gestation reduced mean birth weight but increased piglet 

vitality at birth and reduced the mortality rate until weaning (ROOKE et al., 2001a, b).  

 

Table 1. Impact of maternal nutrition during pregnancy on piglet weight or vitality at birth, and 

survival rate until weaning. 

Period Treament
1 

Effect
2 

References 

 
Increase in feed 

quantity 
  

AI-50 dg
3 

+ 43% NS (Wb) BEE 2004 

25-50 dg + 36% NS (Wb) GATFORD et al., 2003 

25-50/70 dg ad libitum NS (Wb) NISSEN et al., 2003 

45-85 dg + 60-67% NS (Wb) CERISUELO et al., 2009 

  NS (CVWb)  

100 dg-term + 27% NS (Wb) QUINIOU 2005 

   vitality at birth  

 Diet composition
 

  

91-115 dg + Fish oil  Wb ROOKE et al., 2001a,b 

  
 vitality 

 survival 
 

1 
Percentage increase in the quantity of feed compared to control sows. 

2 
Wb: piglet weight at birth; CVWb: within-litter variation in birth weight 

3
 dg: days of gestation 

 

9. Reducing within-litter variation in birth weight 

 

 Although standardization of litter size or weight commonly is practiced within the first 2 days 

postpartum, this strategy cannot be applied for the first day of lactation to improve litter uniformity. Indeed, 

newborn piglets have to consume colostrum from their own mother to get adequate immunity. Colostral cells 

of sows other than a piglet's own mother are not absorbed and thus cannot confer an active cellular immunity 

on the newborn piglets (TUBOLY et al., 1988). 

 Nutritional approaches must be considered. Since within-litter variation of weight has been shown 

to be partially established at the end of embryonic development and to double during fetal development 

(VAN DER LENDE et al., 1990; QUESNEL et al., 2008; 2010), it can be hypothesized that maternal nutrition 

before fecundation or during gestation could influence within-litter variation in birth weight. Consistently, VAN 

DEN BRAND et al. (2006) reported a 3% decrease in this within-litter variation at birth when sows were fed 

dextrose during the week before insemination. The underlying hypothesis is that dextrose supplementation 

stimulates secretion of insulin and IGF-I, thereby stimulating follicular and oocyte maturation before ovulation 

and embryonic development after fecundation. 

 Geneticists also pay attention to litter uniformity. A canalizing selection experiment on within-litter 

variation in birth weight in rabbits had a favorable selection response on birth weight variation and increased 

survival until weaning (GARREAU et al., 2004). In pigs, considering that genetic reduction in birth weight 
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variation by selective breeding seems possible (DAMGAARD et al., 2003), selection on birth weight 

uniformity would be a relevant approach to improve piglet survival. 

 

10. How to increase colostrum yield 

 

 Literature on colostrum yield is scarce, probably because colostrum yield cannot be measured 

easily. To our knowledge, the influence of maternal nutrition during late pregnancy on colostrum yield has 

been reported only twice, as short communications in conferences. THEIL et al. (2010) compared four 

gestation diets and six transition diets given during the last week of gestation. Three gestation diets were 

formulated to contain 35% dietary fiber (mainly from sugar beet pulp, pectin residue or potato pulp) and a low 

fiber control diet contained 17.5% DF. Transition diets contained either 3% animal fat or 8% fat originating 

from coconut oil, sunflower oil or fish oil. Sows fed pectin residue during gestation had a higher colostrum 

yield as compared to sows fed potato pulp. Moreover, sow fed coconut oil during the transition period had a 

higher secretion of colostral energy. WAVREILLE et al. (2010) reported a 20% increase in colostrum 

production when the sow diet was supplemented with a fermented potato product during the last week of 

pregnancy. 

 Considering that lactogenesis is favored by a high rate of progesterone decline and high 

concentrations of prolactin before parturition, any strategies allowing a rapid decrease in progesterone 

concentrations and/or an increase in prolactin concentrations are expected to increase colostrum yield. A 

high level of feeding was shown to reduce circulating concentrations of progesterone in prepubertal gilts by 

increasing the metabolic clearance rate of progesterone (PRIME & SYMONDS, 1993; MILLER et al., 1999). 

However, increasing sow feed intake for the last 15 days of gestation did not influence circulating 

concentrations of progesterone and piglet weight gain during the first 2 days postpartum (MILLER et al., 

2004). With regard to prolactin, fiber-rich diets tended to increase prolactin concentrations around parturition 

(FARMER et al., 1995; QUESNEL et al., 2009). In the latter experiment, colostrum yield was increased by 

15%, but the effect was not statistically significant. It was suggested that a fiber-rich diet could increase 

prolactin secretion by reducing endotoxemia. Endotoxemia is suspected to be involved in hypogalactia, 

presumably by reducing prolactin secretion (MORKOC et al., 1983; SMITH & WAGNER 1984); however, this 

has yet to be demonstrated.  

 

11. Improving colostrum composition 

 

 Besides the amount of colostrum ingested, colostrum composition, especially energy and 

immunoglobulin contents, also plays a role in piglet performance. Nutritional, hormonal, and environmental 

effects on colostrum composition in sows have been reviewed recently (FARMER & QUESNEL 2009) and 

hence will not be detailed in the present paper. Nevertheless, it is worth pointing out that lipids and 

immunoglobulins are the two components most sensitive to nutritional changes. Supplementing the diet of 

sows with fat during late pregnancy increases total lipids in colostrum (JACKSON et al., 1995), but its 

consequences on piglet growth and survival have not been described. Colostral IgG derive from maternal 

blood exclusively (BOURNE & CURTIS 1973), and IgG concentrations in maternal blood in late pregnancy 

explains 36% of the variability observed in IgG concentrations in colostrum at the onset of farrowing 

(FOISNET 2010). Therefore, increasing maternal concentrations of IgG may improve the acquisition of 

passive immunity by piglets. In recent years, many studies have looked at the impact of dietary 

supplementation with various ingredients that presumably have immunomodulating effects (e.g., fish oil, 

fermented liquid feed, mannan oligosaccharides). Several studies reported a significant increase in 

concentrations of IgG, IgA and/or IgM in colostrum, but only two studies reported positive effects on plasma 

IgG concentrations or body weight gain, respectively (KRAKOWSKI et al., 2002; BONTEMPO et al., 2004). 
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Consequences of such nutritional strategies on piglet performance before and after weaning need to be 

investigated further. 

 

12. Conclusions 

 

 Because piglets depend upon sow colostrum for their survival, increasing colostrum intake by 

newborn pigs is of the utmost importance to reduce neonatal mortality on pig farms. Increasing this intake is 

also important to improve the immune protection of piglets, especially in the current context of reducing the 

use of antibiotics in swine production. Three ways must be considered: 1) increasing piglet ability to suckle, 

2) reducing within-litter variation in birth weight, and 3) increasing the quantity of colostrum that sows 

produce. Sow nutrition during gestation has received the most research interest and has given promising 

results, especially on piglet vitality at birth and acquisition of passive immunity. Approaches focusing on 

nutrition and, more likely, on genetic selection are expected to increase litter uniformity at birth. Finally, ways 

to increase colostrum production by sows need to receive more attention. 
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KEY FACTORS TO IMPROVE PRODUCTION AND LONGEVITY OF PRIMIPAROUS 

SOWS 

 

FATORES CHAVES PARA MELHORAR A PRODUÇÃO E A LONGEVIDADE DE 

FÊMEAS PRIMÍPARAS 

 

Bas Kemp*1, Anne Wientjes1, Jessika Van Leeuwen1, Lia Hoving1 & Nicoline Soede1 
 

 

Summary 

 

Energy and protein needs during lactation are substantial and since many sows have a limited feed intake 

capacity, protein and fat reserves are severely depleted during lactation. This results in post-weaning fertility 

problems like prolonged weaning to oestrus intervals, lower ovulation rates and higher embryonic mortality. 

Especially in first litter sows feed intake is often suboptimal, resulting in a second litter syndrome (lower litter 

size and/or lower farrowing rate) as found in average farm records and within farms. Sows suffering from a 

second litter syndrome may have lower life time productivity.  

An adequate feed intake during lactation, preventing high losses of body stores, is therefore important. Feed 

intake can be stimulated through good management in which attention should be given to gilt development, 

feed intake during pregnancy, water intake, ambient temperatures in the farrowing room and the feed intake 

and feeding pattern during lactation. Reducing the number of piglets during (part of) the lactation can be 

successful in improving reproductive results after lactation, but a risk is the occurrence of lactational oestrus. 

Post weaning feeding strategies or management strategies can also be used to improve fertility. Extending 

the time of first service after weaning by using Altrenogest or skipping-a-heat improves pregnancy rate and 

litter size. In early pregnancy sufficient feeding levels should be given to sows to optimize litter size in the 

next parity.   

 

 

1. Introduction 

 

 During lactation, most sows loose protein and fat reserves. Weight and protein losses exceeding 

approximately 12% during lactation result in reproductive problems like extended weaning to oestrus 

intervals, lower pregnancy rates after insemination and lower subsequent litter sizes (e.g. THAKER & 

BILKEI, 2005). Especially first litter sows are at risk since they still have significant nutrient needs for growth 

to maturity, a lower feed intake capacity and lower metabolizable fat and protein stores. Therefore the 

primiparous sows are usually the problem category in the sow herd and most data presented in this review 

concern first litter sows. In this paper, effects of limited feed intake on reproduction are reviewed. 
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Subsequently, management tools are evaluated to improve reproduction of sows through stimulating feed 

intake during lactation, lactational management strategies and post lactational repair.  

 

2. Effects of a limited feed intake on reproduction 

 

 In the seventies and early eighties, lactational feed restriction resulted in quite dramatic effects on 

weaning to oestrus interval (an increase of about 10 days) and hardly any effects on ovulation rate and 

embryo survival. In more recent data, effects of feed restriction on weaning to estrus interval are quite small 

(less than a day) while effects on ovulation rate and embryo survival are more pronounced (see Table 1). 

Feed restriction seems to decrease ovulation rate by about 2 to 4 and embryo survival by about 10 to even 

20%. This change in responsiveness of sows to feed restriction during lactation is a result of strong genetic 

selection for short weaning to estrus intervals in the past 20 years. As a result, effects of low feed intake 

during lactation on weaning to estrus intervals are less pronounced in modern sows but effects on litter size 

and pregnancy rate are more pronounced. Especially the first litter sow is vulnerable, due to a restricted feed 

intake capacity. Based on analyses of 135 USA farms (MORROW et al., 1992) showed that about 40% of 

the farms had a second litter syndrome (which means that the second litter size was lower or equal 

compared to the first litter size). Within farms, it appears that the first litter sows that increase less in body 

weight between first insemination as a gilt and first weaning have an increased risk for the second litter 

syndrome (HOVING et al., 2010), which was both related to the body weight increase during pregnancy and 

the body weight losses during lactation.  Moreover, sows suffering from a low litter size in the second litter 

also have lower litter sizes in subsequent parities and are culled 1 parity earlier (HOVING et al., 2010) which 

stresses the economic importance to prevent the second litter syndrome 

 

Table 1: Effects of feed intake (high vs low
1
) during lactation on weaning to oestrus interval 

(WEI), ovulation rate and embryo survival 
____________________________________________________________________________ 

                                                                  WEI (days) Ovulation rate   Embryo Survival (%) 

   Weaning age High Low   High Low      High Low 

 

KING & WILLIAMS, 1984 d32 7.6
2
 19.9   14.4 13.5     70   72 

KIRKWOOD et al., 1987 d35 4.3 5.8   18.1 18.6     83   68 

KIRKWOOD et al., 1990 d28 6.0 8.9   17.6 17.7     83   72 

BAIDOO et al., 1992     d28 5.9 7.5   16.2 16.7     85   64 

ZAK et al., 1997 L: wk1-3  d28 3.7 5.6    19.9 15.4     88   87 

   L: wk4  d28 5.1                 15.4        64 

ZAK et al., 1998  d28 4.2 6.3   14.4 15.6     83   72 

QUESNEL & PRUNIER, 1998 d24 5.7 5.9   19.2 20.7     -   - 

VAN DEN BRAND et al., 2000   d22 5.1 5.7   18.1 16.4     68   68 

TERLETSKI et al., unpublished
3 
d21 6.6 6.7   18.6 16.7     64   69 

VINSKY et al., 2006 
4
   d21 5.3 5.4   18.3 18.2     79   68 

FOXCROFT et al, unpublished d21 5.7 5.5   18.5 17.5     65   78 
 

1
 High ca. 80-90% of ad libitum; Low ca. 40-60% of ad libitum 

2
 Bold means significant difference (P<0.05) 

3 
High: Control fed >190kg farrow weight, Low: Restricted fed  < 170 kg farrow weight 

4
 number of female embryos lower in Restrict sows 
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3. Potential ways to optimize post weaning reproductive performance 

 

 The most logical way to prevent post lactational reproductive problems is to prevent excessive 

weight loss during lactation. This can be achieved for example by optimizing feed or nutrient intake during 

lactation, optimising gilt development or weaning management strategies that reduce the suckling stimulus, 

which will be discussed below. 

 

3.1. Gilt development 

 Gilt development has been related to post weaning reproductive problems but optimal gilt 

development is a subject that gives a lot of debate. Generally speaking, mating gilts at a young age or 

relatively low in body weight may not have negative consequences for first litter size. However, second litter 

size may still be compromised since young sows have the desire to grow and feed intake capacity is limited 

during first lactation. Experimental data from our research group indicate that sows with low weaning weights 

after first lactation (less than 150 kg) have a reduced second litter size. This has led to the advice to 

inseminate gilts at an older age, when they are more mature. First breeding ages of 240-260 days are 

nowadays common in Europe. It is debatable if this is economically attractive. Data from our own research 

group seem to indicate that gilts with similar breeding weights and ages can still vary substantially in 

lactational weight loss and subsequent reproductive performance. The challenge is to predict the problem 

animals. 

 

3.2.  Feed intake during pregnancy 

 Several studies have shown that excessive feed intake during pregnancy decreases the voluntary 

feed intake during lactation (e.g. MULLAN & WILLIAMS, 1989, YANG et al., 1989, DOURMAND, 1991). 

WELDON et al. (1994) showed that gilts fed high feeding levels during pregnancy developed glucose 

intolerance explaining the low feeding levels in early lactation. 

 YANG et al. (1989) showed that insufficient feed intake during pregnancy (resulting in thin sows) 

can not be compensated by increased voluntary feed intake during lactation in first litter sows and thus 

results in a prolonged weaning to oestrus interval. Therefore, gilts should be fed according to their 

requirements for maintenance, reproduction and growth but not be overfed. EVERTS et al. (1994) advise an 

energy intake of 24.8 and 36.1 MJ Metabolizable Energy (ME) per day at the beginning and end of 

pregnancy, respectively. With regard to reproductive performance Yang et al. (1989) advice a target back fat 

thickness (P2) at first parturition of 20 mm. CLOWES et al. (2003) advice a target back fat thickness of 17-20 

mm at a weight of 175- 185 kg.  

 

3.3. Ambient temperature 

 Thermal requirements for lactating sows are considerably lower than temperature requirements for 

piglets. New born piglets have a lower critical temperature of about 32-35
0
C which gradually lowers to a 

temperature of 24-27
0
C at 4 weeks of age. For sows, the upper critical temperature is not studied in detail 

but is probably lower than 22 to 25
0
C. Normally, barn temperatures during lactation are often well above 

22
0
C and supplemental heating is provided to the piglets by means of floor heating or radiant heat (lamps). 

Above the upper critical temperature sows will lower their feed intake to prevent overheating. BLACK et al. 

(1993) calculated, based on 9 experiments, that for each degree Celsius above 16 
0
C, the daily voluntary 

feed intake decreased by 2.4 MJ Digestible Energy (a normal lactating sow diet provided about 13.8 MJ 

DE/kg). QUINIOU & NOBLET (1999) showed that at a temperature range of 25-27 
0
C voluntary feed intake 

decreased with 214 g per 
0
C. In that similar temperature range, SILVA et al. (2009a) showed that when 

humidity was high (RH 94%), the decrease in feed intake was dramatic (492 g/ 
0
C/day). Therefore, high 

ambient temperatures can significantly reduce feed intake during lactation. Skin wetting, drip cooling and 
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snout coolers may increase lactation feed intake of sows at high ambient temperatures (see MAKKINK & 

SCHRAMA, 1998, for review). VAN WAGENBERG (2006) and SILVA et al. (2009b) showed that floor 

cooling increased feed intake of sows by 12-18%, increased weaning weight of piglets and reduced weight 

loss of sows.  

 Effects of low ambient temperatures on piglets are most severe during the first days after birth, 

while negative effects of high ambient temperature on the sow are predominant during mid and late lactation 

when milk production and feed intake are high. Therefore, it might be beneficial to have high temperatures 

during the first week of lactation and, if possible, lower temperatures thereafter. According to MAKKINK & 

SCHRAMA (1998), room temperatures in late lactation may even be as low as 16
0
 C when a good 

microclimate is available for piglets. However, good experimental data on this are missing. Low ambient 

temperatures will increase feed intake of sows during lactation and will therefore be helpful in preventing 

reproductive problems in first litter sows.  

 

3.4. Feed intake pattern 

 Some reports show that feeding lactating sows more than two times a day will improve feed intake 

and sometimes better feed intakes are found when using ad lib feeding systems. HOOFS & ELST-WAHLE. 

(1993), for example, found a 10% higher feed intake when using self feeders in stead of feeding twice a day. 

Generally, it is advisable to remove feed from the trough once daily when using ad lib feeding to prevent the 

feed from moulding and becoming sour.  

 KOKETSU et al. (1996a,b) characterized feed intake patterns during the course of lactation and 

studied the effect on reproductive output. Sows showing an increase in feed intake, regardless of whether 

the increase was rapid or gradual, with no drop during the course of lactation, showed the best reproductive 

performance. If sows are overfed at the onset of lactation sometimes a drop in feed take is seen later in 

lactation. In those sows, reproductive output is lower. Therefore it is advised to increase feed intake 

gradually in the first days of lactation. EVERTS et al. (1995), for example, advice 2 kg of diet at farrowing and 

a stepwise increase of feed intake of 0.5 kg per day until the recommended feed intake is reached.  

 

3.5. High fat diets during lactation 

 Another approach that has been followed to reduce mobilisation of body stores is increasing the 

dietary fat content. When feeding high fat diets a reduction of feed intake is often seen in sows. However in a 

review on high fat diets, DROCHNER (1989) showed that in older parity sows total ME intake was still 

increased by about 3-32% (as a mean 12 %). Fat as an energy source also seems to increase milk fat 

content and in some cases total milk output (PETTIGREW, 1981; DROCHER, 1989). VAN DEN BRAND et 

al. (2000c) measured energy and protein balances in primiparous, isocalorically fed sows with fat-rich (13.5 

% fat) or carbohydrate-rich diets (3.4 % fat) at two different feeding levels (63 and 47 MJ ME/d). At high 

feeding levels the fat rich diet resulted in an increased milk fat content and a significantly higher body fat loss 

from the sows. Over a 21 day lactation period the fat rich diet resulted in 3.8 kg more loss of fat reserves as 

compared to the starch rich diet. At low feed intake levels, losses of body condition were similar for both 

diets.  

 Fat rich diets may be beneficial in a hot climate since heat production of sows is lower when fat is 

used for milk production instead of carbohydrates. However the milk fat driving effect of the fat rich diet 

makes it unlikely that fat rich diets will help the sow to prevent loss of body condition even when the energy 

intake is higher. It is therefore also questionable whether high fat diets are beneficial for prevention of 

reproductive problems.  

 The aim of the work of VAN DEN BRAND (2000a,b) was to study if carbohydrate rich diets during 

lactation would positively influence reproductive characteristics of sows during. Carbohydrate rich diets 

stimulate insulin production and insulin is believed to stimulate LH release from the pituitary gland and to 

stimulate growth of follicles (see KEMP, 1998, for review).  In the catabolic first litter sow, however, insulin 
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stimulating diets fed during lactation failed to improve reproductive characteristics like LH release during and 

after lactation, peri-ovulatory reproductive hormone profiles, ovulation rate and embryonic survival (VAN 

DEN BRAND 2000a,b). In multiparous sows, fed insulin stimulating diets during lactation and after lactation, 

effects of insulin levels on LH surge size and progesterone levels in early pregnancy were reported with may 

favour embryo survival (KEMP et al. 1995). 

 

3.6. Optimal water intake 

 Due to high barn temperature and the production of about 10 kg of milk per day, water 

requirements of sows are high. FRASER & PHILIPS (1989) showed that in systems with a nipple drinker 

delivery system of 0.7 L/min water intake of sows around farrowing and in early lactation can be dramatically 

low. Associations were found between water intake of sows and growth and mortality in the piglets.  

Therefore, it is advised to supply water ad libitum during lactation and to regularly check the water output of 

nipple drinkers which should be 2 to 4 litres per min. 

 

3.7. Reduction of the suckling stimulus 

 Another approach to relieve the sow from the burden of lactation is through reduction of the 

suckling stimulus. Reducing the number of piglets during (part of) the lactation may help to reduce milk 

production from the sow and may also reduce the inhibition of the suckling induced suppression of LH 

release by endogenous opioids. However, lowering the number of piglets during lactation is often not 

successful, partly because piglets in smaller litters will consume more milk per piglet. Also, with the current 

genetics, litter sizes are so high that there is no possibility to have lower numbers of suckling piglets in gilts. 

 Management techniques like interrupted suckling (a daily temporary removal of the whole litter) or 

split weaning (a permanent removal of part of the litter a few days before completing weaning) can be 

successful but a drawback of the use of these techniques can be the occurrence of lactational oestrus.  

Lactational oestrus is often poorly expressed by the sow and occurs at unpredictable times. Therefore 

lactational oestrus should be prevented unless a management system is used that aims at inseminating 

sows at lactational oestrus (see LANGENDIJK et al. 2007, for review).  

 

4. Potentials for post lactation repair 

  

 A major cause for post lactational reproductive problems is found in the limited feed intake capacity 

during lactation resulting in excessive body weight losses. There are, however, possibilities for post-lactation 

repair. 

 

4.1. Post weaning feeding 

 In general, effects of post weaning feeding and management on weaning to oestrus interval are 

only found in sows with prolonged weaning to oestrus intervals after lactation. In sows with short weaning to 

oestrus intervals, follicles are recruited directly after weaning to grow out to preovulatory sizes. These sows 

can not have shorter weaning to oestrus intervals. FAHMY & DUFOR (1976) found that ad lib feeding after 

weaning as compared to restricted feeding increased the percentage of sows in oestrus within 7 days after 

weaning from 52 to 62%. VAN DEN BRAND et al. (2001) showed that feeding carbohydrate rich diets after 

weaning compared to fat rich diets resulted in a shorter weaning to oestrus interval. In their study, 

carbohydrate rich diets increased the average percentage of first litter sows in oestrus within 9 days after 

weaning from 52 to 67%.   

 More recent data (VAN DEN BRAND et al., 2006, 2009) indicate that dextrose supplementation 

between weaning and oestrus did not result in a shortening of the (already short) weaning-to-oestrus interval, 

but resulted in a numerically higher and more uniform birth weights of piglets and increased pre-weaning 
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survival of small piglets. Further, inclusion of fermentable NSP (e.g. sugar beet pulp) from weaning until 

mating increases the number of total and live-born piglets (SORENSEN, 1994, VAN DER PEET et al, 2004). 

Effects of both sugar beet pulp inclusion and dextrose are probably explained by the insulin and IGF-1 

stimulating effect of these diets. There are indications that insulin and IGF-1 support follicle development and 

result in a more homogeneous follicle development between weaning and oestrus thereby reducing embryo 

and piglet variation in development.  

 

4.2. Boar stimulation 

 Intensive boar contact after weaning improved the percentage of sows showing heat within 9 days 

post weaning from 30 to 51% (LANGENDIJK et al., 2000). In these studies no effects were found on 

ovulation rate or embryonic survival.  

 

4.3. Use of PG600 

 The use of PG600 directly after weaning results in an improvement of the weaning to oestrus 

interval in many studies but sometimes, it results in lower pregnancy rate or lower litter sizes (KIRKWOOD, 

1999). The latter may be related to differences in follicle development at time of PG600 injection, but no data 

are available to substantiate this. 

 

4.4. Use of progesterone analogues  

 Epidemiological data showed that a short weaning to oestrus interval is a risk factor for the second 

litter syndrome. Sows with longer weaning to oestrus intervals have a lower chance of producing a small 

second litter (MORROW et al., 1992; LUCBERT & LAVOREL, 1984). Perhaps, therefore, ovulation rate or 

embryo survival can be improved by allowing the sow to recover for a longer period after lactation. One way 

to do that is to give the sows the progesterone analogue altrenogest 15-20 mg/day (Matrix or Regumate
TM

) 

after weaning to artificially extend the weaning to oestrus interval. In most studies altrenogest is used from 

the day of weaning onwards for a period of 3 to 7 days. Use of altrenogest resulted in an increase in 

pregnancy rate of 5.6 to 15.7 % and an increase in subsequent litter size of about 0.2-0.8 piglets (BOLAND, 

1983, JOHNSTON et al., 1992, MARTINAT-BOTTE et al., 1994).  However, short term altrenogest treatment 

does not always give consistent better results.  Some studies did not find any improvement due to 

altrenogest treatment. The application of altrenogest for short periods, like 7 days, is especially effective in 

sows with depressed follicle development at weaning, which are the sows that loose substantial body 

reserves during lactation (VAN LEEUWEN et al., in press and submitted).  

 Extending the use of altrenogest to 14 days of treatment seems to result in better and more 

consistent results (VAN LEEUWEN et al., in press).  More detailed studies show that application of 

altrenogest after weaning results in increased ovulation rate, less variation in embryo development and/or a 

higher embryo survival, which may be explained by restoration of follicle development under altrenogest after 

lactation. (VAN LEEUWEN et al., 2010).  

 

4.5. Skip a heat 

 Another approach allowing the first litter sow to recover from previous lactation is to inseminate the 

sow at the second heat after weaning instead of the first one (skip a heat). Skipping the first heat can 

improve pregnancy rates by 15 % and subsequent litter sizes by 1.3 to 2.5 piglets (CLOWES et al., 1994; 

VESSEUR, 1997). When using this approach, intense heat checking is important to make sure that the sow 

will show a second heat. Whether or not these techniques should be applied is a matter of economic 

calculations.  
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4.6. Feeding levels during early pregnancy 

 After weaning, sows need to restore their body reserves that were lost during lactation. The period 

between weaning and estrus is too short to restore these reserves adequately. In practice, young sows are 

often kept on restricted feeding levels during early pregnancy. This strategy mainly originates from work on 

gilts, which shows that high feeding levels in early pregnancy increase embryonic mortality. There is, 

however, no evidence that this also holds for sows that have lost substantial body reserves during lactation. 

Recently, our lab studied effects of feeding level (2.5 or 3.25 kg/ day) from day 3 to 32 of pregnancy on litter 

size and farrowing rate. The high feeding level increased total born and live born piglets from sows pregnant 

from first insemination with 2.1 and 1.8 piglets, respectively. Piglet weights were similar at both feeding 

levels. However, farrowing rate seems (non-significant in this study) to be decreased (77 vs. 90%). So, high 

feeding levels increase litter size but may also give more sows returning to oestrus after first insemination.   
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DIARREIAS NUTRICIONAIS DOS SUÍNOS: UMA VISÃO DO VETERINÁRIO CLÍNICO 

 

NUTRITIONAL DIARRHEAS IN PIGS: A CLINICIAN VIEW 

 

David E. de Barcellos*1, José P.H. Sato1 & Mariana R. de Andrade1 

 

 

Resumo 

 

Entre as formas de diarreia que afetam suínos, aquelas que tem como origem primária um distúrbio 

nutricional são pouco conhecidas e há muito pouca informação publicada sobre o assunto. Na presente 

revisão, são analisados os principais fatores e causas não infecciosas de diarreias de origem nutricional em 

suínos. 

 

 

1. Introdução 

 

 As diarreias representam um importante problema à produção de suínos. Os animais afetados 

costumam apresentar redução do ganho de peso diário, piora da conversão alimentar, variabilidade de 

peso, aumento nos gastos com medicamentos, necessidade de manejo mais intensivo e maior taxa de 

mortalidade. As características da moderna criação de suínos são muito propícias à ocorrência das 

diarreias. Podem ser citados como predisponentes às mesmas fatores como mistura de animais de várias 

origens, espaço reduzido nas baias, pisos compactos e com muita umidade, baixo período de descanso das 

instalações entre lotes (vazio sanitário insuficiente) e diversas situações estressantes como: dificuldade de 

todos os animais se alimentarem de uma só vez, falha em obedecer um padrão de alimentação, uso de 

rações inadequadas para a idade dos animais ou desbalanceadas para determinados ingredientes, 

transportes, presença de situações estressantes, presença de substâncias imunodepressoras na ração, frio 

e calor excessivos, variações bruscas de temperatura, etc... Entre essas, a dificuldade em manter as baias 

livres de contaminação fecal pode ser considerada como o fator mais crítico às diarreias. Nas condições em 

que são criados os suínos, a ingestão involuntária de fezes do piso ou em cochos sujos, o ato de fuçar e 

beber água em poças no fundo das baias ou em lâminas de água muito poluídas geram um desafio muito 

superior à capacidade de defesa dos animais, precipitando casos clínicos de diarreia.  

 Numa rápida reflexão sobre a ocorrência das diarreias nas granjas de suínos em nosso meio 

criatório, pode-se afirmar que sempre que uma granja for visitada serão encontrados casos de diarreia nos 

animais lá alojados. O que vai determinar a importância ou não desses episódios são fatores como o 

número de doentes, o curso da doença, o grau de desidratação dos leitões afetados, a mortalidade 

especificamente devida ao problema, a repetição de episódios em diferentes lotes e as quantidades usadas 

e eficiência das medicações e vacinações em curso. O que consideramos como "normal" numa granja é a 

presença de poucos animais com alterações fecais sugestivas de diarreia em poucas baias e em alguns 

                                                
1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina Veterinária, Setor de Suínos – Porto Alegre, RS. 

*Autor para correspondência: davidbarcellos@terra.com.br 

mailto:davidbarcellos@terra.com.br


 
 

24 

prédios. A quantificação exata do que seria "aceitável" é difícil de definir em termos absolutos, números de 

casos de diarreia em 3 a 5% dos animais em não mais de 10% das baias tem sido usados por algumas 

agroindústrias brasileiras como um parâmetro de análise. 

 Um outro problema encontrado para quantificar a importância dos problemas entéricos nas granjas 

tem relação com o tipo de alteração fecal que deve ser considerado como "diarreia". Existem tabelas 

descrevendo consistência das fezes como "normais", "pastosas", "cremosas" e "líquidas" (GHELLER et al., 

2008). Nesse modelo, as fezes líquidas certamente caracterizariam diarreia e fezes cremosas e pastosas 

poderiam representar diarreia amena ou um desequilíbrio eventual de trânsito intestinal em alguns 

indivíduos, sem caracterizar diretamente nenhuma situação patológica. Entretanto, esta é uma análise muito 

subjetiva, mesmo entre técnicos experientes pode haver diferenças nos critérios de avaliação da 

consistência fecal. 

 Nos suínos, a maioria das diarreias tem origem infecciosa. Assim na maternidade são importantes 

agentes como Clostridium sp., Escherichia coli, rotavirus e Isospora suis. Já na creche, os agentes mais 

relevantes são a E. coli, rotavirus e PCV2. Na recria e terminação a Lawsonia intracellularis é o agente mais 

comum, mas enterites associadas ao PCV2, rotavirus, Brachyspira, E. coli e Salmonella também são 

encontradas com frequência no nosso meio. Esses agentes costumam estar presentes na maioria das 

nossas granjas e o que vai determinar a ocorrência ou não de um quadro clínico associado a algum entre 

eles é a existência de um desequilíbrio de um delicado complexo multifatorial que envolve fatores como 

grau de patogenicidade do agente, resistência a antimicrobianos, higiene, ambiente, nutrição, manejo, 

imunidade, programas de vacinação e medicação preventivos e stress. 

 Em dois estudos recentes realizados no Brasil ficou bastante clara a complexidade da relação 

entre a presença dos agentes no hospedeiro e a ocorrência de diarreia (CRUZ JUNIOR, 2010, LIPPKE et 

al., 2011). Nesses trabalhos foram analisadas simultaneamente fezes e intestinos de leitegadas e de 

animais com e sem diarreia na fase de maternidade. Nos mesmos, a taxa de isolamento ou demonstração 

por PCR ou técnicas virológicas e histopatológicas para a maioria dos patógenos foi muito semelhante entre 

animais doentes e sadios. Isto poderia sugerir a presença de alguns animais portadores e outros em que o 

nível de infecção superou a capacidade de defesa, precipitando a diarreia. Mas poderia também indicar a 

relevância entre nós de causas não infecciosas, como as "diarreias nutricionais".  

A relação entre as dietas e a nutrição é um conjunto de problemas muito pouco estudado e com muita 

dificuldade de ser diagnosticado "in vivo". Um exemplo eloquente dessa afirmação são as situações em que 

o produtor atribui o aparecimento de diarreia à troca de uma partida de ração por outra. Essas ocorrências 

não foram validadas cientificamente, mas pela frequência com que ocorrem é provável que venham a 

representar de fato uma relação entre nutrição e diarreia. 

 O objetivo da atual revisão será o de analisar através de uma visão clínica os problemas suspeitos 

de diarreia nutricional. Para uma visão do nutricionista sobre a relação entre nutrição e diarreia 

recomendamos a leitura dos trabalhos de LIMA & MORÉS (2007) e LIMA et al., (2009). 

  

2. As diarreias nutricionais na maternidade 

 

 As diarréias de origem nutricional na maternidade são pouco estudadas e tem características 

pouco definidas. São relacionadas principalmente com alterações na morfologia eou fisiologia do trato 

gastrintestinal (ALEXANDER, 1981). JONES (1967) fez uma revisão sobre o assunto, indicando que a 

diarreia nutricional em geral é leve e tem duração curta, sem sinais de distúrbios sistêmicos. Os animais 

afetados se recuperam sem tratamento e crescem normalmente. Menos frequentemente, a diarreia é 

abundante e pode haver anorexia, hipertermia e anemia. Mesmo nas formas mais graves a mortalidade não 

tende a ser elevada, mas podem ocorrer prejuízos ao ganho de peso diário (GPD). Leitões necropsiados na 

fase mais grave da diarreia não apresentam lesões significativas no intestino e exames laboratoriais são 

negativos para os agentes mais comuns de diarreia dos suínos. 
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 A ingestão insuficiente de colostro é citada por diversos autores como sendo uma causa provável 

para as diarréias não infecciosas em leitões novos (JENNINGS 1959, JENSEN et al. 2001). A diarreia nesta 

fase ocorre não só pela baixa ingestão de imunoglobulinas, mas também pela falta de desenvolvimento e 

maturação intestinal precoce que é favorecida pela ingestão do colostro (XAVIER et al. 2006). Outros 

autores citam que a ingestão de leite em excesso, pela incapacidade ser processado na sua totalidade, 

seria uma das principais causas de diarréia nutricional em leitões novos (JENNINGS 1959, ALEXANDER 

1981, JONES, 1967, KRONFELD, 1980). Fêmeas com boa produção leiteira e leitões vigorosos são 

considerados fatores de risco para as diarréias na fase de aleitamento (JENNINGS, 1959). Este autor 

sugere que nos leitões com muito apetite, a diarréia possa ser causada pelo excesso de ingestão de leite. 

Por sua vez, isso ocasiona a passagem excessivamente rápida do leite do estômago para o intestino, antes 

de uma digestão gástrica eficiente, principalmente a falta de digestão pela lipase gástrica, o que poderia 

resultar em diarréia.  

 Outro fator citado, mas sem comprovação científica, é o da ocorrência de diarreia após mudança 

no tipo de ração que é fornecida à porca. Foi sugerido que o problema poderia ser ocasionado por 

alterações na composição do leite (JONES, 1967). 

 A maioria dos trabalhos nessa área são muito antigos e carecem de delineamento experimental e 

análise estatística. Novos estudos seriam necessários para tentar elucidar a real importância das causas 

nutricionais no desenvolvimento de diarréias em leitões na maternidade. Esses estudos parecem ser 

pertinentes, pois em dois trabalhos recentes realizados no Brasil (CRUZ JUNIOR, 2010, LIPPKE et al., 

2011) foi claramente determinado que uma parte significativa das diarreias estudadas na maternidade não 

estava associada aos principais patógenos intestinais que ocorrem nesta fase. 

 

3. Relação entre níveis de ferro e diarreia 

 

 Existe um grande volume de informações sobre a necessidade do ferro para o crescimento de 

bactérias em diferentes tecidos dos hospedeiros. De fato, a capacidade de captar ferro no seu nicho 

ecológico, transportá-lo ao citoplasma e usá-lo para o metabolismo é considerada uma grande vantagem 

seletiva para determinadas bactérias e pode permitir às mesmas exercer com maior eficácia o seu efeito 

patogênico. De outra parte, suínos nascem com ferro em quantidade insuficiente para permitir um 

desenvolvimento corporal e metabólico adequado, o que leva à recomendação geral da suplementação de 

200 mg do produto aos leitões nos primeiros dias de vida. Pelo exposto acima, teoricamente, a 

suplementação de ferro poderia ser um fator estimulante ao aparecimento de diarreias nos leitões durante o 

período de aleitamento. Entretanto, a relação entre a suplementação de ferro e a ocorrência de diarreias 

ainda é pouco clara. 

 KADIS et al. (1984) realizaram um estudo sobre a relação entre a administração de 200 mg de 

ferro a leitões logo após o parto por duas vias (oral e intra-muscular) e a susceptibilidade ao desafio 

experimental por Escherichia coli. A mortalidade dos suplementados por via oral foi maior do que os não 

tratados ou aqueles tratados pela via intra-muscular. Os sobreviventes à suplementação oral apresentaram 

diarreia severa e os injetados uma forma leve de diarreia por E. coli. A conclusão foi a de que maior 

suscetibilidade à diarreia por E. coli nos leitões tratados por via oral seria relacionada ao fato de que o ferro 

permanece mais tempo em contato com a bactéria no intestino, favorecendo a sua aquisição, a 

multiplicação bacteriana e a produção de toxinas. 

 

4. Relação entre a composição da dieta e as diarreias causadas por diferentes 

bactérias em suínos 

 

 As infecções por Brachyspira hyodysenteriae e Brachyspira pilosicoli estão associadas com colites 

cursando com diarreia em suínos nas fases de crescimento e terminação. Entretanto, apesar da clara 
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associação dos agentes com alguns quadros de enterite mucóide ou hemorrágica, a reprodução da doença 

pela inoculação de altos títulos dos agentes por via oral é muito difícil e, quando se consegue, geralmente 

resulta numa forma amena e afeta poucos indivíduos entre os inoculados (BARCELLOS, 2000).  

 Foram realizados vários estudos para tentar determinar que fatores predisponentes poderiam 

desencadear as doenças causadas pelas Brachyspiras. A conclusão principal é a de que a passagem do 

estado de portador a doente é fortemente influenciada pela dieta fornecida aos animais. Além da presença 

das espiroquetas no intestino, a multiplicação dos agentes e a ocorrência da diarreia está particularmente 

associada com a existência de uma fermentação abundante no intestino delgado (ID), o que vem a ocorrer, 

por exemplo, quando os animais são alimentados com uma dieta contendo dois tipos de componentes 

presentes em abundância no trigo: amido resistente e polissacarídeos não amiláceos. Para controlar o 

problema, alguns processamentos do grão de trigo podem aumentar a digestibilidade do cereal no ID, 

limitando a chegada ao IG de alimentos não digeridos (SIBA et al., 1996). Ainda baseado nos conceitos 

expostos acima, WENDT et al. (1998) sugeriram um protocolo melhorado para inoculações experimentais 

visando a reprodução de infecção com Brachyspira spp. Era baseado em mudanças na ração que 

consistiam do uso de 15% de farelo de soja por 10 dias, passando a usar dieta com 100% de farelo de soja 

4 dias antes da infecção experimental.  

 Segundo SIBA et al. (1996), a fonte primária de carbono para a fermentação no IG são as fibras 

da dieta, que consistem principalmente de polissacarídeos não amiláceos, tanto solúveis como não solúveis, 

compostos originários da parede celular das plantas, como celulose, hemicelulose, pectinas e ligninas. 

Esses componentes são classificados como polissacarídeos não amiláceos (NSP) e são o maior substrato 

para a fermentação microbiana no IG. Fontes adicionais de carbono são: amido resistente (aquele que 

escapa da digestão no ID) e oligossacarídeos da série da rafinose.  

 O IG provê um habitat excelente para o estabelecimento de uma variedade ampla e diversificada 

de espécies bacterianas, que se encontram presentes num título de aproximadamente 10
10 

células por g de 

conteúdo intestinal. Entre elas, os anaeróbios estritos são os mais comuns. Essas bactérias são fastidiosas 

e requerem condições ambientais específicas, como pH correto, temperatura, potencial de redox, 

osmolaridade, anaerobiose, secreções endógenas, atividade enzimática e conteúdo de matéria seca da 

ingesta. As condições corretas permitem a elas se envolver ativamente na degradação dos polissacarídeos 

não amiláceos ou outros substratos no IG. Essas condições podem ser manipuladas para aumentar ou 

diminuir a atividade bacteriana. Estudos demonstraram que a microbiota do IG aumentou bastante em título 

quando os leitões foram alimentados com uma dieta rica em fibras. Os produtos da fermentação mais 

abundantes são os ácidos graxos voláteis (VFA) acético, butírico e propiônico. A concentração dos mesmos 

aumentou quando a concentração de fibra no IG aumentava.  

 A chegada de nutrientes não digeridos ao IG parece ser o ponto central a determinar a maioria das 

assim chamadas “diarreias nutricionais”. Entre os nutrientes, a dieta consistindo de arroz e proteína animal é 

extensivamente digerida e absorvida no ID. Essa dieta tem 85% de amido (a maioria do qual é prontamente 

digerida no ID) e 2% de polissacarídeos não amiláceos, dos quais 60% são solúveis. Consequentemente, 

pouco substrato chega ao IG e isso resulta numa fermentação bacteriana reduzida, como indicado por altos 

valores de pH e baixa concentração total de VFA no conteúdo intestinal. Maior fermentação ocorre com 

dietas contendo trigo ou ervilha. Os polissacarídeos não amiláceos e oligossacarídeos que são abundantes 

nesses alimentos são fermentados no IG até VFA, diminuindo o pH. O trigo integral contém 65% de amido e 

12% de polissacarídeos não amiláceos, dos quais 20% são insolúveis. Os polissacarídeos não amiláceos e 

oligossacarídeos derivados da ervilha e trigo e o amido resistente proporcionam um excelente substrato 

para a fermentação bacteriana.  

 Uma associação entre a digestibilidade dos componentes da ração e diarreia pode ser encontrada 

no trabalho de SIBA et al., (1996), que avaliaram o efeito de diferentes dietas em relação à colonização de 

72 leitões desafiados com B. hyodysenteriae. As 4 dietas usadas foram:  
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1. 77% de arroz cozido e 18% de proteína animal;  

2. 64% de arroz cozido,  15% de ervilha e 13% de proteína animal;  

3. 62% de trigo integral, 15% ervilha e 11,5% de proteína animal; 

4. 75% de trigo e 17% de proteína animal.  

 

 Após ingerirem as dietas por 30 dias, 26 leitões foram sacrificados. Aqueles alimentados com a 

dieta 1 (arroz e proteína animal) tinham conteúdo colônico mais seco e intestinos mais leves em relação aos 

outros grupos. Os demais 46 leitões foram desafiados com B. hyodysenteriae e monitorados para excreção 

fecal de espiroquetas e desenvolvimento de disenteria suína. Nenhum dos leitões na dieta de arroz 

desenvolveu alterações no cólon ou adoeceu. A maioria dos alimentados com outras dietas desenvolveu 

colite muco hemorrágica e disenteria. A conclusão foi a de que a redução na fermentação que ocorreu no IG 

dos leitões alimentados com a dieta de arroz e proteína animal levou a uma incapacidade de colonização 

pela B. hyodysenteriae e, consequente, à proteção contra a disenteria suína.  

 Foram publicados outros estudos nessa área sobre o uso de dietas formuladas com farelo de 

arroz como fonte exclusiva de energia. Elas também preveniram a colonização pelas Brachyspiras 

(HAMPSON et al., 1998). Foi sugerido que essa ração causa uma redução da fermentação no IG, dessa 

forma o seu efeito protetor provavelmente ocorria através de uma alteração não determinada na microbiota 

do IG. Isso poderia ser um efeito direto ou indireto. Por exemplo, dietas e alterações da microbiota podem 

influenciar a produção de mucina no IG e a mobilidade da B. hyodysenteriae no muco é importante para a 

colonização pela bactéria. Outra possibilidade é a de que um conteúdo colônico significativamente mais 

seco atue como inibidor da sobrevivência desta bactéria. Outros autores sugeriram que sejam importantes 

as modificações na microbiota intestinal que, por sua vez, interagem com as espiroquetas (DURMIC et al., 

1998). 

 Outros tipos de dieta que não apresentam digestibilidade tão alta também podem criar condições 

inibitórias para as Brachyspiras em suínos (SIBA et al, 1996). Por exemplo, foi publicado que a disenteria 

suína não ocorreu em uma granja infectada em que os leitões receberam uma ração altamente fibrosa 

baseada em silagem de milho, rica em celulose e hemicelulose. Essa dieta resultou em alterações na 

fermentação no cólon proximal e se especulou que o seu efeito protetor poderia ser devido a um baixo 

conteúdo de bases, que interagindo com os VFA criam um meio ambiente desfavorável para a B. 

hyodysenteriae. 

 Uma outra informação que pode demonstrar a relação entre nutrição e infecção intestinal é o fato 

que alguns agentes anti-bacterianos sem efeito contra a B. hyodysenteriae em testes "in vitro" são eficientes 

"in vivo". A explicação poderia ser de um efeito indireto, pela inibição de certas bactérias que normalmente 

interagem dificultando a colonização pela B. hyodysenteriae (SIBA et al., 1996).  

 Para a Escherichia coli, foi avaliado o efeito da dieta na ocorrência de infecções por cepas 

enteropatogênicas da bactéria. As E. coli estudadas causavam lesões do tipo "attaching and effaccing", AAE 

(NEEF et al., 1994) que afetavam principalmente o intestino grosso. Para o experimento, foram usados 

leitões derivados de cesariana e colonizados artificialmente aos 7 dias de idade com microbiota entérica de 

bovino adulto. Com 3 semanas de idade, foram desmamados e alimentados com uma dieta sólida que tinha 

sido associada a casos campo de tiflocolite e outro leitões receberam uma dieta controle. Clinicamente, não 

ocorreu diarréia líquida, mas os grupos alimentados com a dieta suspeita tiveram suas fezes amolecidas. 

Com 5 semanas foram necropsiados. Macroscopicamente, os leitões do grupo da dieta suspeita mostravam 

o IG aumentado e bastante congestionado. Apresentavam a lesão microscópica de "attaching and 

effaccing", os controles não. As lesões eram de semelhantes às presentes nos casos de campo, em que 

havia sido isolada a E. coli enteropatogênica. É possível que o ambiente intestinal produzido pela dieta 

suspeita tivesse sido capaz de influenciar a patogenicidade da E. coli. A proliferação seletiva poderia ter 

ocorrido como resultado do efeito direto do excesso de input de nutrientes não digeridos do íleo ao IG, 

satisfazendo as necessidades nutricionais da cepa enteropatogênica. Outra explicação seria a de que uma 
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alteração no equilíbrio da microbiota intestinal causada por essa dieta possa ter resultado numa exclusão 

competitiva à cepa patogênica.  

 Para Salmonella, existem também evidências de uma relação entre a forma de uso da ração 

(peletizada X farelada) e a infecção intestinal (DAHL, 1998). Medindo no abate títulos de anticorpos através 

do teste de ELISA para Salmonella em suco de carne, houve relação entre os índices de soropostividade 

para o agente e o uso de dieta peletizada.  

 

5. Síndrome colite 

 

 Na década de 80, os produtores de suínos da Grã Bretanha observaram o surgimento progressivo 

de uma nova forma de diarreia. Em função da localização das lesões no cólon, a doença foi chamada de 

"síndrome colite". Para a definição do caso, as seguintes características foram consideradas:  

 

 A síndrome ocorria mais em animais com 10 a 40 kg de peso; 

 A morbidade era alta (15-20% do lote), com aumento variável (geralmente baixo) de mortalidade; 

 Os afetados apresentavam fezes com consistência entre pastosa a cremosa, com cor entre 

acinzentada a amarronzada, às vezes com ração não digerida; 

 Não havia manifestações sistêmicas, mas ocorria emagrecimento; 

 Havia pouca ou nenhuma resposta a tratamentos antimicrobianos; 

 A evolução era para cura em 3-4 semanas, raros casos apresentavam evolução para refugagem; 

 Notava-se que o problema coincidia com a introdução de ração peletizada nas granjas; 

 A diarreia atrasava em 14 a 21 dias a entrega dos animais para o abate. 

 

 Para tentar avaliar a relação entre nutrição e a colite, foi criado um grupo de trabalho. A primeira 

publicação para esclarecer esse problema foi a de SMITH et al., 1998. No estudo, foram realizadas 

observações de campo, fornecendo diferentes tipos de rações aos animais. Os principais achados foram: 

 

 Duas granjas receberam rações de 2 origens diferentes, em cada uma foi usada ração de um 

fornecedor nas formas farelada e peletizada. Na mesmas, os leitões que foram alimentados com a 

dieta peletizada passaram a apresentar diarréia 2 dias após iniciar a ingestão da ração. Na necropsia 

dos afetados, o cólon estava dilatado com conteúdo fluído e com gás, mas sem evidência de 

excesso de muco ou de hemorragia. 

 Em uma das granjas foram usadas três rações diferentes: farelada, peletizada e a dieta peletizada 

após ter sido farelada. Os dois últimos grupos apresentaram a diarréia.   

 

 Nesse estudo pioneiro, foi sugerida uma possível relação entre a peletização da ração e o 

aparecimento do quadro clínico.  

 A seguir, será feito um resumo dos trabalhos adicionais que foram realizados pelo grupo de 

pesquisadores ingleses liderados pela Dra. Jill Thomson e que foram revisados por ocasião do IV SINSUI 

(THOMSON, 2009). É importante considerar que as dietas descritas nestes trabalhos eram formuladas com 

os cereais mais usados na Europa (trigo e cevada), o que pode limitar bastante a generalização das 

conclusões para a realidade do Brasil. Além disso, como a lesão de colite pode ter também ter origem 

infecciosa, num primeiro momento é importante diferenciar a síndrome colite das infecções bacterianas 

ou virais que podem incidir na fase de recria (E. coli, B. hyodysenteriae, B. pilosicoli, L. intracellularis, 

Salmonella, Y. pseudotuberculosis, PCV2).  

 Entre as causas nutricionais para as colites, segundo THOMSON (2009), a deficiência de niacina 

já era reconhecida há mais de 50 anos como causa de diarreia e mau crescimento na recria. Na necropsia 

dos animais afetados, havia colite com escurecimento da mucosa e presença de congestão e úlceras 
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multifocais. Com as formulações de dieta adotadas na suinocultura atual é improvável que níveis 

nutricionais que venham a determinar uma deficiência de niacina sejam alcançados. 

 Com relação à síndrome colite, foram realizados estudos para determinar os principais os fatores 

de risco para o problema (CHASE-TOPPING et al., 2007, STRACHAN et al., 2002). Foram analisados 80 

fatores de risco e o único a apresentar significância estatística foi o uso de níveis altos de polissacarídeos 

não amiláceos (NSP) na dieta, especialmente níveis elevados de glicose, xilose e arabinose.  

 A forma com que as dietas ricas em NSP levam a diarreia ainda carecem de maiores estudos. 

Uma teoria seria a de que a chegada de matéria fermentável não digerida ao IG pudesse favorecer o 

desenvolvimento de uma microbiota capaz de aumentar a produção de ácido lático, com consequente 

acidificação do conteúdo e efeito deletério na mucosa intestinal. A reação inflamatória na mucosa que se 

segue a essa alteração explicaria a maior passagem de líquidos à luz intestinal, "amolecendo" as fezes, 

causando o quadro de má absorção e efusão e explicando as alterações clínicas e patológicas típicas da 

síndrome (VANUCCI & GUEDES, 2009). A forma pela qual a peletização favorece o aparecimento do 

problema também não está determinada. Uma sugestão é a de que o calor da peletização ocasione a 

gelatinização do amido, reduzindo a sua digestibilidade (THOMSON, 2009). Isso causaria um aumento de 

viscosidade do conteúdo do IG e aumento da atividade bacteriana, levando aos eventos patológicos 

descritos nas linhas anteriores. 

 Uma doença similar à síndrome colite foi descrita no Canadá por DUFRESNE (1998). As 

características clínicas e patológicas eram indistinguíveis daquelas descritas para a síndrome colite. 

Entretanto, esse problema ocorria em rebanhos com excelentes condições de instalações, manejo, nutrição 

e sanidade. Foram afastadas causas infecciosas e o autor propôs uma patogenia modificada em relação à 

proposta pelo grupo britânico. Além do problema da acidificação do conteúdo do IG, que aqui seria devido 

ao excesso de consumo de uma ração de alta digestibilidade, o autor sugeriu o papel da granulometria da 

ração na gênese do problema. Foi considerado crítico o uso de ração com granulometria excessivamente 

fina, com excesso de partículas com diâmetro inferior a 150 micra. Essas partículas seriam lesivas às micro 

vilosidades das células do epitélio intestinal, resultando em descamação celular, inflamação e perda de 

líquidos. Para o controle, o autor preconizou uso de ração com menos de 2,5% das partículas abaixo de 150 

micra. 

 Na França, foi descrita uma doença denominada “diarreia recorrente” (NEEF, 1993). As 

características eram similares às da síndrome colite e foi incriminado o uso de trigo na origem do problema. 

Entretanto, no caso francês, os estudos de risco permitiram determinar alguns fatores adicionais, como uso 

de excesso de melaço e de ervilha na ração, excesso de gordura na ração, lisina acima de 0,9% e utilização 

de nitrofuranos na ração.  

  

6. Relação entre o volume de água ingerido e a consistência fecal 

 

 É uma observação corriqueira para veterinários envolvidos em clínica de suínos o fato de que, nas 

granjas com alimentação líquida ou naquelas que usam suplementação com soro de leite, as fezes dos 

animais apresentam uma consistência mais líquida ou pastosa do que o “normal”. Essa alteração de 

consistência ocorre sem piora no ganho de peso ou no estado clínico dos animais. A explicação estaria 

relacionada à fisiologia básica do intestino (ARGENZIO, 1978a, 1978b). A maior parte da absorção de 

líquidos presentes nas fezes ocorre no intestino grosso. O órgão, em condições fisiológicas, tem uma 

capacidade de absorção limitada a determinado volume. Ao ser ultrapassado, apenas parte da água 

presente no conteúdo intestinal será absorvida, com alteração na consistência fecal (amolecimento) em 

função do excesso de líquido remanescente. Como essas alterações não se refletem em prejuízo à 

absorção de nutrientes (pois essa digestão ocorre na sua maior parte no intestino delgado), esse evento 

não tem significação clínica. 
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 Do ponto de vista prático, os comentários e explicações acima são importantes no sentido de 

evitar que alterações fecais de animais que ingerem excesso de líquido sejam diagnosticadas como 

“patológicas” e venham a determinar o uso desnecessário de antimicrobianos para seu controle. 

 

7. Diarreia induzida pelo excesso de proteína bruta na ração 

  

 O assunto foi revisado por LIMA & MORÉS (2007) e LIMA et al., (2009). Os efeitos são mais 

notados na creche, e parece ser relacionado com mudanças no pH do estômago e proliferação de E. coli. 

Segundo os autores, dietas com 16% de proteína bruta suplementadas com lisina e 2% de ácido cítrico 

podem prevenir a ocorrência do problema. Na prática, deve também ser considerado que para a prevenção 

do problema muitos produtores usam logo após o desmame uma combinação entre doses elevadas de 

óxido de zinco e antimicrobianos com a finalidade de inibir o crescimento da E. coli.  

 Outro autor relatou a ocorrência do mesmo problema em animais de uma estação de teste de 

machos (DEWEY, 1993). Após a observação de uma forma epidêmica de diarreia em animais na fase de 

crescimento, houve a desconfiança sobre o papel dos altos níveis de proteína bruta (PB) que vinham sendo 

usados na ração (21%). O GPD estava em 850 gdia e a mortalidade em 28,5%  16. Baixando a PB para 

17%, o GPD aumentou para 920 g e a mortalidade para 5,6%  4.  

 A relação entre as fontes de proteína usadas logo após o desmame e diarreia também tem sido 

bastante estudada. Segundo LI et al., (1990), devido à antigenicidade de dietas formuladas com soja, ocorre 

uma proliferação de criptas resultando um desequilíbrio entre secreção e absorção no intestino delgado, 

aumentando o volume de líquidos na luz intestinal. Esse substrato pode servir para estimular o crescimento 

de cepas enterotoxigênicas de E. coli, capazes de causar diarreia severas e perda de peso nessa fase (LI et 

al. 1991).  A reação à proteína da soja é  transitória, e representa um fenômeno de hipersensibilidade 

 

8. Diarreia induzida pela presença de aminas biogênicas na ração 

 

 O problema tem sido descrito principalmente na avicultura (DALE, 1994, SANDER et al., 1996).  

 Os produtos químicos que são classificados nessa categoria incluem a histamina, triptamina, 

tiramina, putrescina, cadaverina, espermidina e espermina As aminas biogênicas tem origem no uso de sub 

produtos de origem animal na ração (farinha carne, penas, peixe). Esses produtos ficam crus por longo 

tempo antes do processamento. Isso favorece o crescimento bacteriano, principalmente de bactérias 

anaeróbias, que determinam processos putrefativos. Ocorre uma reação de descarboxilação, que 

transforma aminoácidos em aminas, que podem ser tóxicas.  

 Nas aves afetadas ocorre redução do ganho de peso e presença de alimentos não digeridos e 

excesso de muco nas fezes. Ocorre erosão da moela e o intestino afetado apresenta-se flácido e com 

mucosa engrossada, com excesso de muco no intestino proximal e presença de alimento não digerido em 

seu interior.  

 O problema não tem sido descrito em suínos. Entretanto, considerando as condições similares de 

processamento de matérias primas e de produção de rações que são usadas para suínos e aves, essa 

possibilidade mereceria maior análise. Deve ser acrescido o fato de que as alterações fecais e lesões 

descritas para a diarreia associada com aminas biogênicas em aves são compatíveis com as presentes em 

determinados casos de diarreia com etiologia obscura, relativamente comuns na suinocultura. 

 

9. Diarreia e ingestão de peróxidos 

  

 A ingestão de gorduras altamente não saturadas é a maior fonte de peróxidos lipídicos no 

intestino. Em função da capacidade de gerar radicais de oxigênio, podem iniciar processos degenerativos 
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que acabam por levar a desordens intestinais, incluindo inflamação intestinal e câncer (TSUNADA et al., 

1998). A apoptose das células do epitélio intestinal induzida por excesso de oxigênio reativo que é liberado 

por leucócitos polimorfonucleares ativados e endotélio vascular pode desempenhar um papel significativo 

na patogenia das diarreias (LI et al., 2003). 

 Em suinocultura, são comuns as suspeitas de que o uso de rações formuladas com produtos de 

origem animal em diferentes estágios de putrefação (como farinhas de peixe ou de carne estragadas) 

possam se relacionar com diarreia. E, de fato, muitas vezes a troca da ração “suspeita” por uma outra 

partida de ração sem o componente de origem animal pode fazer com que o problema de diarreia seja 

solucionado. Infelizmente, essas informações não apresentam fundamentação científica em suínos, faltando 

novos trabalhos no sentido de validar essas observações clínicas.  

 

10. Diarreia nutricionais em seres humanos 

 

 Na medicina humana a questão da associação entre nutrição e diarreias tem sido estudada com 

muito maior intensidade do que na medicina de suínos. Já foram diagnosticadas, entre outras, doenças em 

humanos especificamente relacionadas à ingestão de alimentos com pouca fibra e excesso de gordura 

(esteatorreia), síndrome da irritação intestinal, doença de Crohn, várias deficiências nutricionais, diarreias 

por intolerância à lactose e enteropatia por sensibilidade ao glúten. 

 É compreensível que numa espécie em que o exercício da clínica veterinária recaia 

exclusivamente na medicina coletiva (de rebanho), como a suína, problemas afetando apenas determinados 

ou poucos indivíduos num rebanho possam ficar sem diagnóstico. Acredito, entretanto, que maiores 

esforços deveriam ser realizados para procurar diagnosticar situações e doenças similares na suinocultura. 

Afinal, nas condições de granja, muitas vezes pequenas eou poucas alterações fecais acabam 

determinando o uso de medicação para os animais afetados ou ainda, pulsos medicamentosos via água ou 

ração para todos os animais de um prédio ou da terminação. Uma melhor definição dos diagnósticos de 

casos individuais ou leves de diarreia permitiria uma racionalização desses procedimentos e o uso mais 

prudente de antimicrobianos.   

 

11. Relação entre diarreias e micotoxinas na ração 

 

 Essa é uma área bastante complexa e de grande dificuldade para a atuação do veterinário clínico. 

No caso de estar sendo investigado um problema de diarreia numa granja, a sugestão de um diagnóstico de 

micotoxicose pode ser bastante cômoda. O profissional pode mesmo considerar dados de um laudo recente 

existente na granja, comprovando a presença de níveis tóxicos de alguma micotoxina na ração. Entretanto, 

a relação entre diarreia e micotoxinas é um assunto controverso e difícil de definir com precisão. Na maioria 

dos casos, as micotoxinas podem estar associadas com a presença de diarreia, mas praticamente sempre 

os sinais clínicos centrais vão estar especificamente relacionados com outros órgãos, os de eleição para o 

efeito das micotoxinas (MALLMANN & DILKIN, 2007).  

 A seguir, será revisada a importância das diarreias em relação aos diversos quadros clínicos das 

principais micotoxicoses dos suínos, a partir das descrições publicadas por MALMANN e DILKIN (2007). 

 No caso de aflatoxicose sub aguda, pode haver hipertermia acompanhada de inapetência, 

tremores musculares e incoordenação motora provocada pelas hemorragias que ocorrem na musculatura 

do pernil. A diarréia pode estar presente, apresentando alimentos mal digeridos, de coloração verde escura 

e geralmente bem líquida. No caso da aflatoxicose crônica (ingestão de concentrações menores que 1 

mg/kg de alimento por períodos prolongados) pode ocorrer diarreia, mas também ocorre inapetência, 

letargia, diminuição do ganho de peso e má aparência geral. Na necropsia, as principais alterações 

observadas são no fígado. 
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 Na intoxicação aguda de suínos por fumonisinas os principais sinais clínicos são respiratórios, 

decorrentes de edema pulmonar. Os animais afetados apresentam anorexia, letargia, dispnéia, taquipnéia, 

icterícia e a cianose. Pode também ocorrer diarréia aquosa, mas é uma parte menor do quadro clínico.  

 Para os tricotecenos, os sinais clínicos mais característicos da toxicose são a diminuição ou 

recusa alimentar, vômitos após a ingestão do alimento contaminado, diarréia sanguinolenta, diminuição da 

eficiência alimentar, diminuição do ganho de peso corporal, dermatites, salivações, hemorragias, 

abortamentos e distúrbios nervosos. Aqui também a diarreia é um componente menor entre os sinais 

clínicos. 

 A micotoxina T-2 induz lesões sobretudo em regiões superiores do sistema digestório (boca, 

língua, faringe, esôfago). O consumo de alimentos com altas concentrações da mesma pode causar diarreia 

e lesões perineais, pelo contato da toxina ainda remanescente nas fezes.  

 As intoxicações agudas com ocratoxina A, geralmente superiores a 1 mg de ocratoxina A/ kg de 

alimento, ocasionam sede intensa. Em consequência, ocorre poliúria e, com muita frequência, urofagia. 

Esses sinais podem estar acompanhados de diminuição da ingestão de alimentos, baixa eficiência 

alimentar, quadros diarréicos e urina sanguinolenta. 

 Pelo exposto, além dos distúrbios digestivos, fica clara a multiplicidade de sinais clínicos 

existentes para as diversas micotoxicoses. Para um diagnóstico definitivo seria necessária a determinação 

de micotoxinas específicas em exames da ração ou de vísceras dos animais afetados.  
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Resumo 

 

A Salmonella sp. atualmente consiste no maior perigo microbiológico para as fábricas de ração. As 

principais fontes de contaminação são os ingredientes, tanto de origem animal (farinhas de ossos, carne e 

vísceras) quanto vegetal (milho, soja, sorgo, farelo de arroz, farelo de algodão). Além destes, outros fatores 

também têm sido considerados de risco como presença de pó nas dependências da fábrica (decorrente do 

descarregamento ou pré-limpeza de ingredientes ou processos como a moagem), vetores e más condições 

de higiene. Condições de fabricação que favoreçam altos índices de umidade e temperatura nas unidades 

de produção também estão associadas ao aumento da contaminação da ração. Tratamentos térmicos 

(como a peletização e extrusão) e químicos (utilização de ácidos orgânicos e formaldeído) são alternativas 

utilizadas no controle deste problema.  

 

 

1. Introdução 

 

 A carne suína é a proteína mais consumida no mundo, com uma produção de 115 milhões de 

toneladas. Hoje a China é responsável por cerca da metade da produção mundial, sendo o outro terço 

dividido entre União Européia (UE) e Estados Unidos da América (EUA). O Brasil ocupa hoje a posição de 

quarto maior produtor, com 3% da produção e 11% das exportações. Em 2009, a produção de carne suína 

no Brasil foi de 3.190 milhões de toneladas, sendo exportadas 607 mil toneladas (ABIPECS, 2011).  

Apesar da contínua expansão da suinocultura nas últimas décadas, as exportações no período 

entre 2004 para 2009 aumentaram apenas 19%. Dentre os principais fatores associados ao aumento abaixo 

do esperado estão as barreiras comerciais impostas por países importadores. (ABIPECS, 2011). Desde que 

o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS – Sanitary and Phytosanitary 

Measures), criado pela OMC com o objetivo de permitir que os países membros adotem medidas que 

garantam a proteção e qualidade dos alimentos entrou em vigor em 1995, já foram notificadas 183 

“preocupações”, sendo 27% atribuídas à segurança dos alimentos (ICONE, 2009). Entretanto, o uso 

indevido dessas medidas pode resultar em demasiada proteção à produção local e entraves nas transações 

comerciais entre os países (MIRANDA et al., 2004). Hoje, a presença de Salmonella consiste em uma das 
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mais importantes barreiras sanitárias à exportação por implicar na rejeição do produto pelo cliente e 

rescisão do contrato.  

 A Salmonelose é considerada uma das zoonoses transmitidas por alimentos de maior relevância 

para a saúde pública. Os produtos de origem animal (principalmente oriundos de aves e suínos) 

desempenham um importante papel na transmissão de Salmonella para os humanos (BERENDS et al., 

1998). Em países com baixa prevalência de Salmonella nos animais, a ração é considerada a maior fonte 

contaminação. Nas fábricas de ração, a presença deste microrganismo tem sido relacionada a vários fatores 

como contaminação por pó, presença de vetores e más condições de higiene. (EFSA, 2008). Desse modo, 

o monitoramento da ração, ingredientes e processos de produção nas fábricas torna-se imprescindível em 

programas de controle de salmonela pré-abate, principalmente pela prolongada sobrevivência deste 

microrganismo em produtos estocados (DAVIES & HILTON, 2000). 

 

2. A presença de Salmonella sp. na ração 

 

 As principais fontes de contaminação por Salmonella nas fábricas de ração são os ingredientes 

que entram na fábrica (COMA, 2003; RICHARDSON, 2008). Apesar das matérias-primas de origem animal 

historicamente estarem relacionadas ao aumento no risco de contaminação por salmonela, atualmente 

sabe-se que os ingredientes de origem vegetal (milho, soja, sorgo, farelo de arroz, farelo de algodão) podem 

frequentemente estar contaminados pelo mesmo agente (JONES & RICHARDSON, 2004). Desde a 

proibição em 1996 do uso de farinha de carne e ossos na Grã-Bretanha como medida de controle para 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), houve uma maior demanda na utilização de óleos de sementes, 

o que tem sido associado ao aumento na prevalência de toxinfecções por Salmonella em humanos no 

mesmo período (DAVIES & HILTON, 2000).  

 Todos os ingredientes da ração estão potencialmente sujeitos à contaminação. Entretanto, 

normalmente esta ocorre a uma prevalência baixa (< 10% nas amostras testadas) e em agrupamentos (ou 

seja, não homogeneamente distribuída nas cargas contaminadas) (JONES & RICHARDSON, 2004). A 

contaminação da ração é avaliada qualitativamente (presença ou ausência do microrganismo), sendo raro 

encontrar algum trabalho científico que empregue algum tipo de análise quantitativa. O tamanho (peso e 

volume) das alíquotas coletadas é arbitrário, assim como não há recomendações na literatura quanto à 

frequência e intensidade (número de alíquotas por ponto) que deveriam ser amostrados para realizar uma 

avaliação correta (DAVIES et al., 2000; MALORNYet AL., 2008).  

 Tanto os ingredientes quanto a ração animal são caracterizados por serem produtos secos com 

baixa atividade de água, de modo que as células de Salmonella permanecem extremamente desidratadas. 

Por esta razão, os métodos de isolamento em ração devem ser capazes de recuperar e multiplicar células 

estressadas (DAVIES et al., 2004). Segundo MACIOROWSKI et al. (2006) é crucial fornecer condições às 

células estressadas de Salmonella para o sucesso do isolamento na ração animal. Apesar da pouca 

atenção dada aos procedimentos de amostragem, é sabido que o peso da amostra (ou volume) e a 

homogeneidade têm um profundo impacto nos métodos de detecção de Salmonella na matriz, 

principalmente ao considerar que a sensibilidade nas etapas de enriquecimento seletivo é influenciada pela 

concentração relativa do agente e pela presença concomitante de outros microrganismos (DAVIES et al., 

2000; MALORNY et al., 2008). MACIOROWSKI et al. (2000) estimaram a sensibilidade dos métodos de 

detecção em rações como sendo na ordem de 50% para as amostras contendo aproximadamente 40 

organismos por grama, encontrando variação entre as matrizes de rações devido à ampla variabilidade de 

microrganismos competidores. Em um estudo realizado por SALOMONSSON et al. (2005), os níveis da 

microbiota competidora presentes em diferentes ingredientes (incluindo resíduos) estão entre 10
2
 a 10

7
/g. 

KOYUNCU & HAGGBLOM (2009) realizaram um estudo comparativo entre três metodologias amplamente 

utilizadas para isolamento de Salmonella (NMKL71, Rappaport Vassiliadis semi-sólido modificado e 

ISO6579:2002) em diferentes ingredientes empregados no preparo de ração animal (grãos de trigo, farelo 
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de soja, farelo de semente de colza, farinha de semente de palmeira), peletes de ração para suínos e 

resíduos presentes nos elevadores da fábrica de ração e não observaram diferença significativa quanto aos 

níveis de detecção, com acurácia, sensibilidade e especificidade de 65%, 56% e 97%, respectivamente. 

Entretanto, os níveis de detecção para os diferentes ingredientes e a ração variaram consideravelmente 

devido à presença de uma microbiota competidora intrínseca.  

 A pesquisa microbiológica para salmonela pelos métodos microbiológicos tradicionais requer um 

período de 5 a 7 dias. Em fábricas que produzem cerca de 40 toneladas por hora de ração, aguardar a 

emissão do resultado torna-se inviável tanto quanto à logística quanto ao impacto financeiro. Resultados 

rápidos podem ser obtidos por isolamento direto, porém devido à baixa sensibilidade há a possibilidade de 

obtenção de falso-negativos pela dificuldade de detecção de células estressadas (MALORNY et al., 2008). 

As etapas de enriquecimento seletivo não podem ser encurtadas sem aumentar o risco de resultados falso-

positivos obtidos através do isolamento de microrganismos com características morfológicas e bioquímicas 

semelhantes à Salmonella (como Citrobacter freundii e Enterobacter cloacae) (MACIOROWSKI et al., 2006). 

 O isolamento de Salmonella em amostras de ração coletadas em silos de granjas não elucida a 

origem dessa contaminação, que pode ter ocorrido na fabricação ou ser resultado de recontaminação 

durante o transporte ou no próprio armazenamento na granja. A detecção em 29% de amostras de ração, 

observada em um sistema de produção em Santa Catarina por KICH et al. (2006) justifica uma investigação 

mais cuidadosa desse problema. A hipótese de uma contaminação ou recontaminação no momento da 

fabricação da ração explicaria índices tão elevados em lotes distribuídos em granjas de diferentes 

integrados. 

 Poucos trabalhos correlacionam casos de toxinfecções em humanos e contaminação presente na 

ração. As razões para essa falha incluem a falta de recursos, dificuldade em associar o alimento de origem 

animal com os lotes de origem pela falta de identificação e rastreabilidade e a limitação de análises e 

registros dos ingredientes e matérias-primas. Os estudos epidemiológicos sobre surtos em humanos 

incluindo a investigação nas propriedades raramente estendem-se à avaliação microbiológica da qualidade 

dos insumos e ingredientes. Além disso, a vigilância realizada na ração para verificar a contaminação 

bacteriana não é suficientemente desenvolvida para integrar-se com a vigilância dos produtos de origem 

animal a ponto de conseguir discriminar a real proporção de casos humanos atribuível à contaminação da 

ração (CRUMP et al., 2002). Entretanto, assim como em humanos, os animais se infectam oralmente 

através da ingestão de alimentos contaminados. Se os sorotipos isolados nos ingredientes e na ração 

incluem aqueles que são conhecidos por causar infecção em humanos, como indicam as estatísticas da 

EFSA (European Food Safety Authority), a ocorrência destes em ração torna-se um perigo tanto para a 

sanidade animal quanto para a saúde pública. No estudo realizado por WIERUP & HÄGGBLOM (2010), 4 

(10,5%) dos 38 sorotipos isolados em ração estão incluídos no topo da lista de isolados clínicos de 

humanos confirmados por salmonela na União Européia. Estes resultados contradizem o argumento 

frequentemente utilizado contra a necessidade de prevenir a contaminação da ração afirmando que os 

sorotipos associados à ração não são patogênicos a humanos.   

 Outro tópico de extrema relevância consiste na emergência de isolados de salmonela 

provenientes de ração e ingredientes apresentando perfis de multi-resistência a antimicrobianos. Ao realizar 

um estudo em Alberta (CA) testando a sensibilidade de 209 estirpes de Salmonella isoladas de ração e 

alimentos frente a 17 antimicrobianos, JOHNSON et al. (2005) encontraram 11,8% de resistência para os 

seguintes princípios: tetraciclina (35,4%), estreptomicina (32,5%), sulfametoxazol (28,7%), ticarcilina 

(27,3%) e ampicilina (26,8%). Cento e doze isolados (53,6%) apresentaram resistência a pelo menos um 

antimicrobiano. Os sorotipos mais comuns com perfis de resistência e multi-resistência foram: Typhimurium, 

Typhimurium var. Copenhagen e Heidelberg. Já LYNNE et al. (2009) ao analisar cinquenta e oito isolados 

de S. Heidelberg provenientes de ração encontraram 72% de resistência a pelo menos um dos princípios 

ativos testados, enquanto 24% exibiram resistência a oito ou mais antimicrobianos. A resistência foi mais 

comum para tetraciclina (71%), estreptomicina (62%) e kanamicina (52%). Os isolados obtidos de bovinos e 
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suínos apresentaram maiores taxas de resistência quando comparados aos provenientes de frangos. 

MOLLA et al. (2010) encontraram 44% dos isolados em ração comercial e fezes de suínos apresentando 

perfil de multi-resistência. A genotipagem pela técnica de Eletroforese em campo pulsado (Pulsed-field gel 

electrophoresis – PFGE) agrupou estes isolados em 5 grupos clonais, sendo 4 destes comuns a ração e 

fezes. Este achado reforça a importância da ração comercial como potencial veículo na transmissão de 

salmonela. 

 

3. Fatores de riscos relacionados à contaminação nas fábricas 

 

 Em um relatório intitulado “Avaliação de riscos microbiológicos em alimentos destinados a animais 

de produção” publicado em 2008, a EFSA identificou a contaminação por Salmonella como sendo o maior 

perigo de contaminação microbiológica presente nas rações. Vários trabalhos relatam a prevalência da 

contaminação deste microrganismo em ração e ingredientes, entretanto poucos avaliam quais seriam os 

principais fatores de risco relacionados à contaminação nas fábricas de ração e que processos seriam mais 

vulneráveis ao longo da cadeia de produção de ração. 

 HOFSHAGEN et al. (2007) e NESSE et al. (2005) relataram o isolamento de Salmonella em 

diversos pontos de controle das fábricas de ração e farinha de peixe na Noruega e a persistência de seus 

clones no ambiente por vários anos. A formação de biofilme tem sido considerada como um fator importante 

para a persistência deste agente nas fábricas de ração (VESTBY et al., 2009). Os biofilmes são importantes 

pelo acúmulo de uma ampla variedade de substratos, e principalmente por protegerem as bactérias da ação 

de desinfetantes e antimicrobianos (MORETRO et al., 2009). Cepas dos sorotipos Agona e Montevideo são 

boas produtoras de biofilme, persistindo por anos nas linhas de produção das fábricas (VESTBY et al., 

2009). 

 Um estudo transversal realizado por Torres & Piquer et al. (2011) para avaliar a prevalência da 

Salmonella enterica nas fábricas de ração e identificar potenciais fatores de risco relacionados à 

contaminação encontraram 4,8% de amostras positivas (n=185) de 3844 amostras coletadas em 523 

fábricas. Os sorotipos isolados com maior frequência foram: Mbandaka, Anatum, Senftenberg, Typhimurium 

e Agona. O ingrediente com maior probabilidade de estar contaminado foi semente de algodão. A avaliação 

contemplou três tipos de amostras: ração pronta, ingredientes e pó coletado nas dependências da fábrica. A 

frequência de positividade foi maior nas amostras de pó quando comparadas com rações e ingredientes. 

Este achado pode ser devido à maior sensibilidade do método de isolamento na análise de pó e partículas 

finas (EFSA, 2008). Caso a análise fosse restrita a amostragem de ração pronta para consumo, o número 

de unidades positivas não seria 144 e sim 47, o que subestimaria a real contaminação das fábricas por 

Salmonella. Como a maioria dos programas de monitoria realizados nas fábricas de ração contempla 

somente a análise de produto final, esta seria um das hipóteses que exemplificaria a falta de consideração 

da ração contaminada e das fábricas de ração na epidemiologia da salmonela.  

 Um estudo realizado na Suécia analisando farelos de soja e semente de colza constatou que os 

farelos importados, principalmente de países da América do Sul, têm 2,4 vezes mais risco de serem 

contaminados por Salmonella quando comparados aos produtos importados de outros países (WIERUP & 

HÄGGBLOM, 2010). 

 Há escassez quanto a informações sobre o risco de introdução de Salmonella no rebanho devido 

à produção da ração na propriedade. Em vários países da Europa e nos Estados Unidos, muitos 

suinocultores realizam a de mistura da ração utilizando em grande parte ingredientes (milho, soja ou farelo 

de soja) produzidos na propriedade ou em localidades próximas, não envolvendo nenhum processo de 

descontaminação. Um estudo realizado por HARRIS et al. (1997) encontrou uma proporção 

significativamente maior de amostras de ração positivas em propriedades que fabricam sua própria ração 

quando comparado à propriedades que utilizavam ração comercial. Já no estudo de Torres & Piquer et al. 
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(2011) não foi possível observada diferença estatisticamente significativa quanto à presença de Salmonella 

entre unidades que produziam menos que 1000, de 1000 a 5000, 5000 a 10000 e acima de 10000. 

 A adoção de programas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) nas fábricas de ração diminuem o risco de contaminação, contribuindo para 

uma menor pressão de infecção nas granjas (PRIMM, 1998). Dessa forma, a investigação por meio da 

amostragem de pontos críticos estabelecidos nas plantas de fábricas associada ao levantamento de fatores 

de risco ao longo do processamento podem contribuir para o melhor conhecimento de pontos de 

contaminação e recontaminação do produto (PETRI, 2002). Procedimentos de controle implantados no 

programa de APPCC e a realização de tratamento térmico previnem que a contaminação por salmonela de 

ingredientes se dissemine pelas áreas limpas destinadas ao acondicionamento de produto final e, 

consequentemente, para a ração pronta para consumo, embora outras variáveis como o desenho da fábrica 

e a contaminação por fatores ambientais externos possam influenciar este resultado (WIERUP & 

HÄGGBLOM, 2010). 

 Na Suécia, os programas de APPCC e BPF foram implantados em 1991 e a partir de 1993 este 

país adotou um programa nacional de controle em rações baseado na legislação européia (EC) N
o
 

2160/2003 de controle de salmonela e outras agentes zoonóticos. Nesta legislação (SJVFS 2006:81), os 

pontos críticos identificados na linha de processamento de ração para produção animal foram: 1) Ração 

pronta, 2) Sala de resfriamento, 3) Topo do resfriador, 4) Pó do sistema de aspiração (filtros) e 5) Parte 

inferior do elevador de matérias-primas. Em unidade produtoras de ração para aves, pelo menos uma 

amostra de cada um dos pontos descritos é analisada semanalmente para ausência de salmonela. Já nas 

fábricas destinadas a produção de ração para outras espécies, somente os pontos 1 e 5 são monitorados. 

No caso de detecção de salmonela na fábrica após o tratamento térmico (obrigatório apenas para aves), 

uma autoridade responsável é notificada e as ações tomadas dependerão da localização da contaminação 

na fábrica e do tipo de ração produzida. São sempre realizados procedimentos de limpeza e desinfecção da 

linha de produção, bem como o acompanhamento do lote produzido. O monitoramento de ingredientes da 

ração é realizado por amostragem, levando em consideração a distribuição desigual da contaminação por 

salmonela e desenhado para detectar a contaminação de 5% do lote com 95% de probabilidade. O tamanho 

da amostra é de 25 gramas e normalmente 8 amostras são analisadas, cada uma consistindo de 10 sub-

amostras de 2,5 gramas. O método utilizado para isolamento e identificação em ração é o NMKL-71 

(BOQVIST et al., 2003; KOYUNCU & HAGGBLOM, 2009; WIERUP & HÄGGBLOM, 2010). Em 2003, um 

surto de S. Cubana ocorreu neste país acometendo 77 propriedades criadoras de suínos, sendo 

considerada como fonte de contaminação a fábrica responsável pela produção da ração peletizada. A 

contaminação ocorreu em um resfriador, onde houve a multiplicação da salmonela devido à presença de 

umidade e temperaturas adequadas (ÖSTERBERG et al., 2006). As análises mostraram que, neste surto, a 

soja estava associada com o alto risco de contaminação quando comparado a outros tipos de produtos 

utilizados na mesma linha de produção. Apesar de vários estudos epidemiológicos realizados na Europa 

indicarem que as rações peletizadas (submetidas a tratamentos térmicos e controle regulatório) ou seca são 

positivamente associadas à contaminação por salmonela quando comparadas à ração líquida ou misturadas 

na propriedade (VAN WINSEN et al., 2001; LO FO WONG, 2002), este estudo não foi capaz de confirmar 

esta suposição. Importantes desafios de biossegurança são necessários imediatamente após o tratamento 

térmico dos peletes nas fábricas de ração. A condensação e a contaminação com pó durante o resfriamento 

dos peletes parece ser um fator de risco considerável para a recontaminação e multiplicação da salmonela 

imediatamente após a peletização (JONES & RICHARDSON, 2004). 

 No Brasil, em 2006, o Sindicato Nacional de Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) 

(SINDIRAÇÕES, 2008) redefiniu a estrutura do seu programa de certificação com o objetivo de padronizar 

as informações relacionadas à segurança dos alimentos. Utilizando os mais recentes tópicos e tendências 

da produção internacional de alimentos, o novo programa contempla a nomenclatura utilizada no “Feed & 

Food Safety” – Gestão do Alimento Seguro. Em 2007, entrou em vigor a Instrução Normativa número 4 (IN 
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4) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2007) que aborda o 

regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e as boas práticas de fabricação para 

estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal e um roteiro de inspeção das 

fábricas. 

 

4. Alternativas utilizadas no controle da contaminação 

 

 Várias estratégias complementares têm sido utilizadas no controle da contaminação da ração, e 

estas incluem tratamentos físicos e uma ampla variedade de tratamentos químicos. O método de 

descontaminação mais utilizado é o tratamento térmico, normalmente empregado em conjunto com outros 

procedimentos de produção como a peletização e a extrusão. A recomendação em rações para a destruição 

da Salmonella é o aquecimento a 80-85°C, sendo que a tolerância ao aquecimento varia entre os sorotipos, 

com uma redução decimal até 80°C (e 0,8 de atividade de água) variando de 2 a 12 minutos (COOKE, 

2002). Segundo o estudo de Torres & Piquer et al. (2011), a peletização é capaz de reduzir a contaminação 

por Salmonella na ração pronta.  

 Os principais agentes químicos utilizados atualmente são: ácidos orgânicos e seus sais, 

formaldeído, desreguladores da parede bacteriana como terpenos e óleos essenciais. (DAVIES & HILTON, 

2000; WALES et al., 2010). A maior vantagem quanto à utilização dos tratamentos químicos está no efeito 

antimicrobiano residual, que pode persistir após o armazenamento, auxiliando na proteção do alimento 

contra a recontaminação. No entanto, a persistência do produto pode também ser uma desvantagem por 

interferir no resultado de testes microbiológicos, impedindo a detecção de organismos ainda viáveis. O 

processo de descontaminação não pode ser considerado garantia de “negativo para salmonela”, pois o nível 

de contaminação pode estar abaixo do poder de detecção do método aplicado (WALES et al., 2010; 

WIERUP & HÄGGBLOM, 2010). 

 A maioria dos equipamentos das fábricas de ração não foi projetada para evitar o acúmulo de 

resíduos e vários destes não apresentam acessos para inspeção e higienização. Equipamentos e linha de 

produção adequada são essenciais para a fabricação de uma ração com menor risco de contaminação. 

Sistemas de aspiração de pó são de extrema importância para a produção de ração, principalmente quando 

os ingredientes são transportados para as dependências da fábrica. A importância do monitoramento 

contínuo na produção da ração dentro do programa de APPCC e a adoção de ações corretivas na detecção 

da contaminação são de suma importância para prevenir a introdução da salmonela na produção animal e 

subsequentemente na cadeia de alimentos de origem animal (WIERUP & HÄGGBLOM, 2010).   
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Resumo 

 

O sucesso da produção de suínos nas fases de crescimento e terminação reside basicamente em três 

fatores: redução da conversão alimentar, produção de carcaças de alta qualidade e alta deposição de carne 

e redução da mortalidade. O tipo de arraçoamento dos animais determina o uso de mão de obra, a 

eficiência alimentar e a qualidade da carcaça. Fatores como, por exemplo, o desperdício de ração não 

podem ser desprezados, visto que ocorrem com frequência em muitos sistemas de produção. O desperdício 

aumenta o custo da produção e mascara a estimativa do consumo real de alimento, além de aumentar o 

volume de dejetos produzidos. Como os comedouros e os sistemas de arraçoamento tem grande influência 

sobre o desperdício, uma revisão dos pontos mais importantes é realizada. Aspectos importantes do uso de 

ractopamina nas dietas e imunocastração são abordados também. 

 

 

1. Introdução 

 

 A lucratividade da produção de suínos é diretamente dependente do grau de eficiência de 

utilização dos meios de produção. A conversão de alimento em carne talvez seja a variável mais importante 

para se medir a eficiência na fase de crescimento e terminação dos suínos. A conversão alimentar é mais 

utilizada para simplificar a eficiência do processo e é afetada pelo potencial genético dos animais, pelo sexo 

(fêmeas, machos castrados e inteiros-imunocastrados), pelo nível sanitário, pelo nível de conforto ambiental 

e pelo programa nutricional, incluindo o uso de aditivos. 

 Embora esse texto tenha o título de “novos desenvolvimentos na nutrição dos leitões nas fases de 

crescimento e terminação”, ele busca fazer uma revisão de fatores que determinam a eficiência alimentar, 

tratando de formas de arraçoamento, desperdício de ração, uso de aditivos e outros aspectos que afetam a 

conversão alimentar. Todos esses fatores devem ser repensados e verificados quanto a sua situação em 

cada sistema de produção de suínos em crescimento e terminação. 

 Os “novos desenvolvimentos” que ainda não foram publicados na literatura serão discutidos na 

apresentação oral desta revisão, preservando a autoria original dessas informações. 
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2. Alimentação à vontade e restrita 

 

 Quando os suínos são alimentados à vontade, eles consomem conforme suas necessidades 

energéticas, ou seja, quanto menor a densidade energética das dietas maior será o consumo, com isso há 

uma maximização na velocidade de crescimento. Este tipo de alimentação torna-se interessante por facilitar 

o manejo, além do crescimento rápido, mas pode diminuir a relação proteína: gordura, levando a um grande 

desenvolvimento do tecido adiposo (PENZ & VIOLA, 1998).  

 A maioria das linhagens utilizadas para a produção de suínos não apresenta apetite adequado 

para que ocorra o máximo crescimento de tecido magro sem deposição de gordura até os 100 kg de peso. 

Com baixos pesos, embora o apetite seja reduzido, o potencial para crescimento de tecido magro não é 

afetado. Portanto, a alimentação à vontade parece ser mais oportuna se o interesse do mercado é por 

pesos de abate menores (WHITTEMORE & ELSLEY, 1977).  

 O sistema de alimentação com restrição do consumo vem sendo utilizado há décadas com o 

propósito de melhorar a eficiência alimentar, reduzir a deposição de gordura na carcaça e aumentar o 

percentual de carne quando comparados aos animais criados com alimentação à vontade, especialmente 

na fase de terminação (LEYMASTER & MERSMANN, 1991).  

 Nas fases de creche (6 – 25 kg), crescimento (25 – 50 kg) e terminação 1 (50 a 70 kg), os suínos 

têm uma maior deposição de tecido magro e menor deposição de gordura. Assim, a recomendação é que 

esses animais recebam ração à vontade nessas fases, podendo ser úmida para estimular o consumo 

(BELLAVER & GARCEZ, 2000). Já na fase de terminação 2 (70 a 120 kg), apesar de apresentarem 

melhores resultados para peso e rendimento de carcaça com alimentação à vontade (CANTARELLI et al., 

2009; WARPECHOWSKI et al., 1999),  as linhagens com maior apetite tendem a depositar mais gordura na 

carcaça, quando comparados à linhagens de alto potencial de deposição de carne na carcaça (BELLAVER 

& GARCEZ, 2000).  

 A restrição alimentar pode ser feita de forma qualitativa e quantitativa. A forma qualitativa é 

baseada na inclusão de ingredientes de menor valor nutritivo as dietas, controlando assim, o consumo dos 

animais (MAZZUCO et al., 2000). De acordo com KYRIAZAKIS (1994), esse tipo de manejo na alimentação 

foi efetivo em promover a redução de consumo de energia digestível, havendo redução de 0,95% na 

ingestão calórica por ponto percentual de restrição qualitativa, isto porque, os suínos se adaptam a 

ingredientes de características sensoriais negativas, que deprimem o consumo.   

 FRAGA et al., (2004) avaliaram o efeito de níveis crescentes de restrição alimentar qualitativa 

(redução de 0, 5, 10, 15 e 20% do teor de energia digestível), obtidos com a inclusão de casca de arroz, 

sobre o desempenho de suínos dos 90 aos 125 kg de peso vivo. Foi observada neste estudo redução linear 

do consumo de ração durante a primeira semana, mas não foi observado efeito dos níveis de restrição 

alimentar sobre o consumo dos animais durante as demais semanas.  

 A severidade da restrição alimentar a ser imposta, basicamente é uma opção da genética animal 

existente, do sexo, do peso animal e da fórmula a ser empregada. Animais geneticamente melhorados para 

deposição de carne tendem a consumir menos ração, o que diminui a importância da restrição. Os machos 

castrados de forma cirúrgica consomem mais ração do que fêmeas e, por isso, a restrição nestes machos 

pode apresentar melhor resultado (BELLAVER & GARCEZ, 2000). 

 Segundo BELLAVER (1992), a restrição alimentar pode ser usada com dois propósitos. O primeiro 

seria a obtenção de ganho compensatório na fase de terminação, após um período restritivo na fase 

anterior e, o segundo, a melhoria da eficiência alimentar, ganho de peso e melhores características de 

carcaça. Porém, este autor ressalta que, caso o produtor decida adotá-la, deve ter o cuidado de fornecer os 

nutrientes necessários ao animal, fazer ajustes semanais de consumo em função do peso corporal e evitar a 

competição animal por alimento. 

 BARBOSA et al., (2000) testaram níveis de restrição alimentar 0, 5, 10 e 15% e constataram 

redução linear na espessura de toucinho, aumento linear no peso do pernil e efeito quadrático no peso de 
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lombo em função do nível de restrição alimentar. LEYMASTER & MERSMANN (1991) constataram a 

restrição de 7,5 e 15% para suínos castrados no período de crescimento e terminação, resultou em uma 

redução de 3,7 e 7,4% no ganho diário, 4,7 e 8,4% na eficiência alimentar e de 6 e 11% na espessura de 

toucinho, respectivamente, comparando com o grupo controle que recebeu alimentação à vontade. 

Segundo estudo realizado por CANTARELLI et al., (2009), a restrição alimentar de 15% em suínos na fase 

de terminação não resultou melhorias no rendimento da carcaça e a forma de arraçoamento não influenciou 

a área de olho de lombo. Isto pode ter ocorrido porque o nível de restrição imposto não foi suficiente para 

prejudicar a síntese protéica dos animais. Em outro estudo, CANTARELLI et al., (2008), trabalhando com 

características de carcaças de suínos em terminação, observaram que os animais submetidos à restrição 

alimentar (15%) apresentaram maior porcentagem de carne na paleta e no carré, comparados àqueles que 

receberam ração à vontade. Estes resultados podem ser associados ao fato de que a restrição ao consumo 

melhora a eficiência alimentar e reduz a deposição de gordura na carcaça de uma forma geral (KLOAREG 

et al., 2005). 

 POND & MERSMANN (1990) avaliaram o crescimento compensatório de órgãos e do peso 

corporal em um estudo em que compararam o fornecimento ad libitum de uma dieta com altos níveis de 

fibra (80% de alfafa) e com o desempenho de animais recebendo uma dieta controle ad libitum. Os autores 

concluíram que os órgãos podem apresentar crescimento compensatório em diferentes períodos nos suínos 

em crescimento, porém, sem que ocorra uma compensação significativa no peso corporal total do animal. 

Por outro lado, PACHECO et al., (2007) concluíram que a prática da restrição alimentar aplicada a partir dos 

70 kg de peso vivo, seguida de alimentação à vontade, resulta em benefícios na eficiência econômica de 

produção. 

 Com objetivo de definir o melhor peso para iniciar a restrição alimentar, BERTOL et al., (2001), em 

estudo utilizando machos castrados e fêmeas em terminação, concluíram que a restrição iniciada aos 60, 75 

ou 90 kg de peso vivo não altera o desempenho nem as características de carcaça dos suínos machos 

castrados e fêmeas avaliados. Portanto, em suínos de genótipos com alto potencial para deposição de 

carne magra e baixo consumo voluntário de alimento, não existe justificativa para realização da restrição de 

energia, pois estes animais não respondem a esse tipo de mudança na alimentação.   

 Em experimento realizado em gaiolas metabólicas, MARCATO & LIMA (2005) constataram que a 

restrição alimentar promove redução significativa na quantidade de matéria seca excretada, assim como de 

Ca, P e N, quando comparado à alimentação à vontade. 

 A escolha do manejo nutricional na fase de terminação de suínos depende das condições 

econômicas dos insumos e do preço pago pelo suíno. Assim, dois sistemas de alimentação se destacam 

como alternativos: quando o preço do quilograma do suíno produzido está atrativo, a prática de manejo 

mais aconselhável é a alimentação à vontade, que proporciona altos ganhos de peso associados a maior 

peso de abate. Mas, quando o custo da alimentação é alto, a opção escolhida deve dar ênfase à melhor 

conversão alimentar, o que significa redução do peso de abate e restrição alimentar. Entretanto, existem 

diversos fatores, já comentados anteriormente, que podem influenciar na eficiência da restrição alimentar e, 

estes, também devem ser levados em consideração. 

 As vantagens do uso de restrição alimentar na fase final do período de terminação sobre a 

conversão alimentar e características de carcaça se opõem às dificuldades de tornar este manejo mais 

prático, com baixa demanda de mão de obra e equipamentos que facilitem a sua implementação. Pesquisas 

ainda não publicadas abordam estas questões e podem se constituir em alternativas eficientes para o uso 

da restrição alimentar. 

  

3. Restrição alimentar e sua possível relação com casos de torção do mesentério 

 

 A torção de mesentério (TM) ou síndrome hemorrágica intestinal tem sido umas das causas mais 

comuns de morte súbita em suínos nas fases de crescimento e terminação, muitas vezes acometendo os 
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melhores animais do lote (MORÉS, 2009). É uma doença rara com surtos ocasionais (LABUSCAGNE, 

2009), que normalmente acomete mais os machos, com raros casos descritos em fêmeas (SANFORD et al., 

1994). Essa síndrome também ocorre, principalmente, em suínos com idade entre 4 e 6 meses (70 – 120 kg 

de peso vivo), ou seja, na fase de crescimento e terminação (STRAW et al., 2002). Patologicamente, a TM é 

uma rotação da raiz da extremidade anterior do mesentério que irriga a porção cefálica do intestino delgado, 

sobre seu eixo provocando, como consequência, um vólvulo (torção) de uma parte do intestino delgado. 

 Segundo dados publicados por MORÉS et al. (1986), onde foram registradas 2.484 necrópsias, a 

principal causa das mortes na fase de crescimento foi a síndrome multissistêmica do definhamento (SMD), 

seguida pela TM, enquanto na fase de terminação a principal causa de mortes foi a TM seguida pela SMD. 

SONCINI (2010) relatando dados observados junto a uma agroindústria com um abate anual de 

aproximadamente 1.500.000 de suínos, relatou que as perdas por morte súbita associadas a torção 

somaram 25% do total, sendo superada somente pela causa de refugos eliminados (38,82% das perdas). 

Se forem considerados os valores de perdas em refugos e suínos em terminação, sabendo-se que os mais 

suscetíveis a TM são os suínos com melhor conformação e melhor valor, as perdas por TM representam 

economicamente maior prejuízo. 

 Nos últimos anos a genética evoluiu consideravelmente, aumentando também, de maneira 

substancial, a mortalidade causada tanto por doenças infecciosas (úlcera gástrica) como não infecciosas 

(TM), em especial nas fases de crescimento e terminação (MORÉS, 2009). Além da genética, o aumento no 

tamanho das granjas, redução da mão de obra e horas de trabalho por dia, instalações e equipamentos 

inadequados, baias com superlotação juntamente com deficiência de espaço de comedouros e práticas de 

arraçoamento com restrição alimentar tem colaborado para o aumento na ocorrência de TM (SONCINI, 

2010). Alguns autores estudaram a hipótese de que a torção do mesentério seja causada por bactérias não 

patogênicas comuns no trato gastrointestinal, que se proliferam de maneira exacerbada sob determinadas 

condições (STRAW et al., 2002). Mas a etiologia da doença não está totalmente esclarecida, havendo a 

necessidade de realizar um bom diagnóstico diferencial com algumas doenças, como por exemplo, úlcera 

gástrica, torção intestinal, ileíte (Lawsonia intracellularis), disenteria suína (Brachyspira hyodysenteriae) 

entre outros, que podem ter sintomas muito semelhantes (LABUSCAGNE, 2009). Outras características 

desta síndrome incluem: suínos previamente saudáveis encontrados mortos, pele pálida e distensão 

abdominal e intestino delgado congesto com presença de sangue e gases, as lesões podem envolver todo o 

intestino ou somente o intestino delgado (SCHWARTZ, 2002).  

 Muitos produtores optam por realizar restrição alimentar na fase de terminação, nestes casos 

existem períodos sem arraçoamento e, nos casos de períodos muito longos (acima de dez horas) pode 

ocorrer um aumento anormal na ingestão de ração. Assim, os suínos mais pesados acabam consumindo 

mais e, consequentemente, ficam mais propensos a indigestão o que pode levar a torção do mesentério. 

Outras práticas que podem levar a TM são a utilização de insumos como soro de leite ou altos níveis de 

proteína bruta, a qualidade da matéria prima (grãos fermentados e/ou altamente contaminados com 

micotoxinas) e ração úmida. Em parte, isto acontece porque alimentos com carga microbiana alta ou 

fermentáveis, que favorecem a instalação de uma flora (Clostridium, leveduras, coliformes, entre outros) 

produtora de gás no intestino. 

 O aumento na produção de gás no intestino é decorrente da excessiva fermentação do alimento 

no trato gastrointestinal, seja por ingestão de grande quantidade de alimento em pouco tempo ou pela 

ingestão de alimentos altamente fermentáveis. O gás em excesso acaba levando a distensão e compressão 

intestinal e, em decorrência disto, ocorre um menor aporte de oxigênio ao tecido gastrointestinal. A partir daí 

existe liberação de toxinas por bactérias anaeróbias, a ação destas bactérias juntamente com uma grande 

pressão abdominal (ligada a produção de gases) e aos movimentos normais dos animais pode levar a uma 

torção no trato digestório o que resulta em dificuldade no retorno venoso, repleção dos vasos do mesentério 

e intestino delgado, hemorragia e morte súbita (COUTURE & LE TREUT, 2008). 

 Uma forma de minimizar as mortes súbitas, em especial as causadas por TM, é a utilização de 
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ingredientes que proporcionem aumento na velocidade do trânsito intestinal, ou seja, alimentos que 

contenham maior teor de fibra, como por exemplo, a casca de soja ou o farelo de trigo. 

 Devido ao curso rápido da doença, raramente é realizado o tratamento individual. Em casos onde 

se percebem sintomas como abdômen distendido e dor, pode-se induzir o animal a caminhadas curtas de 

forma lenta, massagens ou ainda, o uso de tranquilizantes, que podem relaxar o intestino desfazendo a 

torção. Toda via o prognóstico raramente é favorável (COUTURE & LE TREUT, 2008). 

 

4. Desperdício de ração 

 

 O desperdício de ração aumenta o custo da produção e mascara a estimativa do consumo real de 

alimento, além de aumentar o volume de dejetos produzidos (BELLAVER & GARCEZ, 2000). As estimativas 

de desperdício de ração em granjas de suínos são de 2 a 20% (SCHELL, et al., 2001). Só nos comedouros, 

o desperdício pode chegar facilmente a 5% o que leva a um prejuízo na eficiência do lote (GIROTTO et al., 

2002). Outro grave problema causado pelo desperdício de ração é a incorporação de nitrogênio, fósforo e 

outros nutrientes aos dejetos produzidos. Com um nível de 5% de desperdício em granjas para suínos em 

terminação, estima-se que há um adicional de 0,33 kg de N e 0,08 kg de P por suíno produzido nos dejetos 

(SCHELL, et al., 2001). Na Tabela 1 são apresentadas o impacto econômico do nível de desperdício de 

ração. 

 

Tabela 1: Custo do desperdício de ração 

Desperdício 

(%) 

Ração para 113,5 kg  

de ganho¹ 

Custo de  

ração/ suíno (R$)² 

Custo do  

desperdício/ suíno (R$) 

0 236 R$ 118,04 - 

2 241 R$ 120,40 R$ 2,36 

4 248 R$ 123,94 R$ 5,90 

6 262 R$ 131,02 R$ 12,98 

8 281 R$ 140,47 R$ 22,43 

10 305 R$ 152,27 R$ 34,23 

16 342 R$ 171,16 R$ 53,12 

20 390 R$ 194,77 R$ 76,73 

¹Ganho dos 22,7 kg aos 113,5 kg assumindo uma conversão alimentar de 2,60. 
²Custo médio da ração fixo de R$ 0,50/ kg. 

Fonte: Adaptado de SCHELL et al., (2001). 

 

 Existem diversas fontes de desperdício de ração: o transporte, o armazenamento, o tipo e manejo 

dos comedouros entre outros. Uma das formas de evitar o desperdício dentro da granja é a observação 

rotineira dos silos e comedouros, evitando equipamentos mal regulados. Por exemplo, comedouros que 

permitem que o suíno alimente-se apoiado sobre as quatro patas e ereto reduzem o desperdício, pois 

evitam que o mesmo afaste-se para ficar nessa posição natural. A colocação da fonte de água próxima do 

comedouro também reduz o desperdício por diminuir a movimentação dos animais (HECK, 2009). 

 

5. Comedouros para suínos 

 

 Os comedouros utilizados para produção de suínos podem afetar diretamente o desperdício de 

ração e o consumo, devendo, portanto, ser adaptados para o tipo de alimentação (ração seca ou úmida) e 

para o tipo de fornecimento (restrito ou à vontade).  Um bom comedouro para suínos em fase de 
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crescimento e terminação deve ser de baixo custo de investimento e operacional e propiciar menores 

perdas de ração. 

 

6. Comedouro conjugado com bebedouros (ração úmida) 

 

 Na década de 1990, algumas empresas produtoras de equipamentos para suínos passaram a 

colocar o bebedouro na câmara de consumo de ração dos comedouros. Estes equipamentos permitem que 

a ração secas seja umedecida pelos próprios animais. Assim, há melhora na palatabilidade da dieta com 

aumento no consumo de ração, diminuição da poeira na baia e da quantidade de dejetos produzidos, por 

meio da redução do desperdício de água dos bebedouros. Esta idéia foi fundamentada nos estudos 

realizados por QUILANG (1939), trabalho pioneiro e citado por diversos autores (LOVATTO et al., 2004; 

FARIA et al., 2008; LUIS & SILVA, 2009), que demonstraram melhora na taxa de crescimento e na 

eficiência alimentar de suínos em crescimento e terminação. Segundo (GONYOU & LOU, 2000), suínos em 

crescimento e terminação alimentados em comedouro/bebedouro conjugados melhoram as taxas de 

crescimento e de eficiência alimentar. Porém, o aumento no índice de eficiência alimentar estaria 

relacionado à redução no desperdício de alimento e menor gasto de energia, pois os animais diminuem os 

deslocamentos entre comedouros e bebedouros (LOVATTO et al., 2006).  

 MIYAWAKI (1996) observaram que animais alimentados em comedouros conjugados apresentam 

carcaças de qualidade inferior àqueles alimentados em comedouro convencional. De maneira geral, a 

literatura revela uma grande variação nos efeitos do uso de comedouros conjugados sobre as 

características da carcaça. Mas, a redução na qualidade da carcaça, na maioria das vezes, está relacionada 

com um aumento na espessura de toucinho e com a diminuição do rendimento de carne magra. Isto foi 

confirmado no estudo de LOVATTO et al. (2006) que, ao compararem comedouros de acesso único 

equipados ou não com bebedouros, observaram redução no teor de carne magra e aumento no teor de 

gordura na carcaça. SILVA et al. (2009), ao utilizarem dois tipos de comedouros (linear semi-automático 

sem umidificador de ração e semi-automático conjugado com bebedouros), não observaram diferenças nas 

características de desempenho e de carcaça. Entretanto, esses autores verificaram interação entre o tipo de 

comedouro e o número de animais, onde, animais criados em baias com menor densidade e alimentados 

com comedouro semi-automático conjugado apresentaram menor rendimento de carne magra.  

 LOVATTO et al. (2004), trabalhando com animais em crescimento e terminação, observaram 

aumento no consumo voluntário em comedouros conjugados. Porém este resultado pode ter sido 

influenciado pela baixa densidade de animais por comedouro, o que pode ter ocasionado uma diminuição 

na competição entre os animais. Segundo WOLTER et al. (2003), a disponibilidade do comedouro pode 

afetar o desempenho animal, assim como, o consumo de ração está ligado mais diretamente ao 

equipamento do que à forma de apresentação da ração. LOVATTO et al. (2004), também verificaram um 

aumento no ganho de peso dos animais que receberam alimentação em comedouro conjugado. Apesar 

disso, não houve diferença na conversão alimentar. Esse tipo de equipamento pode reduzir em 17% a 

duração da refeição, 39% a frequência de visitas, 13% a taxa de ocupação e aumentar em até 6% o 

consumo de alimento (GONYOU & LOU, 2000).  

 OLIVEIRA-SILVA et al. (2008) avaliaram os efeitos do número de animais (2 ou 20) e do tipo de 

comedouro na unidade experimental (linear ou conjugado com bebedouro) contendo 4 níveis de lisina 

digestível na ração (0,75; 0,85; 0,95% e 1,05%) sobre as exigências nutricionais e características de 

carcaças de suínos dos 60 aos 95 kg. Esses autores concluíram que, o tipo de comedouro não influencia o 

desempenho de suínos em terminação, porém nas unidades experimentais constituídas por dois suínos 

ocorreram modificações no desempenho, com aumento no ganho de peso diário e melhora na conversão 

alimentar, sem alterar o consumo de ração e de lisina.  

 BELLAVER & GARCEZ (2000) realizaram estudos com suínos em crescimento e terminação 

sendo alimentados à vontade, com ração úmida ou seca. Os resultados experimentais mostraram que a 
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utilização de comedouros conjugados apresentou maiores taxas de ganho de peso para machos castrados 

e fêmeas, 6% e 16% respectivamente, e diminuição na excreção de nutrientes. Os autores observaram que 

as porcentagens de carne e de gordura na carcaça foram semelhantes aos resultados obtidos com a ração 

seca, mas, apesar dos machos castrados apresentarem maior crescimento, houve um pequeno aumento de 

gordura na carcaça, o que causou diminuição da bonificação paga ao produtor. Isso também pode ser 

evidenciado em suínos de genética com menor potencial de deposição de carne na carcaça alimentados à 

vontade na terminação. Portanto, para machos castrados com genética melhorada e para animais de 

genética com menor potencial de deposição de carne é aconselhável o uso de ração seca, quando a 

tipificação de carcaças for levada em consideração pela indústria. Se não houver bonificação de carcaças, o 

uso de comedouros com bebedouro conjugado é aconselhável para se obter taxas de ganho de peso 

maiores. 

 

7. Comedouros semi-automáticos convencionais (ração seca) 

 

 O fornecimento de ração farelada, em comedouros semi-automáticos convencionais de quatro 

bocas, na fase de crescimento, pode resultar até 5% de perdas segundo BELLAVER & GARCEZ (2000). 

Segundo os mesmos autores, a profundidade da borda anterior até a parte do fundo da câmara de consumo 

e o espaço lateral por boca também interferem sobre as perdas de ração e podem ser fatores limitantes no 

consumo de ração quando mal dimensionados pois podem dificultar o acesso ao alimento. Por isso, se 

ocorrer subutilização destes comedouros, poderá ocorrer formação de ração mofada nos cantos, onde os 

animais deixam de consumir.  

 Segundo recomendações de BELLAVER & GARCEZ (2000), se o número de animais por baia for 

dez ou menos, é necessário apenas um comedouro de uma boca. Se o número de animais por baia estiver 

entre 10 e 20, é necessário um comedouro de duas bocas ou dois de uma boca. Nesse último caso, os 

comedouros devem ser colocados à, pelo menos, dois metros de distância o que permite um 

posicionamento lateral do animal sem que o mesmo impeça o acesso ao outro comedouro.  

 

8. Comedouros circulares 

 

 Os comedouros circulares são ideais para baias grandes e permitem a alimentação de muitos 

animais devido ao maior número de bocas e ao ângulo de acesso de 360º. Esses comedouros também 

propiciam aos animais melhora na conversão alimentar e ganho médio diário de peso, quando comparados 

aos comedouros semi-automáticos convencionais. Além disso, esse modelo de comedouro promove perda 

mínima de ração e tem alta durabilidade.  

 

9. Comedouros para alimentação líquida 

 

 Para alimentação líquida existe um sistema especialmente desenvolvido, onde a ração é 

misturada em um silo, e dali é enviada, através de um sistema de tubulação, direto para os comedouros já 

na medida certa para o número de animais. A tubulação possui sistema de enxágue automático e a água 

pode ser reutilizada para a próxima mistura.  

 

10. Comedouros para fornecimento de alimentação controlada 

 

 O acesso ao comedouro deve ser simultâneo a todos os animais da baia, evitando-se competição 

entre eles. Os sistemas restritivos devem liberar o acesso à ração somente no momento desejado, evitando 

competição e estresse. 
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11. Nº de suínos/comedouro e modelo 

 

 Além do tamanho da baia, o espaço disponível por suíno para alimentação tem efeito sobre o 

consumo de ração. Em situações onde o espaço para alimentação é limitado, os suínos gastam energia 

para obter alimentos e, consequentemente, restringem seu consumo de ração (MORROW & WALKER, 

1994a). Neste contexto, o comportamento agressivo torna-se mais prevalente, com maior competição para 

chegar ao comedouro (WALKER, 1991). WALKER (1991) sugere também que se o espaço de alimentação 

for grande, pode levar ao desperdício de ração ou a um aumento na incidência de fezes e urina dentro do 

comedouro.  

 BRUMM & CARLSON (1985) mostraram as diferenças com base no estágio de produção. Quando 

as baias de creche continham oito leitões, foram oferecidos um, três ou cinco espaços no comedouro de 14 

x 14 cm e o melhor desempenho foi observado no comedouro com três espaços.  

Três estudos realizados para avaliar o espaço no comedouro por suíno em terminação fizeram os 

pesquisadores concluir que a exigência foi de um espaço para 10 suínos ao usar alimentação à vontade 

(McGLONE et al, 1993; BATES et al, 1993; MORROW e WALKER, 1994b). NIELSON et al. (1995) forneceu 

um comedouro de acesso único para 5, 10, 15 ou 20 suínos em fase de crescimento e não encontraram 

diferenças entre os tamanhos de grupo para consumo diário de ração (média de 1,5 kg/d) ou ganho de peso 

diário (média de 0,72 kg/d).  

 Modelo e posição de comedouros e bebedouros devem permitir o fácil acesso dos suínos, 

minimizando os resíduos animais (CURTIS, 2010). 

 A relação entre o tamanho do grupo e o desempenho dos suínos não é tão clara (LIVINGSTON et 

al., 1969; PATTERSON, 1985). Suínos em crescimento são comumente encontrados em grupos com 

tamanhos de 2 a 30 suínos por baia, mas grupos de centenas ou mesmo milhares de suínos por baia 

podem ser encontrados em criações industriais. 

Normalmente, as baias de animais em crescimento e terminação são retangulares e podem conter de 20 a 

1.000 animais/baia. Até dez suínos podem compartilhar um espaço no comedouro e até 20 suínos podem 

compartilhar um mesmo bebedouro na fase de crescimento e terminação. 

 O alojamento de suínos em grandes grupos é uma forma de redução dos custos de habitação e 

simplificação de alguns aspectos de gestão. No entanto, a utilização de altas densidades de suínos tornou-

se uma preocupação. 

 Uma das recomendações anteriores era de um espaço no comedouro para quatro suínos em 

crescimento e um espaço no comedouro para quatro ou cinco suínos em terminação (MWPS, 1991). 

Entretanto, segundo BRUMM (2010), essa recomendação não menciona o espaço adequado, a posição do 

comedouro ou fatores que influenciam a interação dos suínos em crescimento com o dispositivo de 

fornecimento de alimentação. Orientações australianas são um pouco mais específicas e recomendam um 

espaço no comedouro para quatro suínos em crescimento com o espaço de 250 mm de comprimento 

(FARRIN, 1990), já a européia faz a mesma recomendação, porém com o espaço de 59 mm por suíno de 

50 kg e 74 mm por suíno de 100 kg (ENGLISH et al., 1988). 

 McGLONE et al. (1993) recomendaram que a exigência de espaço no comedouro é um espaço 

para 10 suínos. BATES et al. (1993), em estudo numa unidade terminadora de suínos, também concluíram 

que suínos na fase de crescimento-terminação podem ser alojados  em uma taxa de 10 suínos por espaço 

no comedouro. 

 MORROW & WALKER (1994b) recomendaram que dois comedouros de acesso único podem ser 

utilizados em baias de 20 suínos na fase de terminação quando a dieta é fornecida à vontade. Eles também 

recomendaram que os comedouros devem ser instalados à distâncias no mínimo de dois metros e não lado 

a lado quando os suínos de 37 a 91 kg de peso vivo  são distribuídos à uma densidade de 0,60 m. Neste 

estudo, os suínos em fase de crescimento mostraram preferência de consumo obtendo maior proporção de 

consumo nos comedouros mais próximos do corredor de passagem. 
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 BAXTER (1991) sugeriram que o mínimo de largura do espaço do comedouro deveria ser a 

largura das paletas dos suínos acrescida de 10% para considerar a variação dos animais durante o 

movimento. A largura das paletas de um suíno, em centímetros, é aproximadamente 6,1*(Peso Vivo)
0,33

, 

com o peso vivo expresso em kg (PETHERICK, 1983). Assim, a largura dos espaços nos comedouros para 

5, 25, 50 e 120 kg deveria ser 11,1, 19,8, 24,8 e 32,8 cm, respectivamente. Esses autores também 

avaliaram a preferência de consumo em função da altura dos comedouros. Embora os suínos prefiram se 

alimentar em uma superfície ou local ligeiramente acima do nível do chão, eles podem comer em níveis tão 

altos quanto a altura de sua cernelha. Alguns sistemas possuem uma superfície mais elevada ou alavanca 

de acesso para alimentação do animal o que poderia limitar a alimentação caso a altura excedesse a altura 

dos ombros dos suínos. Alimentadores posicionados de forma mais elevada normalmente exigem que os 

suínos fiquem em um ângulo para se alimentarem e assim eles são obrigados a rotacionar suas cabeças 

(GONYOU & LOU, 1998). 

 A profundidade do comedouro, a partir da borda da parte dianteira para o ponto de alimentação de 

trás, é determinada à medida em que os suínos passam a ser alimentados em bacias ou calhas enquanto 

se alimentam. Quando a profundidade do comedouro for de apenas 20 centímetros, aproximadamente 50% 

de suínos de 20 kg de suínos pisariam sobre o comedouro enquanto se alimentam. Para suínos maiores, de 

95 kg, nenhum deles entrava em profundidades de 20 cm, menos que 20% entravam na profundidade de 30 

cm, e todos os suínos entravam nos comedouros que tinham profundidade de 40 cm (GONYOU & LOU, 

1998). No entanto, suínos grandes (95 kg) têm dificuldades para comer quando a área na frente do 

comedouro é maior que 20 centímetros. A profundidade do comedouro ganha maior importância quando os 

comedouros são utilizados em uma ampla faixa de peso corporal dos suínos. GONYOU & LOU (1998) 

sugerem que as profundidades de alimentação para suínos em crescimento e terminação deve ser de 20 ou 

30 cm. Os conceitos de estudos discutidos acima assumem que o suíno está de pé em ângulo reto com o 

comedouro. No entanto, quando os suínos se alimentam no chão junto a uma parede, eles ficam em um 

ângulo de aproximadamente 30 º em relação à superfície vertical (GONYOU & LOU, 1998). Tal posição 

pode facilitar a apreensão do alimento pelo animal.  

 Os movimentos associados com o desperdício de alimentos foram estudados por GONYOU & 

LOU (1998), que observaram que havia maior desperdício quando os suínos estavam com a cabeça estava 

levantada, brigando e quando os animais entravam dentro dos comedouros. Dois desses comportamentos, 

as lutas e entrando nos comedouros, foram mais comuns para os suínos pequenos. As brigas eram mais 

comuns entre os suínos menores quando os comedouros estudados tiveram espaços maiores do que o 

recomendado e quando dois suínos se alimentavam ao mesmo tempo. Como indicado acima, quando os 

comedouros apresentam profundidades superiores a 20 centímetros, conforme exigido para grandes suínos, 

os animais menores tem de entrar no comedouro para se alimentarem.  

 ENGLISH et al. (1988), sugeriram que grandes grupos de animais podem apresentar piora no 

desempenho, maior variação no peso corporal e maior incidência de vícios de comportamento. Porém, 

TURNER et al. (1999) avaliaram o tamanho de grupos de mais de 50 suínos/baia e demonstraram que  as 

preocupações com a redução no desempenho podem ser infundadas, embora reduções a curto prazo do 

crescimento possam ocorrer (SPOOLDER et al., 1999; WOLTER et al., 2001).   

 Invariavelmente, quando suínos de grupos diferentes são misturados, por exemplo na creche, 

haverá brigas para estruturação da hierarquia de cada baia. Se neste momento houver alta densidade de 

animais, o estresse será ainda maior, assim como as brigas. Segundo STRICKLIN & MENCH (1987) e 

GONYOU (2001), uma estratégia para amenizar esse efeito seria formar subgrupos sociais a fim de evitar a 

interação com os demais subgrupos. E o resultado dessa estratégia seria a permanência dos suínos em 

uma área limitada da baia, evitando as brigas. 

 Outra preocupação sobre o tamanho dos grupos é a redução da taxa de crescimento. Baseado em 

dados de literatura, KORNEGAY & NOTTER (1984), desenvolveram equações que previam uma redução 

de 11 a 21% da taxa de crescimento de suínos em grupos de 80 suínos em comparação a grupos de 10. 
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Porém, segundo estudo de SCHMOLKE et al. (2003), as diferenças na taxa de crescimento em função dos 

tamanhos dos grupos (10, 20, 30 e 40 suínos/baia) não foram diferentes e atribuem a essa diferença nos 

resultados. Foi observado em outros estudos, sobre os efeitos do tamanho do grupo, que o desempenho foi 

semelhante entre distintos tamanhos de grupos estudados: SPOOLDER et al. (1999) com grupos de 20 a 80 

animais, TURNER et al. (1999), com grupos de 20 e 60 e WOLTER et al. (2001) testando grupos de 25 a 

100 suínos. Porém, quando o foco é uma determinada fase de criação, há relatos de pior ganho de peso 

quando os grupos são maiores durante a fase de creche, em experimentos de curta duração (PETHERICK 

et al., 1989), ou durante as fases iniciais dos estudos (SPOOLDER et al., 1999). SPOOLDER et al. (1999) 

relataram uma redução de 5% na taxa de crescimento em grupos de 40 a 80 suínos de 65 kg, mas não 

durante o período de terminação, quando comparados com grupos de 20 suínos.   

 Tem sido sugerido que com o aumento do tamanho do grupo, a variação no desempenho também 

aumenta (ENGLISH et al., 1988). Se a pressão social é significativamente maior em baias de tamanhos de 

grupo maiores, pode-se esperar quebra na estabilidade social e, consequentemente, aumento na 

variabilidade de animais (STRICKLIN & MENCH, 1987). No entanto, segundo SCHMOLKE et al. (2003), 

qualquer estresse associado a grandes tamanhos dos grupos são de curta duração. 

 GONYOU & STRICKLIN (1998) sugeriram que os resultados de alguns estudos sobre o tamanho 

do grupo podem ser confundidos com a influência da localização das fontes de alimento e água. No estudo 

realizado por SCHMOLKE et al. (2003), os comedouros foram alocados de forma equidistante ao longo de 

uma parede da baia, mantendo uma distância constante para os diversos grupos de tamanhos distintos. 

Esses mesmos autores constataram que nos tratamentos onde as fontes de alimento e água foram 

posicionadas em um único local, a distância entre a fonte mais distante dos comedouros úmidos e secos, 

teria aumentado com o tamanho do grupo e talvez limitado o consumo. Um dos perigos de espalhar as 

fontes de alimentação ao longo da baia é a possibilidade dos animais selecionarem uma área para se 

alimentar e subutilizar os demais comedouros. 

 GONYOU, (2001) verificaram que os suínos têm preferência por apenas metade dos comedouros 

disponíveis na baia e que isto é mais evidente à medida que o tamanho do grupo aumenta. 

ENGLISH et al. (1988) citados por SCHMOLKE et al. (2003) sugeriram que a incidência de mordedura da 

cauda é maior conforme aumenta o tamanho dos grupos. Porém, SCHMOLKE et al. (2003) obtiveram 

escores semelhantes de mordedura de cauda em baias com diferentes lotações, sugerindo que os temores 

sobre escores elevados em grandes grupos são infundados. Esses autores verificaram ainda, que em 

grupos de até 80 suínos por baia, com espaço adequado para o crescimento, não foi encontrada nenhuma 

evidência de prejuízo no ganho de peso, aumento da variação de peso final, formação de subgrupos ou 

animais restringindo-se a locais específicos da baia. Concluíram também, que comedouros e bebedouros 

espalhados por toda a baia foram utilizados uniformemente pela maioria dos suínos, tanto em grandes como 

em pequenos grupos. 

 

12. Alimentação Líquida 

 

 É importante diferenciar alimentação líquida de outros sistemas de alimentação. A alimentação 

líquida é preparada a partir de resíduos da indústria de alimentos líquidos ou de matérias primas secas 

misturadas com água, contendo em torno de 200-300 g de matéria seca (ou ingredientes secos) por kg. 

Este tipo de alimentação não deve ser confundida com ração úmida, fornecida em comedouros conjugados, 

na alimentação líquida os ingredientes (secos e líquidos) são misturados antes de chegar ao comedouro. 

Estas diferenças tem importantes implicações na microbiologia e disponibilidade de nutrientes do alimento 

(BROOKS & BEAL, 2005. 
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São vantagens do sistema de alimentação líquida (BROOKS & BEAL, 2005): 

 Redução no desperdício de ração; 

 Ambiente mais adequado aos suínos, pois ocorre diminuição na poeira e com isso diminuição na 

ocorrência de doenças respiratórias; 

 Melhora no desempenho e conversão alimentar; 

 Possibilidade de utilização de matérias primas com custo menor, reduzindo o custo de produção; 

 Facilidade na manipulação, uma vez que os sistemas podem atuar simultaneamente na mistura dos 

ingredientes e na distribuição da ração até os comedouros; 

 Maior controle no arraçoamento, pois com o uso de um sistema informatizado há maior precisão difícil 

de ser alcançada pelo arraçoamento com ração seca; 

 Maior consumo em períodos de estresse térmico;  

 Maior consumo em períodos críticos da produção, como leitões recém desmamados e porcas em 

lactação.  

 

 Os leitões recém desmamados passam por diversos desafios nutricionais com a mudança que 

ocorre na dieta, por isso atualmente a alimentação líquida tem sido explorada nesta fase. Pesquisas 

recentes têm demonstrado melhora na taxa de crescimento e melhora na viabilidade de lotes de leitões 

recém desmamados, quando alimentados com dieta líquida. Segundo revisão publicada por JENSEN & 

MIKKELSEN (1998), suínos nas fases de crescimento-terminação, alimentados com dietas líquidas, em 

geral, apresentaram melhores ganhos de peso diário e conversões alimentares. 

 Uma das desvantagens do sistema é a de que os suínos nas fases de crescimento e terminação 

podem apresentar um aumento na espessura do toucinho quando comparada a animais submetidos a dieta 

seca, o que pode levar a redução no valor da carcaça em até 15% (GADD, 2001). Já, para o nutricionista e 

para o produtor de suínos que pretendem utilizar derivados da indústria na alimentação líquida um grande 

problema é a variabilidade na composição destes produtos. Dessa forma, as dietas devem sofrer ajustes 

constantes em suas fórmulas para que atendam continuamente as exigências dos suínos (BROOKS & 

BEAL, 2005). Em um estudo realizado no Reino Unido, foi realizada a substituição das fontes de proteína 

por um resíduo líquido do etanol e a formulação foi feita visando o melhor custo-benefício. Como resultado a 

taxa de crescimento e a qualidade de carcaça não foram afetadas pela substituição dos ingredientes 

tradicionais por até 30% do resíduo (BROOKS & RUSSEL, 2001). 

 O uso da alimentos líquidos para animais criou a oportunidade de reciclagem de resíduos líquidos 

da indústria de alimentação humana. Isto tem reduzido consideravelmente a necessidade de métodos 

alternativos de escoamento destes produtos, como secagem, disposição para aterro ou incineração, além 

de diminuir a descarda de nutrientes pelas fezes, por ser uma dieta mais digestível, mesmo sem a utilização 

de resíduos da indútria (JENSEN & MIKKELSEN, 1998). No entanto, alimentos líquidos são reservatórios 

potenciais de enteropatógenos, em especial a salmonella. Assim, é imprescindível que medidas sejam 

tomadas para impedir a sua introdução e proliferação durante a armazenagem e alimentação. Também é 

conhecido que sistemas de alimentação líquida podem ser contaminados facilmente. Para evitar este tipo de 

problema o uso de bactérias lácticas vem sendo amplamente estudado, pois estas são capazes de criar 

uma fermentação acelerada dos alimentos e, consequentemente, reduzir a possibilidade de contaminação 

por enteropatógenos. Essas bactérias também têm efeito estimulante sobre a saúde intestinal dos animais 

(KOELEMAN, 2010). 

 Grande parte dos estudos com objetivo de reduzir a contaminação por Salmonella provêm da 

Dinamarca e Holanda, países que possuem tradição no uso de resíduos da indústria na alimentação líquida 

de suínos.  Segundo SCHOLTEN et al. (1999), muitos resíduos utilizados nas dietas líquidas passam por 

algum tipo de fermentação, incluindo aquelas que envolvem bactérias lácteas. Como resultado, têm um pH 

mais baixo, além de conter significativas quantidades de ácido lático, que inibe a contaminação por 
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Salmonella da ração (BEAL et al. 2002). Portanto, a inclusão de resíduos da indústria láctea na dieta líquida 

de suínos pode dar uma contribuição significativa para a melhoria da segurança dos alimentos. 

 Diversos estudos vêm sendo realizados utilizando o método de fermentação contínua nas rações, 

ou seja, uma parte do alimento é guardado a cada dia para agir como inóculo no dia seguinte (PEDERSEN 

et al. 2002a; SCHOLTEN et al., 2002). Apesar de alguns estudo obterem bons resultados, ainda é difícil 

obter uma fermentação confiável e resistente. Além disso, existe a preocupação com a diminuição na 

disponibilidade de nutrientes devido a fermentação, como por exemplo, aminoácido industriais, que são 

degradados durante este processo (PEDERSEN et al., 2002b; PEDERSEN et al. 2002c). 

 Existem evidências que a alimentação líquida possui efeitos adicionais na manutenção das 

microvilosidades intestinais (SCHOLTEN et al., 2002). Isto pode ser resultado de uma combinação de 

fatores dentre eles o aumento no consumo, diminuição na viscosidade da digesta e as propriedades 

probióticas ou imonoestimuladoras da dieta liquida. Estas diferenças físicas na digesta podem contribuir 

para as mudanças observadas na fisiologia do trato gastrointestinal (CANIBE & JENSEN, 2003) 

 Por fim, a alimentação líquida parece reduzir a incidência de Salmonella em suínos, contribuindo 

para segurança alimentar e melhorando a saúde do intestino através da presença de bactérias lácteas, 

além de diminuir os custos de produção, pois reduz o desperdício de ração e diminui a necessidade de mão 

de obra, já que possui um sistema totalmente automatizado. 

 

13. Uso de ractopamina 

 

 Cloridrato de ractopamina é um agonista β-adrenérgico com estrutura semelhante às 

catecolaminas epinefrina e norepinefrina (MOODY et al., 2000). É uma catecolamina sintética com grande 

interesse na suinocultura, pois interfere no metabolismo, desviando nutrientes para funções 

zootecnicamente desejáveis (PALERMO NETO, 2002). A ractopamina liga-se a receptores específicos 

existentes na superfície de células musculares e adiposas, iniciando uma série de reações no interior destas 

células. O primeiro efeito da ractopamina é a ativação da síntese de proteínas no tecido muscular, sem 

efeito sobre sua taxa de degradação (ATHAYDE, 2010). Segundo DUNSHEA et al. (1993), a ractopamina 

possui, além do efeito de diminuição de síntese e uma pequena taxa de degradação de gorduras, um desvio 

de energia do tecido adiposo para a síntese de proteína muscular durante a sua suplementação.  

 Este aditivo foi autorizado para uso nas indústrias suinícolas pelo Food and Drugs Administration 

(FDA) em 1999 e é reconhecido como promotor de crescimento animal utilizado na medicina veterinária em 

frangos (BUYSE et al., 1987), suínos (BARK et al., 1992) e bovinos (EISEMANN et al., 1988).  Apesar de 

agonistas β-adrenégicos serem eliminados, principalmente através urina e fezes, segundo RAMOS & 

SILVEIRA (2002), não são responsáveis por qualquer tipo de contaminação no solo ou na água. 

 A utilização de ractopamina em baixais concentrações tem demonstrado melhora no desempenho 

dos animais enquanto as características de carcaça melhoram em altas concentrações (BRUMM et al., 

2004). Mas estas melhorias no desempenho associadas à ractopamina são afetadas por diversos fatores, 

incluindo a concentração de nutrientes da dieta, tempo de suplementação, entre outros (MOODY et al., 

2000). CORASSA et al. (2010) suplementaram 5 e 10 ppm de ractopamina na dieta de suínos em 

terminação e verificaram que, o peso corporal dos animais e o consumo diário de ração não foram 

influenciados pelos tratamentos. Estes resultados estão em concordância com aqueles observados por 

ARMSTRONG et al. (2004), que não verificaram aumento do peso corporal utilizando as mesmas 

concentrações de ractopamina, e os resultados relatados por PEREIRA et al. (2008) que também não 

observaram diferença no ganho de peso diário de leitoas em terminação recebendo 5 ppm de ractopamina. 

Por outro lado, XIAO et al. (1999) e MARINHO et al. (2005) observaram aumento no ganho de peso diário, 

de aproximadamente 10%, para os animais tratados com ractopamina. 

 ROSSI et al. (2010) observaram maior deposição de carne magra na carcaça, além de aumento 

de peso e diminuição da espessura do toucinho em suínos na fase de terminação alimentados com 20 ppm 
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de ractopamina. Corroborando com os dados acima, WEBER et al. (2006), utilizando suplementação de 

ractopamina para leitoas em crescimento inferiram melhor rendimento de carcaça nos animais tratados. Já 

CANTARELLI et al. (2009), suplementando as dietas de suínos em terminação com 5 ppm de ractopamina 

não observaram melhora nas variáveis peso da carcaça quente, rendimento de carcaça e espessura de 

toucinho, nem interação entre o aditivo com as diferentes formas de alimentação (alimentação à vontade e 

restrição alimentar).   

 Segundo ALMEIDA et al. (2010a), a suplementação de 5 ppm ractopamina aumentou a área de 

olho-de-lombo em, aproximadamente, 7% em suínos machos em crescimento e terminação. Resultados 

similares foram observados por ARMSTRONG et al. (2004), WEBER et al. (2006), CANTARELLI et al. 

(2009), ALMEIDA et al., (2010b) e FERREIRA et al. (2011). 

 Segundo FERNÁNDEZ-DUEÑAS et al. (2008), a resposta máxima da ractopamina ocorre entre 21 

e 28 dias de consumo. Após o 30º. dia de consumo, os benefícios parecem diminuir, o que foi observado 

também em estudo meta analítico realizado por ANDRETTA et al. (2011). SEE et al. (2004), observaram 

diminuição do consumo de ração, principalmente nas duas últimas semanas de fornecimento, em função do 

aumento do nível de ractopamina na dieta. No entanto, segundo ARMSTRONG et al. (2004) altas 

concentrações (20 ppm) de ractopamina na dieta, por períodos mais longos, resultaram em melhorias na 

eficiência alimentar, peso de carcaça, área de olho de lombo e diminuição de gordura na carcaça. 

SANCHES et al. (2010) observaram melhora na conversão alimentar na ordem de 0,69, representando um 

aumento de eficiência de aproximadamente 22% com dietas com 20 ppm de ractopamina para suínos 

machos castrados em relação ao grupo controle sem suplementação. Por outro lado, FERREIRA et al. 

(2011), estudando diferentes níveis de ractopamina para suínos em terminação, concluíram que este 

agonista é eficaz em melhorar o desempenho dos animais e as características de carcaça dos suínos 

machos castrados, mas o uso de doses superiores a 5 ppm não apresentam benefícios adicionais. Segundo 

estes autores, o efeito da ractopamina não apresenta resposta dose dependente. 

 MORAES et al. (2010) estudaram o efeito de sexo (machos imunocastrados, castrados de maneira 

tradicional e fêmeas) com a suplementação ou não de níveis de ractopamina. Esses autores concluíram que 

a inclusão de 10 ppm do aditivo, melhora o ganho de peso de suínos machos castrados e fêmeas, mas 

piora o ganho de peso diário de machos imunocastrados. Acredita-se que este resultado ocorreu porque as 

exigências aminoacídicas dos machos imunocastrados sejam semelhantes as dos machos inteiros. Pois, os 

níveis de aminoácidos na dieta podem influenciar diretamente na resposta da ractopamina. Portanto, 

animais submetidos a dietas deficientes em aminoácidos que recebem o aditivo podem apresentar 

desempenho inferior aos animais que não o recebem, tudo isso porque a ractopamina diminui o consumo 

do alimento e consequentemente de seus nutrientes (SCHINCKEL et al., 2003). MOORE et al. (2009) 

encontraram efeitos aditivos sobre o desempenho dos animais que receberam ractopamina, na dosagem de 

5 ppm) juntamente com o uso da técnica de imunocastração. Corroborando com estes dados, RIKARD-

BELL et al. (2009) também encontraram melhores resultado utilizando os dois produtos simultaneamente, 

pois, segundo eles a união dos dois produtos resulta em carcaças maiores e com menor deposição de 

gordura. 

 Segundo um estudo meta analítico abrangendo publicações entre os anos de 2000 e 2007, 

realizado por ANDRETTA et al. (2011), existe uma correlação positiva entre o ganho de peso e a eficiência 

alimentar, porém os coeficientes de correlação relativamente baixos podem indicar que a ractopamina não 

foi a única responsável pelos bons resultados nos índices de desempenho. Também puderam concluir que, 

a suplementação de ractopamina associada à lisina pode alterar as respostas produtivas, em especial no 

início da suplementação, quando as respostas ao aditivo são ainda mais evidentes. Por fim, evidenciaram 

que a combinação apropriada entre o aditivo e os diversos componentes nutricionais deve ser considerada, 

indicando a necessidade de novas pesquisas com esse objetivo. 

 CANTARELLI et al. (2009), fazendo uma análise da viabilidade econômica da inclusão de 

ractopamina associada a diferentes formas de arraçoamento, observaram maior receita bruta para o grupo 
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de animais de receberam o aditivo independentemente da forma de arraçoamento. Com relação ao custo 

total de produção, o tratamento com aditivo associado à alimentação ad libitum apresentou maior custo 

(cerca de 2,98%). Quando comparadas às formas de arraçoamento, o tratamento que recebeu alimento à 

vontade demonstrou um aumento de 2,32% em relação ao arraçoamento restrito. Quando os animais foram 

suplementados com ractopamina, em rações com elevado teor de lisina, observou-se um aumento na 

receita de R$ 9,76, representando uma melhora de 17,18%. Realizando análise econômica de diferentes 

níveis de ractopamina, ATHAYDE (2010), concluiu que a utilização de 10 ppm do aditivo promove maior 

retorno econômico para o suinocultor além de promover melhorias na qualidade da carne.  

 

14. Imunocastração 

 

 O suíno macho inteiro possui odor e gosto desagradáveis, devido principalmente a presença de 

aldosterona (PATTERSON, 1968) e escatol (VOLD, 1970). Estas duas substâncias são reduzidas ou até 

mesmo eliminadas com a realização da castração, mas em diversos países este tipo de cirurgia está sendo 

proibida para melhorar o bem estar dos animais. A imunocastração é uma técnica que vem sendo estudada 

para suínos há alguns anos (THUN et al., 2006) para suprimir a atividade testicular, inibindo a liberação da 

gonadotrofina (EVANS, 2006).  

 ŠKRLEP et al. (2010) confirmaram a eficiência da imunocastração na eliminação de compostos 

com cheiro desagradável na carne, além de melhorar o desempenho e a eficiência alimentar do animais 

quando comparados aos castrados pelo método cirúrgico. ZENG et al. (2002) demonstraram um bom 

desempenho dos animais imunocastrados independentemente do teor de energia da dieta e MORALES et 

al. (2010) observaram, além de um melhor ganho de peso, melhor conversão alimentar nos suínos 

imunocastrados. GISPERT et al. (2010), trabalhando com qualidade de carcaça, também  encontraram 

resultados positivos com a imunocastração concluindo que esta técnica manteve a qualidade da carcaça 

além de eliminar o mal cheiro. 

 FONT i FURNOLS et al. (2007) realizaram um painel sensorial com consumidores espanhóis, 

comparando carnes cozidas de machos imunocastrados, castrados de forma tradicional e fêmeas Esses 

autores observaram que não houve restrição a nenhum dos tipos de carne, confirmando a eficiência da 

imunocastração.  
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APPLICATION OF EPIDEMIOLOGY PRINCIPLES TO ANIMAL HEALTH PROGRAMS 

 

Luís G. Corbellini*1 & Bernardo Todeschini2 

 

 

Resumo 

 

A epidemiologia veterinária é uma disciplina ampla que está dividida em qualitativa e quantitativa. Existem 

inúmeras ferramentas utilizadas na epidemiologia quantitativa que podem ser empregadas pelo médico 

veterinário especialista em suínos. Este artigo ilustra, de maneira geral, como as ferramentas e técnicas 

epidemiológicas quantitativas podem ser aplicadas em programas de saúde animal, auxiliando a tomada de 

decisão.  

 

 

1. Introdução 

 

 Epidemiologia é a parte da ciência da saúde e veterinária que estuda os fatores que determinam a 

frequência e a distribuição das doenças na população ou, conforme JAMES (2005), epidemiologia 

veterinária é o estudo das interações entre população animal, agentes infecciosos, vetores e fatores 

ambientais. Trata-se de uma ciência holística que vem crescendo em importância na Medicina Veterinária 

por desenvolver ferramentas que são utilizadas, dentre outros, na proteção ao comércio de produtos de 

origem animal de um país e no desenvolvimento de processos de monitoria e vigilância em saúde animal no 

âmbito de um conjunto de granjas ou mesmo de um país.  

 A epidemiologia é uma disciplina ampla que está dividida, de maneira geral, em qualitativa e 

quantitativa. A primeira parte, a qualitativa, está relacionada à descrição da teoria da causalidade das 

doenças, dos mecanismos de transmissão e das relações entre agente, hospedeiro e meio ambiente além 

de tratar de outros aspectos básicos fundamentais para o entendimento de como uma doença se comporta 

numa população. A epidemiologia quantitativa corresponde principalmente aos estudos epidemiológicos 

descritivos e analíticos que são utilizados para quantificar uma doença numa população e determinar fatores 

de risco; técnicas de estatística inferencial são comumente empregados em estudos epidemiológicos 

quantitativos. 

 O objetivo deste artigo é o de descrever e ilustrar de uma forma geral algumas ferramentas e 

técnicas utilizadas em epidemiologia quantitativa que podem ser empregadas na rotina dos veterinários que 

atuam na suinocultura ou que trabalhem, direta ou indiretamente, com populações de animais.

                                                
1
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2. Epidemiologia veterinária: uma nova visão 

 

 A epidemiologia é uma ciência holística e interdisciplinar por natureza que transita por diversas 

áreas e utiliza diferentes técnicas nos seus estudos, a citar: estatística analítica e descritiva, análises 

econômicas, técnicas de diagnóstico, análise de risco, geoprocessamento dentre outras. O emprego destas 

técnicas é essencial para o êxito de programas em saúde animal já que, tratando-se de animais de 

produção, inúmeros dados sobre a ocorrência de eventos sanitários e de produção são normalmente 

coletados a cada dia, gerando uma enormidade de informações. Essas informações devem ser resumidas e 

repassadas para os envolvidos no processo para auxiliar na tomada de decisões.  

 A epidemiologia veterinária moderna, na sua face quantitativa, auxilia o profissional a visualizar o 

aspecto sanitário de uma forma populacional. A determinação dos fatores que contribuem para ocorrência 

das doenças e a identificação do estrato da população afetada auxiliam a direcionar esforços para a criação 

de medidas corretivas. Qual veterinário já não se questionou sobre pelo menos um dos seguintes aspectos: 

(1) porque uma dada doença ocorre mais em uma determinada granja e não em outras similares? (2) 

Quantas amostras são necessárias para eu quantificar a doença numa população de suínos? (3) Se eu 

retirar uma determinada vacina eu corro o risco da doença clínica retornar na granja? (4) Qual a melhor 

forma de analisar os dados coletados nas monitorias de rotina? (5) Qual é a melhor medida de controle a 

ser aplicada: vacinação ou medicação preventiva? Os caminhos para responder estas questões serão 

ilustrados nas sessões subsequentes, sob os seguintes aspectos: 

 

1) Sistema de monitoria e vigilância em saúde animal; 

2) Estatística descritiva e inferencial;  

3) Testes de diagnósticos aplicados em uma população; 

4) Modelos econômicos em saúde animal; 

 

3. Sistema de monitoria e vigilância em saúde animal 

 

 O termo monitoria significa coleta periódica de informações sobre a ocorrência de doenças numa 

população definida enquanto na vigilância ocorre a análise dos dados coletados na monitoria com intuito de 

detectar mudanças na ocorrência das doenças e adotar medidas apropriadas de controle. Desta forma, o 

ato de coletar informações (monitoria), armazenar os dados e tomar medidas baseada nos resultados das 

análises dos dados (vigilância) são processos que podem ser unificados sobre o conceito de Sistema de 

Monitoria e Vigilância.  O termo Sistema de Monitoria e Vigilância (do inglês monitoring and surveillance 

system) (STÄRK, 2003), refere-se a uma coleta ativa de dados, sendo composto por três elementos 

distintos: 1) coleta, registro e análise de dados, 2) disseminação das informações aos envolvidos e 3) ação 

de controle. Sistemas de Monitoria e Vigilância em saúde animal são desenvolvidos para documentar o 

status sanitário de uma população e direcionar ações sistemáticas quando a frequência de uma doença 

superar limites pré-definidos, fazendo parte de qualquer programa de controle e erradicação de doenças 

(THRURSFIELD, 2005). O conceito de Sistemas de Monitoria e Vigilância deve fazer parte de qualquer 

programa em saúde animal.  

 O veterinário especialista em suínos convive diariamente com monitorias sanitárias e de abate e 

com a coleta de diversos tipos de amostras (soro, suabes, material de necropsia, etc.) para o diagnóstico de 

enfermidades. Ao final de um ano, um grande número de dados relacionados à ocorrência de doenças terá 

sido coletado por distintos veterinários de uma empresa integradora, por exemplo. Da mesma forma, as 

amostras terão sido analisadas por diversas técnicas de diagnósticos e coletadas por motivos diversos, 

como aumento da ocorrência de doenças ou simplesmente por coletas de rotina.  As perguntas que podem 

se suceder a este cenário são: (1) como analisar e apresentar os dados relacionados a ocorrência  de 
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doenças ao longo de um ano? (2) como interpretar os resultados de diagnóstico aplicados numa população 

de suínos? (3) posso comparar os resultados encontrados com os dos colegas atuantes em áreas 

geográficas distintas? A resposta a estes questionamentos podem ser buscadas através de um 

planejamento prévio de um Sistema de Monitoria e Vigilância, que deve contemplar: 

 

1. Padronização da coleta e da utilização de técnicas de diagnóstico de amostras tanto em situações de 

rotina como em situações de aumento da ocorrência das doenças, incluindo a especificação da 

quantidade de amostras que devem ser coletadas. 

2. Desenvolvimento de um sistema de armazenamento dos dados que, dependendo da situação, pode 

ser uma simples planilha customizada em Excel até o desenvolvimento de um software específico de 

gerenciamento dos dados. 

3. Customização das análises de dados contemplando os conceitos de epidemiologia. 

4. Apresentação dos dados resumidos e desenvolvimento de estratégias de controle baseado nos 

resultados encontrados.  

 

 Desta forma, as informações acerca da ocorrência de doenças coletadas pelos diversos 

veterinários serão analisadas de uma forma padronizada. Os resultados, então, tornam-se comparáveis 

entre as diversas regiões geográficas e períodos de tempo. Esta racionalização dada à coleta e análise 

epidemiológica dos dados permite uma revisão constante do programa sanitário de uma integradora com o 

intuito de maximizar os efeitos das medidas estabelecidas e focar as ações em prioridades. A utilização de 

métodos epidemiológicos para a coleta e análise dos dados, descritos sob os preceitos de Sistema de 

Monitoria e Vigilância, evita a interpretação errônea dos resultados de diagnóstico aplicados a uma 

população e que podem falsamente incriminar a ocorrência maior ou menor de uma doença em uma 

determinada granja ou conjunto de granjas.  

 

4. Estatística descritiva e inferencial 

 

 Como a epidemiologia, em sua essência, é uma ciência que estuda a ocorrência das doenças em 

uma população, é natural a coleta de uma enorme quantidade de dados sobre animais e granjas, como 

exposto anteriormente. A ocorrência das doenças pode ser avaliada sob três aspectos: quem, quando e 

onde. Em outras palavras, é preciso definir, através das análises, quem está afetado (categoria animal, tipo 

de granja), quando a doença ocorre (relação temporal, se há um período de maior ocorrência, por exemplo) 

e onde (relação espacial, se a doença ocorre mais em uma determinada região, por exemplo). Após esta 

descrição inicial (quem, onde e quando), a associação da ocorrência das doenças com algum fator de risco 

previamente determinado pode ser avaliada. 

 Para efetuar as análises é imprescindível o conhecimento de técnicas de estatística, amplamente 

utilizadas em epidemiologia quantitativa. Inicialmente, a qualidade dos dados coletados é fundamental. Os 

dados serão mais confiáveis quanto melhor for a estrutura do Sistema de Monitoria e Vigilância, como 

explicado no item anterior. Por exemplo, o que um veterinário define como diarréia em leitão pode ser 

distinta do conceito de outro veterinário visto a diferença de consistência que as fezes podem ter. Isso pode 

acarretar em inconsistência de diagnóstico e introduzir um viés nas análises. Condensar as informações 

reduzindo-as a um tamanho manejável para obter um resumo que auxilie na compreensão e interpretação 

dos resultados deve ser o resultado final de um Sistema de Monitoria e Vigilância. Sem isso, a coleta de 

dados realizada em uma monitoria de abate, por exemplo, fica subutilizada. 

 A estatística é dividida em duas grandes partes: descritiva e inferencial. Não é do escopo deste 

artigo detalhar o uso destas técnicas, mas ilustrar e desmistificar o uso da estatística por parte do médico 

veterinário. A estatística descritiva corresponde à análise exploratória dos dados através da utilização de 

medidas-resumo numéricas e de técnicas de tabulação e representação gráfica dos dados. O objetivo é 
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sumarizar os resultados das inúmeras coletas de dados realizadas ao longo de um período. Ao contrário do 

que se pensa, a estatística descritiva é uma técnica relativamente simples e pode ser realizada em 

softwares de planilhas eletrônicas que estão disponíveis na maioria dos computadores pessoais. Para isso, 

é necessário o conhecimento do tipo de variável utilizada (qualitativa ou quantitativa) e qual representação 

gráfica e/ou medida-resumo numérica (medidas de posição e dispersão) que mais se adéqua a essas 

variáveis. A estatística inferencial é um pouco mais complexa e trata basicamente de conceitos ligados à 

estimação de parâmetros numa população (como a prevalência de uma doença) e testes de hipóteses 

(utilização de testes estatísticos específicos para, por exemplo, avaliar se há associação entre problemas 

locomotores e o tipo de piso).  

 Na prática, não há uma necessidade explícita do Médico Veterinário que trabalha com animais de 

produção utilizar técnicas de estatística inferencial na rotina de trabalho, visto que os testes estatísticos são 

utilizados principalmente para avaliar hipóteses causais formuladas em estudos epidemiológicos. 

Entretanto, por ser relativamente simples e imprescindível para análise epidemiológica descritiva dos dados, 

a utilização da estatística descritiva pode e deve ser utilizada na rotina dos profissionais que trabalham com 

populações. Uma análise descritiva bem conduzida ajuda a compreender como as doenças estão se 

comportando na população atendida. Por outro lado, se houver a demanda pela coleta de amostras para 

estimar a prevalência ou detectar a presença da doença em uma granja, o veterinário terá de conhecer os 

conceitos básicos de estatística inferencial aplicada para a estimação de parâmetros, incluindo métodos de 

amostragem e cálculo do tamanho de amostra. 

 

5. Testes de diagnósticos aplicados em uma população 

 

 De acordo com DAVIES (2006), a interpretação dos resultados dos diagnósticos requer a 

integração das observações clínica, epidemiológica e laboratorial, devendo ainda levar em consideração as 

potenciais fontes de erros (erros amostrais e erros inerentes aos testes de diagnóstico, por exemplo). Neste 

contexto, o autor afirma que os testes de diagnóstico estão sendo cada vez mais aplicados para quantificar 

a doença numa população definida para, então, auxiliar nas decisões com relação à saúde do rebanho. Os 

testes aplicados na população são utilizados basicamente para: (1) estimar a prevalência ou incidência ou 

(2) detectar a presença de uma doença numa população definida. Apesar de similares, a forma de seleção 

dos animais e o cálculo do tamanho da amostra são distintos.  

 Amostras para estimar a prevalência são mais frequentes em estudos epidemiológicos do que na 

prática clínica (DAVIES, 2006). Eventualmente, estudos epidemiológicos são requeridos por indústrias 

farmacêuticas para a estimativa de prevalência de determinadas doenças. A amostragem, neste caso, deve 

ser aleatória para obtenção de estimadores sem vieses e extrapoláveis para o restante da população. O 

tamanho da amostra dependerá da precisão (ou seja, limites do erro da estimativa de prevalência que 

podem ser tolerados), do nível de confiança desejado (que indica a probabilidade do valor médio da 

prevalência se situar dentro de um intervalo) e de valores assumidos de prevalência, os quais são baseados 

em dados históricos ou de literatura. Além disso, o tamanho da amostra deve ser ajustado ao tamanho da 

população, especificamente no caso daquelas definidas como “pequenas” (menores do que 5000 animais, 

por exemplo). Por outro lado, amostragens para detecção de doença são intencionalmente não aleatórias 

sendo direcionadas aos animais de maior risco, pois o intuito é o de aumentar as chances de detectar a 

presença de um patógeno específico numa granja. Os parâmetros que direcionam o tamanho da amostra 

são o tamanho da população, prevalência esperada caso a doença esteja presente na granja, parâmetros 

de sensibilidade e especificidade dos testes e a probabilidade de se detectar pelo menos um caso positivo.  

 Um exemplo prático de utilização de testes de diagnóstico aplicado a uma população é o descrito 

por GUEDES (2007) no diagnóstico da forma crônica da enteropatia proliferativa suína (EP). Para detecção 

do agente causal (Lawsonia intracellularis) em granjas com suspeita clínica de EP, as amostras são 

direcionadas às baias com maior número de animais afetados através da visualização de fezes amolecidas 
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no piso. Recomenda-se, conforme o autor, coletar fezes de cerca de 10 a 20 animais com diarréia para 

realização do PCR. Este teste apresenta uma sensibilidade de 40 a 70% (GUEDES, 2007), mas o 

direcionamento da amostra para animais em risco aumentam as chances de detecção do agente. 

Matematicamente, se a doença estiver presente em 40% dos animais de uma granja com problemas de EP, 

coletando-se amostras de 15 animais com diarréia e utilizando um teste de PCR com 50% de sensibilidade, 

há uma probabilidade boa (96,5%) de detectar pelo menos um caso positivo assumindo uma população 

infinita. Por outro lado, assumindo estes mesmos parâmetros, mas agora se cinco animais com diarréia 

forem coletados, há uma probabilidade baixa (67,2%) de detectar pelo menos um caso positivo. Isso indica 

que, caso não seja coletado um número adequado de animais, o resultado pode ser erroneamente negativo 

(falso negativo); o contrário, o excesso de amostras, apesar de aumentar as chances de detecção de pelo 

menos um caso, significa um aumento de horas de trabalho para a coleta de material e gastos 

desnecessários com o diagnóstico. Este é um exemplo prático de que conceitos de epidemiologia 

quantitativa devem estar presentes na prática de veterinários que atuam com animais de produção, tanto 

quanto os conceitos de clínica e patologia que classicamente já são utilizados. 

 

6. Modelos econômicos em saúde animal 

 

 Economia aplicada a saúde animal é uma disciplina abordada dentro da epidemiologia veterinária 

e vem se tornando cada vez mais útil como ferramenta auxiliar na escolha de métodos de intervenção em 

programas de saúde animal. Por exemplo, o controle da EP pode ser feito através da utilização de 

antibióticos na ração ou através da utilização de uma vacina comercial viva modificada. Qual método de 

controle é melhor? Existem inúmeras opções de estratégias de controle das doenças dos suínos e os custos 

e benefícios necessitam ser avaliados para auxiliar na escolha do método.  

 Existem diversos modelos econômicos que podem ser utilizados em programas de saúde animal, 

como o orçamento parcial, custo-benefício e modelos baseados em análise de decisão (por exemplo, 

tabelas de retorno, árvores de cenários). Os modelos de custo e benefício são aplicados especialmente em 

ambiente macro, e, no caso de saúde animal em programas de controle de doenças realizados pelos 

Serviços Veterinários Oficiais em uma região ou país. Esses modelos são utilizados para avaliar a 

viabilidade dos programas aplicados por longos períodos, levando em consideração aspectos tangíveis e 

intangíveis da coletividade que possam ser afetados pelas estratégias adotadas. A técnica de análise de 

orçamento parcial, por sua vez, é utilizada para avaliar as variações esperadas nos custos e retornos pela 

introdução de algumas mudanças no sistema de produção. Trata-se, assim, da quantificação das 

consequências econômicas oriundas de uma mudança específica nos procedimentos de uma propriedade. 

A viabilidade econômica da mudança é calculada simplesmente pela diferença entre receita total e despesa 

total, considerando apenas os componentes mais prováveis de receita e de custos que serão influenciados 

pela introdução do método de controle alternativo. Já os modelos baseados em análise de decisão, 

envolvem o conceito de risco, como no método do valor monetário esperado. Esta é uma técnica de 

gerenciamento de riscos que pode ser usada para ajudar a quantificar e comparar os riscos em vários 

aspectos de um projeto; representa o resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem ou não 

ocorrer, que, no caso de saúde animal, seria a probabilidade de ocorrência ou não de uma doença em uma 

granja.  

 

7. Conclusões 

 

 A epidemiologia quantitativa, por seu caráter essencialmente ligado as ciências exatas como a 

matemática e estatística, não é comumente empregada por veterinários em sua rotina de trabalho. O ensino 

de técnicas quantitativas em epidemiologia veterinária no Brasil está restrito a poucas instituições de ensino 

superior, em que pese sua importância em termos de qualificação e empregabilidade dos profissionais. Tal 
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situação ocorre não obstante a necessidade de treinamento em epidemiologia por parte de veterinários 

atuantes no Serviço Veterinário Oficial (ZEPEDA et al., 2005) e por veterinários atuantes em animais de 

produção. Uma vez que um veterinário especialista em suínos trabalha com populações dinâmicas, as quais 

apresentam fluxos complexos de animais e doenças endêmicas, o conhecimento e a utilização de técnicas 

em epidemiologia podem ser determinantes no sucesso das estratégias adotadas. Essas técnicas podem 

ser empregadas na gestão em saúde animal, no planejamento amostral aplicados na monitoria de 

determinadas doenças e em análises econômicas, dentre outras, dando suporte aos processos de tomada 

de decisão. 
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Resumo 

 

A realização das monitoras é um componente importante para as rotinas de diagnóstico e controle sanitários 

em granjas de suínos. Na suinocultura, a existência de granjas livres de doenças pode ser considerada 

quase como uma utopia, por isso a realidade para os técnicos envolvidos com a sanidade de suínos é o 

trabalho em granjas infectadas com diversos agentes. Nas mesmas, a meta é a de conviver com múltiplos 

agentes infecciosos, mas evitando ao máximo a ocorrência de manifestações clínicas que venham a se 

manifestar como prejuízos sanitários ou produtivos ao plantel. Na presente revisão as principais formas de 

monitoria foram apresentadas e discutidas, a utilização dos princípios e técnicas sugeridas na mesma pode 

permitir uma racionalização dos serviços de análise sanitária dos plantéis que são realizadas 

periodicamente por veterinários e técnicos atuando na área da sanidade da suinocultura.  

 

 

1. Introdução 

 

 A suinocultura é uma atividade altamente intensiva e com isso tornam-se cada vez maiores os 

desafios sanitários enfrentados nos sistemas de produção. Para obter uma maior lucratividade na atividade, 

é de grande importância a adoção de boas práticas de produção com o acompanhamento de Médicos 

Veterinários para a realização de monitorias nutricionais, reprodutivas e sanitárias.  

 As monitorias sanitárias são formas sistemáticas e contínuas de coletar, analisar e interpretar dados 

que permitem ao clínico e ao epidemiologista acompanhar no tempo e no espaço o nível de saúde de 

populações para determinada enfermidade ou infecção. Assim, permite conhecer a frequência e o impacto 

das doenças sobre o rebanho de suínos (SOBESTIANSKY et al., 2007a). 

Dentre as monitorias sanitárias (clínica, patológica, laboratorial e de abate), a monitoria clínica tem 

como objetivo observar a ocorrência de patologias que possam afetar negativamente o desenvolvimento do 

rebanho e, consequentemente, acarretar prejuízos econômicos. Esta forma de monitoria deverá ser usada 

conjuntamente com a análise os índices zootécnicos ou produtivos da propriedade, com isso será possível 

reconhecer e analisar possíveis enfermidades que possam estar ocorrendo de forma subclínica. Outra 

importante ferramenta para acompanhar o estado de saúde dos animais é a realização de monitorias 

sanitárias na linha de abate, porém este tipo de monitoria não será analisada no presente trabalho.
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 Entre as principais enfermidades encontradas na suinocultura, as mais importantes são as 

relacionadas aos aparelhos: respiratório (rinites e pneumonias) e digestivo (diarreias). Por isso, serão 

abordados de forma mais detalhada neste trabalho. A atual revisão tem como finalidade abordar as 

principais monitorias clínicas que devem ser realizadas na suinocultura, bem como a forma com que devem 

ser interpretados os resultados encontrados.  

 

2. Monitoria do aparelho digestivo 

 

 As infecções entéricas estão entre as doenças mais frequentes à produção de suínos, acarretando 

importantes perdas econômicas na produção devido à perda de peso, mortalidade e aumento do gasto com 

tratamentos antimicrobianos (STEGE et al., 2000; MCORIST, 2005). A diarreia é a principal manifestação 

clínica das afecções entéricas e se relaciona com o desequilíbrio entre os processos de absorção e 

secreção intestinal decorrentes de alterações no transporte de água e eletrólitos (GELBERG, 2009).  

Os mecanismos fisiopatológicos estão associados às características particulares de cada patógeno. 

Dentre os agentes sugeridos como possíveis causas de diarreia, destacam-se a Escherichia coli 

enterotoxigênica, Clostridium perfringens tipo A e C em animais neonatos, Rotavirus em leitões lactentes e 

pós-desmame e a Isospora suis em leitões jovens com 5–15 dias de vida; Lawsonia intracellularis 

(Enteropatia proliferativa suína ou Ileíte), Salmonella enterica sorovar Typhimurium (Salmonelose), 

Brachyspira pilosicoli (Espiroquetose intestinal), Brachyspira hyodysenteriae (Disenteria suína), Circovirus 

suíno tipo 2 (Circovirose suína) e Trichuris suis (tricuríase intestinal) são os principais agentes responsáveis 

por doenças entéricas nas fases de crescimento e terminação (MORES et al., 1987; MØLLER et al., 1998; 

STEGE et al., 2000; STEGE et al., 2001; LEE et al., 2001; BACCARO et al., 2003; MARSTELLER et al., 

2003; COSTA et al., 2004; SUH & SONG, 2005; HENDRIKSEN et al., 2006; ZLOTOWSKI et al., 2008; 

VIOTT, 2010). É importante ressaltar que a ocorrência de diarreia tem uma determinação multifatorial, que 

além das causas infecciosas citadas acima, depende também da interação com muitos fatores ambientais e 

nutricionais (LIMA et al., 1997; LIMA et al., 2009). 

Entre outras, a monitoria da ocorrência de diarreias nas diferentes fases de produções pode ser 

usada para avaliar a eficácia dos antimicrobianos utilizados como tratamento preventivo, além de relacionar 

a ocorrência da diarreia com a presença na granja de fatores de risco como o estresse, transporte, 

oscilações significativas de temperatura ambiente e superlotação.  

 

2.1. Maternidade 

 A diarreia em leitões lactentes é o maior desafio sanitário encontrado na maternidade. Uma maneira 

de monitorar as afecções entéricas nessa fase de produção, segundo SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 

(2007a), é através da avaliação da consistência das fezes, podendo ser classificadas como normais, 

pastosas e líquidas (escores 1, 2 e 3 respectivamente). Uma leitegada é considerada com diarreia quando 

dois ou mais leitões apresentarem fezes líquidas e a sua severidade na leitegada é classificada conforme a 

frequência que ocorre, sendo: 

 

 Insignificante: quando não há o registro de diarreia em nenhum dia na leitegada; 

 Pouca: presença de diarreia por 1 a 5 dias; 

 Muita: presença de diarreia na leitegada por mais por mais de 5 dias consecutivos. 

 

2.2. Creche, Crescimento e Terminação 

 O controle de diarreias nas fases de creche, crescimento e terminação é baseado na medicação 

massiva em momentos estratégicos. No entanto, para se obter um controle efetivo e melhora no 

desempenho, é necessário monitorar a ocorrência de diarreias na unidade de produção, assim saber o 

porcentual e de animais afetados. Além disso, é necessária, principalmente em casos de surtos, a 
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associação da monitoria clínica com achados de necropsias e exames laboratoriais para a confirmação do 

diagnóstico.  

Os lotes de creche, crescimento e terminação devem ser avaliados periodicamente, por 

determinado número de dias, sempre no mesmo horário. Para ser considerado como lote afetado, o número 

de animais com diarreia deve ser superior a 20% e a intensidade deve ser classificada da seguinte forma: 

 

 Nenhum dia com diarreia/semana = lote sem diarreia; 

 1 a 3 dias por semana com diarreia = lote com pouca diarreia; 

 4 ou mais dias com diarreia = lote com bastante diarreia. 

 

Quanto à consistência, as fezes podem ser classificadas de acordo com a porcentagem de matéria 

seca (MS). Através deste sistema, podem ser classificadas como: Normais (> 24% MS); Pastosas (22 – 

24% MS); Cremosas (20 – 22% MS); Líquidas (<20%MS). Além da classificação pelo grau de umidade, as 

diarréias podem ser classificadas como Hemorrágicas e Melena (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2007a). 

GHELLER et al., (2008), ao estudar a consistência de fezes de fêmeas gestantes em relação a 

porcentagem de MS, sugerem um novo padrão de classificação, como: Normais (> 32% MS); Pastosas (26 

– 32% MS); Cremosas (20 – 26% MS); Líquidas (<20%MS). Esses autores sugerem que a diferença 

encontrada em relação ao descrito por SOBESTIANSKY & BARCELLOS et al., (2007a) para animais de 

creche, crescimento e terminação é devida ao diferente metabolismo intestinal e ingestão de água por 

fêmeas gestantes em relação a fezes de animais mais jovens.  

Devido a subjetividade em caracterizar a consistência das fezes, é fundamental que essa monitoria 

seja realizada pelo mesmo indivíduo, para tentar reduzir os erros de classificação, principalmente para a 

diferenciação entre as fezes normais, pastosas e cremosas. 

 

2.3. Animais de Reposição 

Uma importante forma clínica da enteropatia proliferativa suína, causada pela Lawsonia 

intracellularis, é a forma aguda ou hemorrágica em animais de 4 a 12 meses de idade, o que corresponde a 

fase de terminação e animais de reposição (GUEDES, 2007). São observadas fezes diarreicas escuras ou 

de cor avermelhada (sanguinolenta) nas baias ou na região do períneo. Em casos mais graves, as fezes 

podem se apresentar líquidas e com conteúdo não digerido. Os animais apresentam-se fracos, letárgicos, 

anêmicos e anoréxicos. A morte geralmente ocorre em 48 horas, no entanto alguns animais se recuperam 

quando tratados a tempo (McORIST & GEBHART, 2006). De maneira geral, o escurecimento do sangue 

nas fezes é proporcional à distância percorrida dentro do intestino. Assim, o sangue oriundo do estômago 

aparece nas fezes numa coloração bem escura (quase preta). O sangue oriundo das áreas intermediárias 

do Intestino Delgado (ID) aparece numa coloração vermelho escuro, e o sangue com origem no intestino 

grosso (IG) costuma apresentar coloração vermelha viva (a cor normal do sangue). Além das úlceras, para 

o diagnóstico diferencial desta doença é importante considerar outros tipos de problemas que cursam com a 

presença de sangue nas fezes como aflatoxicose, torção do mesentério e intoxicação com dicumarínicos. 

No caso da ocorrência da infecção aguda pela Lawsonia intracellularis, é importante rever o 

programa de medicação antimicrobiana profilática adotada na propriedade ou no sítio de origem dos 

animais, pois, possivelmente eles não possuem imunidade contra a L. intracellularis devido à falta de 

contato anterior com a bactéria. Em rebanhos que utilizam a vacinação, deverá ser revisto o protocolo e 

garantir a administração correta. Além disso, analisar os fatores de riscos eventualmente presentes, tais 

como: deficiência no programa de limpeza e desinfecção das instalações, ausência de vazio sanitário, 

superlotações, mistura de origens entre outros. 
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3. Monitoria do Aparelho respiratório 

  

Nas últimas décadas ocorreu um aumento significativo da produção e maior concentração de suínos 

em rebanhos cada vez maiores e, consequentemente, aumentaram os desafios sanitários na suinocultura e 

as enfermidades respiratórias ocupam lugar de destaque nesse cenário (PIJOAN, 2006). As principais 

doenças respiratórias dos suínos são as rinites e as pneumonias. Essas são frequentes nas criações de 

suínos confinadas em todo o mundo, inclusive no Brasil (MARTINS et al.,1985, SOBESTIANSKY et al., 

1990; DALA COSTA et al., 1999).  

As principais doenças respiratórias tem etiologias infecciosa, com origem bacteriana ou viral, tais 

como: Mycoplasma hyopneumoniae (Pneumonia enzoótica); Bordetella bronchiseptica (Rinite atrófica não 

progressiva e a progressiva quando associada com a Pasteurella multocida toxigênica), Pasteurella 

multocida (Pasteurelose pulmonar); Actinobacillus pleuropneumoniae (Pleuropneumonia); Haemophilus 

parasuis (Doença de Glässer); Circovirus suíno Tipo 2 (Circovirose suína), Vírus da Influenza (Influenza 

Suína), Vírus da PRRS (Síndrome Reprodutiva e Respiratória Suína) e Coronavirus respiratório suíno. Foi 

também definida uma síndrome conhecida como Complexo das Doenças Respiratórias Suína (CDRS). 

Trata-se de um complexo multifatorial de doenças e fatores predisponentes a doenças respiratórias 

afetando suínos nas fases de recria e terminação (TRACKER, 2001; KIM et al., 2003), com uma morbidade 

entre 10 – 40% e mortalidade de 2 – 20% (HARDING & HALBUR, 2002; HARMS et al., 2002). As alterações 

patológicas variam de acordo com os agentes envolvidos, mas a presença de broncopneumonia, 

frequentemente associada com pneumonia intersticial é a mais observada (HARMS et al., 2002; KIM et al., 

2003). 

Tosses e espirros estão entre os sinais clínicos mais comuns em casos de pneumonias e de rinite 

atrófica, respectivamente. Portanto, um dos passos importantes para as monitorias dessas enfermidades é 

a medida da frequência de ocorrência de tosses e espirros nas baias e galpões. As contagens podem ser 

feita em qualquer época após 30 dias de alojamento dos animais na fase de crescimento, ou seja, após 90 

dias de idade aproximadamente. A metodologia é aplicada para se estimar a ocorrência de rinite atrófica e 

de pneumonias, doenças respiratórias crônicas, em lotes de suínos nas fases de creche ou 

crescimento/terminação e não em casos de surtos agudos de doenças que afetam o pulmão (SONCINI & 

MADUREIRA JUNIOR, 1998). 

Um índice é estabelecido para tosse e outro para espirro, em três contagens consecutivas de dois 

minutos cada, realizadas da seguinte forma (SONCINI &MADUREIRA JUNIOR, 1998): 

  

 Ao entrar na sala a ser monitorada, identificar o lote a ser examinado e agitar os animais, por 

estímulos auditivos, no mínimo por 1 a 2 minutos; 

 Após agitar, aguardar em torno de 1 a 2 minutos; 

 Realizar a contagem e anotação de tosse e espirro simultaneamente (1º contagem); 

 Movimentar os animais novamente por um período de 1 a 2 minutos; 

 Realizar a segunda contagem depois de passado 1 minuto da agitação; 

 Movimentar os animais novamente por um período de 1 a 2 minutos; 

 Realizar a terceira contagem depois de passado 1 minuto da agitação 

 

Uma vez realizadas as três contagens, calcula-se a frequência de tosse e espirros da seguinte forma:  

 

1. Contar o número de animais no lote; 

2. Fazer uma média aritmética das três contagens e calcular o percentual de tosse e de espirro 

utilizando a seguinte fórmula: 
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A interpretação dos valores é a seguinte: 

 

 Frequência de tosse igual ou maior que 10% - indicativo de um problema importante de pneumonia; 

 Frequência de espirro igual ou maior que 15% - indicativo de que esta ocorrendo um problema 

importante de rinite atrófica progressiva. 

 

 MORES et al., (2001) observaram a relação entre a gravidade de sintomatologia clínica de tosse e 

espirro com os índices de pneumonia e de rinite atrófica em suínos na fase de crescimento e terminação. 

Assim, esses autores concluíram que é possível utilizar o método de contagem de tosse e espirros, para 

estimar os índices de pneumonia e de rinite atrófica, respectivamente. MADEC et al., (1998), em um 

trabalho realizado em leitões na fase de creche, consideraram problema acentuado quando os índices de 

tosse e espirro foram superior a 5,0 e 8,0%, respectivamente. 

 Deve-se ressaltar a importância de observar a concentração de gás e pó presente nos galpões, pois 

altas concentrações de amônia podem aumentar a frequência de tosse nos suínos em até 3 vezes 

(STOMBAUGH et al., 1969), além de interferir no ganho de peso dos animais (Drummond et al., 1980). 

Estes autores observaram que animais exposto a 100 e 150 ppm de amônia apresentaram reação 

inflamatória aguda no epitélio traqueal e um exsudato agudo no lúmen dos cornetos nasais. Estes achados 

não foram observados em animais não expostos ou expostos a 50 ppm de amônia.  

 A simples observação da presença de excesso de tosse ou de espirros em um galpão pode não ter 

relação direta com a severidade de um quadro de doença respiratória. Na clínica de suínos é do 

conhecimento comum o fato de que, no momento da entrada em uma instalação muito fechada, em que 

haja presença de muito gás e pó no ar, a quantidade de espirros a tosses pode ser alta. Isto pode ser 

explicado pela irritação causada pelo ar poluído. Se as cortinas forem abertas, poucos minutos após, o 

quadro pode mudar significativamente, pelo simples fato de que cessou a irritação ao trato respiratório. 

Além disso, a tosse e o espirro são atos reflexos que consistem na tentativa do epitélio do trato respiratório 

em expulsar "corpos estranhos" (que podem ser pó, partículas de ração, água inalada por falsa via, muco ou 

outros exsudatos). Em função disto, episódios violentos de tosse podem corresponder tanto à presença de 

uma lesão grande como pequena, pois podem ocorrer mesmo em leitão com pequena área pulmonar 

comprometida, mas no qual esteja ocorrendo um grande esforço dos sistemas de defesa do trato 

respiratório no sentido da eliminação do "corpo estranho". Essa observação pode ser validada na prática. 

Por exemplo, no caso ser selecionado para necropsia para fins de diagnóstico um leitão com acessos 

severos de tosse, nem sempre as lesões encontradas correspondem ao grau de severidade que poderia ser 

deduzido pelos sinais clínicos. Na análise "post mortem", esses animais podem apresentar apenas 

pequenos focos localizados de consolidação. Finalmente, entre todos os sinais de doença respiratória, a 

ocorrência de respiração abdominal é a que melhor caracteriza uma forma grave de comprometimento 

respiratório. Por isso, a determinação do número de animais com respiração abdominal é um parâmetro de 

grande valor para definir o grau de importância de um problema respiratório em um lote de animais. 

 Uma ferramenta muito utilizada por médicos veterinários sanitaristas de suínos para complementar 

às monitorias clínicas à campo são as monitorias sanitárias no abate dos animais. Nessas, é possível de 

quantificar o efeito das enfermidades no rebanho que são observadas clinicamente ou que se suspeita de 

estarem presentes na sua forma subclínica ou crônica. Em relação às patologias respiratórias, podem ser 

monitoradas as lesões de cornetos nasais (rinite atrófica progressiva) através do índice de rinite (IRA), nos 

pulmões (lesões de pneumonias) pelo índice de pneumonia (IPP) e nas pleuras viscerais e parietais 

(pleurite). No entanto, é importante saber interpretar os resultados da monitoria de abate corretamente, pois 
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lesões de pneumonias que ocorrem nas fases de creche ou crescimento podem regredir e não serem 

observadas no abate, levando a uma estimativa equivocada sobre a ocorrência de doenças respiratórias no 

lote em análise.  

Em função da complexidade dos fatores predisponentes, desencadeantes e determinantes das doenças 

respiratórias, para permitir um correto diagnóstico da sua ocorrência e significação nas fases de recria e 

terminação, deve-se levar em conta um série de sinais e ocorrências que podem direta ou indiretamente 

permitir a quantificação dos problemas respiratórios. Além da simples ocorrência de tosse, seguintes fatores 

podem servir para essa análise: 

 

 Presença de manchas úmidas e escuras no canto medial dos olhos; 

 Aumento na taxa de mortalidade; 

 Presença de muitos animais com anorexia, apatia, decúbito; 

 Presença de animais com respiração abdominal ("batedeira"); 

 Presença de animais respirando com a boca aberta, na posição de "cão sentado"; 

 Excesso de animais recolhidos à baia hospital por problemas respiratórios; 

 Excesso de animais medicados por via injetável em função de doença respiratória; 

 Aumento do uso de medicamentos para tratar casos de pneumonia (injetáveis, via água ou lotes 

extras de ração medicada); 

 Marcada variabilidade de peso nos lotes; 

 Complementação com a análise de dados das necropsias em animais mortos (realizadas pelo 

produtor), realização de necropsias em animais que tenham morrido no dia da visita ou sacrifício de 

animais doentes para análise anatomopatológica e coleta de órgãos para exame; 

 Aumento no número de animais tossindo e/ou espirrando; 

 

Estudos mais recentes têm sido realizados para desenvolver novas ferramentas de diagnóstico para 

as doenças respiratórias. Entre essas técnicas, a coleta e uso de fluídos orais para diagnóstico de doenças 

em suínos vem evoluindo bastante nos últimos anos e mostra resultados muito promissores, na maioria dos 

casos com resultados similares aos exames realizados com a coleta de sangue. Imunoglobulinas das 

classes IgA, IgM e IgG patógeno-específicas e DNA foram demonstrados em fluídos orais recolhidos de 

diversas espécies de animais domésticos em resposta à infecção. Anticorpos produzidos contra uma 

variedade de agentes infecciosos, tanto locais como sistêmicos, podem ser medidos no fluído oral, incluindo 

alguns dos patógenos economicamente mais significativo para suínos (como vírus da doença da febre 

aftosa, o vírus da peste suína clássica e vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos) 

(PRICKETT & ZIMMERMAN, 2010). 

Nesse contexto, PRICKETT et al., (2008) realizaram um estudo cujo o objetivo foi de validar o uso 

de fluidos orais para detectar infecções com PRRS e PCV2 em três rebanhos comerciais de suínos. Foram 

coletadas amostras de um galpão em cada unidade de terminação positivos para PRRS. Foram amostrados 

repetidamente seis baias por galpão (20 a 30 animais por baia), iniciando na entrada dos animais nas 

instalações (3 semanas de vida), e posteriormente na 5º, 8º, 12º e 16º semana de vida. Nas amostras dos 

fluídos orais, coletadas através de cordas de algodão pendurados nas baias por 20 – 30 minutos, foram 

realizados um teste ELISA comercial para PRRS e PCR quantitativo para PRRS e PCV2. Nesse estudo foi 

possível confirmar que as amostras de fluído oral podem ser usados para monitorar infecções por PRRSV e 

PCV2 nos sistemas de produção comerciais. O vírus da PRRS foi detectado em fluídos orais da 3º a 8º 

semanas de vida dos animais, e o PCV2 pode ser detectável em um período superior à oito semanas de 

vida. Para vigilância de PRRS e PCV2 é recomentavel realizar uma amostragem com intervalos de 2 – 4 

semanas. 

 Em resumo, a observação de sinais indicativos de uma pneumonia ou pleurite graves (como a 

respiração abdominal) associada à coleta e análise de todos os dados e indicações listadas anteriormente, 
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em conjunto com a realização de necropsias, exames laboratoriais e monitoria de abate, coletivamente, são 

a única forma realmente adequada de definir a gravidade e importância de um episódio de doença 

respiratória. A tomada de decisões de controle (principalmente se envolver a medicação dos lotes) baseada 

apenas na ocorrência de níveis altos de tosses ou espirros é uma decisão que pode ser onerosa e 

equivocada, e que deveria ser evitada. 

  

4. Monitoria Clínica do Cordão Umbilical 

 

O processo infeccioso que envolve a região umbilical é denominado de onfalite, o qual pode 

comprometer um ou mais vasos umbilicais extra ou intra-abdominais e adjacências. O processo pode 

permanecer como infecção local ou cursar sem alteração perceptível no umbigo, ou originar septicemia. A 

onfalite em granjas é um problema enzoótico e está relacionado com a má qualidade do programa de 

limpeza e desinfecção e o manejo das instalações. Associado a isso, o manejo inadequado na cura do 

umbigo e a condições ambientais adversas faz com que o umbigo se torne uma porta de entrada para 

microorganismos patogênicos presente no ambiente (SOUZA, et al., 2007), predispondo a outras infecções 

como a meningite por Streptococcus suis, artrites, serosites ou a infecção por Staphylococcus hyicus.  

 O monitoramento do cordão umbilical deve ser realizado periodicamente com o objetivo de verificar 

a qualidade do programa de limpeza, desinfecção e processamento do umbigo na maternidade. Através 

dessa monitoria, o umbigo pode ser classificado em (SONCINI & MADUREIRA JUNIOR, 1998): 

 

 Umbigo normal: não há presença de lesão na região umbilical; 

 Umbigo com onfalite: quando houver a presença de abscessos ou de inchaço local de consistência 

firme na região umbilical. Ao pressionar a região poderá ocorrer a eliminação de "debris" celulares. 

Poderá ser observada a presença de crostas no local, devido ao acúmulo de tecido necrótico e/ou 

exsudato purulento. 

 

 Para determinar a taxa de prevalência de onfalite em lotes de leitões lactentes recomenda-se 

examinar no mínimo os leitões de 5 (cinco) leitegadas com idade de 15 a 20 dias de idade. Essa taxa 

deverá ser realizada da seguinte forma, segundo (SONCINI & MADUREIRA JUNIOR, 1998):  

 

 Segurar os leitões pelos membros posteriores, de cabeça para baixo, de forma que se possa avaliar 

visualmente a região do umbigo quanto à presença de nódulos e/ou abscessos na região umbilical; 

 A seguir, colocar o leitão em decúbito dorsal para possibilitar o relaxamento da musculatura 

abdominal e palpar a região umbilical para verificar a presença de nódulos e/ou abscessos junto a 

parede abdominal;  

 Os resultados são classificados como (A) normal e (B) onfalite; 

 Anotar o número de leitões examinados e o número de leitões com e sem onfalite. 

 

Para o cálculo da taxa de prevalência de onfalite utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

 
 

 Considera-se um problema de contaminação do cordão umbilical quando a taxa de prevalência de 

onfalite for superior a 10% dos animais examinados. Isto indica que há falhas na execução do programa de 

limpeza e desinfecção das instalações da maternidade ou na anti-sepsia do umbigo por ocasião do corte e 

amarração.  
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5. Monitoria clínica da pele 

 

 Na monitoria clínica da pele podem ser buscadas lesões indicativas de falhas de manejo tais como 

escoriações, feridas e hematomas provocados por brigas, hiperemia e crostas por queimaduras solares, 

abscessos como complicação de lesões na pele (brigas, arranhões e por agulha contaminada na aplicação 

de medicamentos e vacinas). Também podem ser diagnosticadas lesões presentes durante o curso de 

doenças infecciosas como aquelas causadas por Erysipelothrix rhusiopathiae e Actinobacillus suis, que 

podem causar cianose de extremidades e lesões cutâneas em forma losangular na pele; enfermidades 

septicêmicas virais como a Peste suína clássica, que pode cursar com equimoses petéquias e cianose de 

extremidades, e icterícia provocada pela infecção por Leptospira icterohemorrhagiae, PCV2 e aflatoxicose, 

entre outros. Além dessas afecções, há também aquelas provocadas por doenças sistêmicas como a 

coloração pálida da pele devido à anemia (JACKCON & COCKCROFT, 2005).  

 Outro achado ocasional na pele de suínos são as lesões associadas com a Pitiríase rósea, que é 

uma forma de dermatite auto-limitante. As lesões são simétricas, máculo-papulares, eritematosas e ocorrem 

geralmente em suínos jovens (3 – 14 semanas de idade). Iniciam no abdômen e face interna dos pernis e se 

difundem de forma centrífuga. A etiologia ainda não está esclarecida, mas acredita-se que a doença seja 

hereditária (SOBESTIANSKY et al., 2007b). 

 São também comuns nas granjas de suínos as lesões de pele provocadas por picada de mosquitos 

(Aedes spp.) e moscas (Stomoxys calcitrans, Tabanidae, Simuliidae). Se caracterizam pela presença de um 

número variável de lesões de eritema, pápulas e áreas edematosas, muitas vezes concentradas na área 

externa do pavilhão auricular ou da glândula mamária. Se ocorrerem próximo ao abate, essas lesões podem 

levar à condenações de pele.  

 Além dessas, podem ocorrer miíases provocada pelo depósito de larvas das moscas Musca 

domestica e Callitroga em ferimentos ou na vulva. É importante lembrar o papel desses agentes na 

disseminação de doenças infecciosas e patógenos bacterianos nos animais (CARGILL & DAVIES, 2006). 

 

5.1. Sarna Sarcóptica 

É uma ectoparositose altamente pruriginosa, cujo agente etiológico é a ácaro Sarcoptes scabiei var. 

suis. A sarna afeta suínos de todas as idades, mas os sinais são mais comuns em animais adultos. A 

ocorrência ou não de sarna pode ser usada como um indicador de status sanitário de um plantel. O quadro 

clínico da sarna sarcóptica é caracterizado pela presença de prurido intenso, podendo ocorrer ainda eritema 

cutâneo, pápulas, áreas úmidas ou alopecia, formação de crostas e hiperqueratose. Nos casos graves pode 

haver redução no ganho de peso e piora da produtividade. As regiões mais afetadas pela sarna são a axila, 

dorso, flancos, ventre, pescoço, orelhas e membros (CARGILL & DAVIES, et al., 2006). É possível  

mensurar se há ou não problema de sarna em um rebanho através do índice de dermatite (ID). Com base 

no resultado do exame das carcaças de um lote de animais abatidos pode-se calcular o ID, utilizando-se 

para tal a seguinte fórmula (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2007a): 

 

 
 

 O programa de controle de sarna na propriedade será considerado adequado quando o ID for 

inferior a 0,5. Caso esse índice seja superior a 0,5 e inferior a 1,5, as medidas de controles são insuficientes 

e se for superior a 1,5 significa que propriedade não realiza medidas de controle para sarna. 

 Outra maneira de mensurar se há problema de sarna na propriedade é a determinação do índice de 

prurido (IP). Principalmente em plantéis cronicamente infectados com o ácaro da sarna ele pode ser 

mensurado periodicamente, em intervalos semanais ou quinzenais, analisando basicamente grupos de 
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animais nas fases de recria e terminação. Para tal, após obrigar os animais a se levantarem, observar 

durante 15 minutos, no mínimo, 25 a 30 animais em uma mesma sala e anotar todos os episódios de coçar. 

O IP é calculado com o auxílio da seguinte fórmula (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2007a): 

 

 
 

 Caso o IP seja inferior a 0,1 a granja está isenta de sarna ou o problema está sendo perfeitamente 

controlado. Já se o IP for maior que 0,1 a sarna está presente na granja e não está controlada. Antes de 

qualquer decisão este índice deve ser complementado por outros exames, a fim de quantificar a infecção. 

 A avaliação de lesões papulosas em carcaças no abatedouro também é um método para avaliar a 

prevalência e a severidade da sarna sarcópica em suínos. O método da análise através de um escore de 

lesões foi descrito por POINTON et al., (1992), no qual as categorias são definidas de acordo com a 

severidade das dermatites, com escores de lesão variando de 0 – 3, onde:  

 

 0 = ausência de lesões;  

 1 = lesões brandas localizadas;  

 2 = lesões brandas generalizadas;  

 3 = lesões severas generalizadas. 

   

Através desses escores, pode ser mensurado o índice de ocorrência de sarna (SARNA) através da 

média ponderada dos escores de lesão (0-3) e a frequência de animais por escore (n), utilizando a seguinte 

fórmula (PAIVA et al., 2003):  

 SARNA = (0*n0 + 1*n1 + 2*n2 + 3*n3)/ total(n0+...+n3). 

 É importante realizar o diagnóstico diferencial das lesões de sarna com outras alterações de pele 

similares, tais como aquelas presentes em casos de paraqueratose, epidermite exsudativa, deficiência de 

biotina e niacina, dermatomicoses, varíola suína, queimaduras e fotossensibilização (CARGILL & DAVIES, 

et al., 2006).  

 

2.2. Epidermite Exsudativa 

 A Epidermite exsudativa é também conhecida como eczema úmido. Trata-se de uma dermatite 

seborréica infecciosa generalizada ou localizada, podendo ocorrer de forma aguda, superaguda e 

subaguda. O agente etiológico é o Staphylococcus hyicus e afeta, principalmente, leitões nas primeiras 

semanas de vida ou na creche. Os leitões desenvolvem a doença principalmente entre os 4 – 6 dias e 5 – 6 

semanas de vida. Os sinais clínicos iniciam com prostração e as lesões iniciais geralmente são observadas 

na face. A coloração da pele torna-se avermelhada ou com cor de cobre e progressivamente as lesões vão 

se tornando mais escuras. Posteriormente, os animais podem perder peso, ficam pálidos e apresentam 

exsudação castanha na região da axila e virilha, tornando-se, após 3 – 5 dias, generalizada e de coloração 

escura, com textura oleosa. A enfermidade ocorre com maior frequência em criações intensivas associadas 

a condições de higiene deficiente e presença de lesões na pele e uma deficiente anti-sepsia para as 

mesmas (WEGENER & SKOV-JENSEN, 2006).  

 O diagnóstico clínico poderá ser realizado através da observação da presença de lesões 

macroscópicas nos animais e a confirmação pode ser feita através do exame bacteriológico de suabes 

colhidos da pele lesionada e/ou da pelve renal. Devem consideradas para o diagnóstico diferencial as 

doenças que cursam com lesões cutâneas e vesiculares que podem afetar leitões de maternidade e início 

da fase de creche, tais como a sarna, pitiríase rósea, paraqueratose, varíola e febre aftosa 

(SOBESTIANSKY et al., 2007b). 
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6. Monitoria Clínica das Fêmeas Reprodutoras 

 

 Em fêmeas reprodutoras, os exames que se realizam com maior facilidade são os da genitália 

externa e complexo mamário (úbere). Quanto à genitália externa, deve-se observar a presença ou não de 

lesões de continuidade e hematomas na vulva, visualizada principalmente após o desmame devido à 

compressão com ranhuras do piso ou barras de proteção da cela parideira. Deve ser observada também a 

presença de descarga vaginal em fêmeas gestantes ou após os partos, podendo ser de origem fisiológica 

ou até mesmo indicativa de aborto recente ou em casos de síndrome da mastite, metrite e agalaxia (MMA). 

O prolapso de um ou ambos cornos uterinos ocorre raramente. Quando presente, geralmente é observado 

logo após o parto (JACKCON & COCKCROFT, 2005). 

 Em relação ao complexo mamário, deve ser observada a presença de abrasões e lesões de 

continuidades, ocasionadas por falhas de ambiente, pisos ou equipamentos ou lesões induzidas pelos 

leitões durante a estimulação para ejeção do leite. Na ocorrência de MMA, inicialmente pode ser observada 

o úbere levemente inflamado e endurecida. Em mastites mais crônicas, usualmente observada em fêmeas 

após o desmame, uma ou mais glândulas mamárias podem estar pesadas e com pele espessada, podendo 

haver ou não a presença de abscessos supurados (JACKCON & COCKCROFT, 2005). 

 Falhas reprodutivas são uma das principais causas de descarte de reprodutoras, principalmente as 

fêmeas jovens. O estudo realizado por LUCIA Jr. et al., (2000) avaliou 28 rebanhos analisando dados de 

7.973 fêmeas removidas no período de 1986-1990. Foi observado que 19% das fêmeas eram primíparas e 

a principal causa foi reprodutiva (35,9%) seguido de problemas locomotores (20,4%). Assim, uma 

ferramenta importante para auxiliar no diagnóstico das causas de descartes seria o acompanhamento de 

abate, principalmente nas fêmeas que forem descartadas por causas reprodutivas. É também possível de 

avaliar os ovários e acumular dados para uma posterior tomada de decisão. Associado a essas 

informações, para se saber a causa das falhas reprodutivas, devem ser realizadas avaliações dos dados 

produtivos da granja, avaliação clínica do rebanho, condições das instalações, nível da mão-de-obra, 

protocolos sanitários, programa nutricional, avaliação do escore corporal das fêmeas (ideal 2,5-3,0 ou 3,0-

3,5 antes do parto, de uma escala entre 1 a 5), entre outros (VARGAS et al., 2007). 

 

7. Monitoria Clínica dos Machos Reprodutores 

 

 A monitoria dos machos reprodutores suínos tem mais importância para a detecção do aumento da 

probabilidade de redução na fertilidade do rebanho do que para a predição da infertilidade individual de um 

animal. Assim, se faz necessário a realização de monitoria clínica e laboratorial de maneira periódica nos 

animais (BORTOLOZZO et al., 2005). A avaliação física do macho reprodutor pode ser feito num brete 

(gaiola) ou durante a coleta de sêmen, com a possibilidade de avaliar o saco escrotal, testículos, 

epidídimos, cordão espermático, nódulos linfáticos, pênis, prepúcio e divertículo prepucial e glândulas 

sexuais e acessórias (WEITZE, 2010).  

 No exame visual do saco escrotal avalia-se a simetria testicular, presença de abscessos, lesões 

virais ou neoplásicas (como papilomas e hemangiomas), presença ou não de sarna, queimaduras solares e 

lesões provocadas por erosões pelo atrito com o piso ou equipamentos nas baias. Pelo exame de palpação 

é realizada a avaliação da consistência testicular, além da sensibilidade a dores; no epidídimo avalia-se a 

forma, tamanho, posição, simetria, consistência, bem como a ausência parcial ou total do órgão; no cordão 

espermático, palpado com uma mão, observa a espessura, consistência, simetria, motilidade e dor; nos 

linfonodos inguinais, apalpável na fenda inguinal, verifica-se o tamanho e consistência. Através da 

exposição do pênis, facilita a visualização da forma, presença de lesões, cor e umidade da mucosa, 

neoformações e processos inflamatórios. O prepúcio é visível no animal em andamento e durante a monta 

ao manequim. Achados do prepúcio e do divertículo prepucial são principalmente aumento de volume em 
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consequência de acúmulo de líquido (esmegma e urina). É importante observar a presença de processos 

inflamatórios e consequente acúmulo de exsudatos que poderá vir a contaminar o sêmen (WEITZE, 2010). 

 Além dos exames físicos, é importante a complementação com análises laboratoriais, como exames 

de motilidade, morfologia e concentração espermática, aspectos físicos dos ejaculados (cor, odor e volume) 

entre outros exames que testam a integridade dos espermatozóides (BORTOLOZZO et al., 2005). 

 

8. Aparelho Gênito-urinário 

 

As enfermidades reprodutivas e do aparelho urinário são caracterizadas por sinais como aumento 

das taxas de retorno ao estro (cio), do IDE (intervalo desmame-estro), do número de natimortos pré e pós-

parto, aumento da taxa de mumificações fetais, diminuição da taxa de parto, presença de secreção vulvar 

de origem patológica e de sinais clínicos sistêmicos, entre outros.  

As Pielonefrites são observadas principalmente em matrizes ou leitoas dentro da semana após o 

serviço. A passagem de urina de coloração muito turva, escura contendo sangue, pus e "debris" celulares 

podem ser os primeiros sinais clínicos da doença. Inicialmente, os animais apresentam febre e podem andar 

na posição arqueada. Toxemia e uremia desenvolvem rapidamente. Em caso de não haver a excreção 

natural da urina, pode-se lançar mão de um cateter para coletar urina para exames laboratoriais (JACKCON 

& COCKCROFT, 2005). 

O primeiro passo neste tipo de monitoria consiste na avaliação dos relatórios de produção da 

granja, para averiguar se as taxas estão dentro da normalidade. A partir destes relatórios, são obtidas 

informações sobre: categorias de fêmeas afetadas (por exemplo, primíparas ou outras ordens de parto 

afetadas, época do ano e período gestacional). Durante a visita à granja, devem ser analisados fatores 

ambientais, de manejo e nutricionais, por exemplo: qualidade das instalações, iluminação, temperatura, 

disponibilidade de água, higiene, histórico de vacinações, disponibilidade e qualidade da ração, se a 

identificação dos natimortos e mumificados está sendo feita corretamente, entre outros aspectos. 

Nesta oportunidade, podem ser coletados materiais como: ração (verificar granulometria e presença 

de micotoxinas), água, amostras de fetos abortados e restos placentários, amostras de urina (para a 

urinálise) e sangue de reprodutores para realização de exames complementares (sorológicos, virológicos e 

bacteriológicos). É importante salientar que, no caso dos abortamentos, não é possível determinar a causa 

somente através do exame clínico. É necessária a colheita de material, para exames complementares 

(ZANELLA, et al., 2007). Os aparelhos genital e urinário não são examinados periodicamente em 

frigoríficos, no entanto, recomenda- se que pelo menos duas vezes ao ano sejam examinados os órgãos de 

fêmeas descartadas por problemas reprodutivos (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2007a) 

 

9. Aparelho Locomotor 

 

 Afecções do aparelho locomotor são responsáveis por grandes perdas econômicas no abatedouro 

por condenações ou aproveitamento condicional das carcaças. As afecções mais prevalentes são artrites, 

abscessos e fraturas. Nas granjas, podem levar ao emagrecimento, refugagem, evoluir sistemicamente para 

polisserosites e septicemias, podendo chegar ao óbito. 

Um problema emergente e muito relevante tem sido a osteocondrose. A doença tem relação com o 

rápido crescimento dos suínos modernos em relação ao desenvolvimento ósseo, o que acaba 

sobrecarregando o osso sub-condral e as cartilagens articulares. Outro fator que contribui para isso é o 

sistema de criação intensivo, com muitas instalações contando com pisos irregulares e abrasivos. As 

articulações mais afetadas são a coxo-femoral e escápulo-umeral (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 

2007b). Em granjas recentemente estabelecidas, podem ocorrer problemas de casco relacionados com o 

piso novo, por ser muito abrasivo e apresentar pH alcalino, capaz de amolecer e lesar quimicamente o 

casco.  
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Os principais sinais clínicos referentes a enfermidades no aparelho locomotor são: claudicação (cujo 

grau varia com a localização e profundidade da lesão), aumento de volume das articulações, hematomas, 

postura anormal e incapacidade de locomoção. 

Protuberâncias e lesões de cascos, especialmente em animais de reprodução, necrose solar e 

doenças da linha branca podem ter como sinal a claudicação. Vesículas e úlceras na faixa coronária podem 

ser vistos em casos de Febre Aftosa e doenças vesiculares. As principais causas de claudicações 

observadas são doenças articulares, como artrites; fraturas e danos musculares (JACKCON & 

COCKCROFT, 2005). 

 

10. Considerações Finais 

 

 As monitoras clínicas representam uma das formas mais tradicionais de exercício da clínica 

veterinária na suinocultura. Dependem fundamentalmente do conhecimento dos padrões de apresentação 

das doenças e de seguir determinadas técnicas de monitoria já publicadas, que permitem interpretar os 

dados obtidos e comparar com os observados em outras granjas ou aqueles já publicados ou registrados 

por outros veterinários clínicos.  

 A realização de monitorias adequadas e periódicas nas granjas vem sendo realizadas como parte 

da rotina em praticamente todas as granjas de suínos em nosso meio criatório. Na presente revisão as 

principais formas de monitoria foram apresentadas e discutidas, o uso das técnicas detalhadas na mesma 

pode permitir um aperfeiçoamento da atividade do técnicos que as executam.  
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INFLUENZA EM SUÍNOS NO BRASIL: O PROBLEMA E O QUE PODE SER FEITO 

PARA MANTER A INFECÇÃO CONTROLADA NAS GRANJAS AFETADAS 

 

SWINE INFLUENZA IN BRAZIL: THE SITUATION AND WHAT CAN BE DONE TO KEEP 

THE INFECTION CONTROLED IN AFFECTED HERDS 

 

Janice R. Ciacci Zanella*1, Amy L. Vincent2, Rejane Schaefer1 & Luizinho Caron1 

 

 

Resumo 

 

O vírus da influenza A é um agente zoonótico de grande importância para a saúde de humanos e animais. 

O suíno, particularmente, é um hospedeiro importante na dinâmica e epidemiologia da infecção, pois pode 

se infectar com vários subtipos, originários de diferentes espécies como humana, aviária e suína. Nas 

células do sistema respiratório do suíno um fenômeno conhecido como rearranjo genômico pode ocorrer 

entre subtipos diferentes dos vírus de influenza. Deste rearranjo, novos vírus emergentes podem surgir, 

dentre eles vírus mais patogênicos para os quais os animais (ou humanos) não têm imunidade. A pandemia 

influenza que infectou humanos em 2009 foi a grande preocupação da saúde pública nos últimos anos, 

alertando que medicina humana e veterinária devem estar em sintonia. Apesar da influenza em suínos ser 

conhecida por longo tempo e ser considerada endêmica em muitos países, a ocorrência e emergência de 

novos subtipos vêm desafiando o seu controle e diagnóstico. O pH1N1 é um vírus novo, com seguimentos 

gênicos originários de vírus de influenza humano, suíno e aviário de diferentes continentes. Apesar de não 

ser um risco de segurança de alimentos, de não estar presente na carne in natura, é um vírus infeccioso 

para humanos e várias espécies animais, e no suíno pode causar sinais clínicos típicos de influenza. 

Vacinas comerciais não são efetivas para controlar o pH1N1 e deve-se ter cautela ao utilizar vacinas 

inativadas contendo subtipos heterólogos ao circulante no rebanho, pois a vacina pode agravar os sinais e a 

mortalidade. O pH1N1 já foi identificado em rebanhos no Brasil, não se conhece a sua prevalência, sendo 

assim, é necessário uma identificação rápida para seu controle e conhecimento de outros subtipos, casos 

presentes em rebanhos nacionais. Conhecendo os VIS circulantes na granja suína os responsáveis 

sanitários daquele plantel poderá monitorar a doença e desenhar a melhor medida de manejo e controle da 

infecção. A influenza veio ensinar muitas lições, mas a principal é que a vigilância e a transparência devem 

estar em primeiro lugar para preservar as saúdes pública e animal. 
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1. Introdução 

 

 A agricultura e pecuária são setores essenciais para a economia do Brasil (CEPEA, 2009). 

Qualquer evento que possa ocasionar a interrupção temporária ou permanente da produção animal possui 

consequências locais, assim como desencadeia uma cascata de outros eventos, ampliando a sua 

importância no equilíbrio do suprimento de proteínas de origem animal para a população humana. 

Considerando os fatores de produção, os agentes das doenças são os que mais ameaçam a estabilidade 

dos sistemas produtivos. 

 O impacto das doenças animais excede 20% das perdas na produção de animais em todo o 

mundo. Bernard Vallat, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), alerta que os impactos 

socioeconômicos causados mundialmente pelas enfermidades animais geram um aumento da pobreza, já 

que, hoje, um bilhão de agricultores sobrevive da produção. Além das perdas em produtividade, países 

perdem oportunidades comerciais por causa do status sanitário e não recebem investimentos (VALLAT & 

WILSON, 2003). 

 Um relatório publicado pela USAID (United States Agency International Development – Agência de 

Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos) em Ameaça de Epidemias Emergentes (Emerging 

Pandemic Treats ou EPT) indicou que mais de 75% das doenças humanas emergentes do último século 

são de origem animal (USAID, 2009). A influenza ou gripe é uma doença viral zoonótica que representa 

uma ameaça à economia e à saúde de ambos humanos e animais no mundo todo (BROWN, 2000). O vírus 

influenza (VIS) é um patógeno altamente infeccioso responsável por surtos de doença respiratória aguda 

em suínos. A influenza suína (IS) é uma zoonose importante em virtude dos casos de influenza aviária 

altamente patogênica ocorridos nos últimos anos em países do Sudeste Asiático (OLSEN, 2002). A IS foi 

primeiro reconhecida clinicamente em suínos no meio-oeste norte-americano em 1918, coincidindo com a 

pandemia conhecida como gripe espanhola (OLSEN, 2002). Nos primeiros 80 anos, a influenza suína, 

apesar de ser considerada importante para a indústria suína mundialmente, permaneceu relativamente 

estável. Todavia, a partir de 1998 novos subtipos e variantes genéticos surgiram, dificultando o controle da 

IS. Desde aquela época várias pesquisas já indicavam que o vírus da influenza suína (VIS) na América do 

Norte estava em constante evolução e iria continuar a causar problemas econômicos na produção de suínos 

e possíveis problemas de saúde pública (VINCENT et al., 2009b; VINCENT et al., 2008). 

 Em março-abril de 2009, um novo vírus de influenza A/H1N1 pandêmico (pH1N1) surgiu na 

população humana na América do Norte. Foi demonstrado que os genes do vírus novo eram uma 

combinação de VIS da América do Norte e de linhagens da Eurásia e que nunca haviam sido identificados 

em suínos ou em outra espécie anteriormente (GARTEN et al., 2009; SMITH et al., 2009). Vários países 

reportaram o diagnóstico do pH1N1 em seus rebanhos suínos. 

 No Brasil existem poucos estudos da infecção de suínos com o VIS. Apesar do VIS ser um agente 

importante e estudado no mundo inteiro como responsável por infecções respiratórias agudas em suínos, 

atuando como agente primário ou coadjuvante destas infecções, no Brasil, até recentemente, ele não era 

considerado importante. Após a emergência do vírus pH1N1 a pesquisa, diagnóstico e controle da influenza 

tornaram-se extremamente importantes para a saúde dos rebanhos suínos no Brasil. Mesmo assim, poucos 

dados e resultados estão disponíveis para serem descritos aqui. 

 O objetivo deste trabalho é revisar a evolução dos VIS em suínos e pesquisas do pH1N1 como a 

capacidade de replicação viral, a patogenia no hospedeiro suíno e a transmissibilidade, visando o 

diagnóstico o controle da doença. Além disso, serão abordados resultados preliminares da pesquisa em 

influenza suína realizada na Embrapa Suínos e Aves em projeto financiado pelo CNPq e MAPA. 
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2. Vírus da Influenza 

 

 São vírus pertencentes a família Orthomyxoviridae que contém 5 gêneros: influenza vírus A, B e 

C, Togotovirus e Isavirus. Destes, apenas os vírus influenza A são zoonóticos, sendo que os influenza B e C 

são patógenos humanos e o influenza C é capaz de infectar cães e suínos. O genoma viral é composto de 8 

segmentos de RNA interligados e protegidos por uma proteína viral chamada nucleoproteína (NP) (BROWN, 

2000). 

 Os vírus da influenza A são tipados de acordo com suas proteínas de superfície: a hemaglutinina 

(HA) ou a neuroaminidase (NA), que são os maiores alvos da resposta imune do hospedeiro. A pressão 

imunitária é a maior causa na seleção de mutantes com substituições em aminoácidos, um processo 

chamado “antigenic drift”, que são mudanças menores na HA ou NA. Todavia, mudanças maiores podem 

ocorrer no vírus, chamadas “antigenic shift”, causada por uma substituição de um segmento inteiro do 

genoma. Essa natureza segmentada no genoma do VI propicia o antigenic shift ou mesmo o reassortment. 

Quando uma célula do hospedeiro é infectada com dois (ou mais) VI diferentes, uma troca de segmentos 

gênicos entre eles pode ocorrer, permitindo a geração de uma progênie de vírus com uma nova combinação 

de genes (BROWN, 2000; OLSEN, 2002; VINCENT et al., 2009b). 

 Em mamíferos, os VI replicam principalmente no trato respiratório, geralmente acompanhados de 

sinais clínicos. Já em espécies aviárias, o sítio principal de replicação é o trato intestinal, sem sinais clínicos. 

Em aves aquáticas os VI são geralmente muito adaptados ao hospedeiro e demonstram baixa taxa de 

evolução, sendo que nos mamíferos a taxa de evolução é muito maior (VINCENT et al., 2009b). 

 

3. Infecção pelo Vírus da Influenza em suínos (VIS) 

 

 Sinais clínicos da influenza em suínos são semelhantes aos observados em humanos, fazendo do 

suíno um excelente modelo de estudo. As infecções pelo VIS se manifestam por doença respiratória aguda, 

caracterizada por febre, apatia, redução de consumo de ração, dificuldade respiratória, tosse, espirro, 

conjuntivite e descarga nasal. A IS é uma doença de rebanho caracterizada por elevada taxa de morbidade 

(até 100%) e baixa mortalidade (≤1%). O VIS faz parte do complexo respiratório dos suínos, juntamente 

com outros agentes como o Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pateurella 

multocida, vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRSV) e o circovírus suíno tipo 2 

(PCV2) (VINCENT et al., 2008). 

 A única espécie animal capaz de infectar-se tanto com amostras de vírus originárias de aves como 

de humanos é a suína, possibilitando o surgimento de novos vírus com potencial pandêmico após troca de 

segmentos gênicos de vírus originários de espécies distintas. Por isso são denominados “mixing vessels”, 

por possuírem receptores celulares para ambos VI humanos ou aviários (VAN REETH, 2007). 

 Em suínos, a doença é considerada endêmica e os animais são considerados portadores dos 

subtipos A/H1N1, A/H3N2 e A/H1N2 (VAN REETH et al., 2008; VINCENT et al., 2009b). Na América do 

Norte, Europa e Ásia os VIS circulantes em suínos são geneticamente diferentes devido a introduções 

independentes e manutenção de linhagens genômicas aviárias, humanas e suínas. O VIS H1N1 clássico 

era a principal causa de influenza suína nos EUA até 1998. Desde a introdução do gene interno de rearranjo 

triplo ou TRIG (triple reassortant internal gene cassette) houve um aumento na taxa de mudanças genéticas 

em isolados de VIS na América do Norte em subtipos H1 e clusters genéticos e antigênicos diferentes 

começaram a evoluir (VINCENT et al., 2009c). Na Europa, três subtipos de influenza circulam em suínos 

como o aviário H1N1 (avian-like), o humano H3N2 (human-like) e os vírus H1N2 (BALINT et al., 2009; 

KYRIAKIS et al., 2009). 

 Suínos são susceptíveis a infecção por vírus de influenza aviários de baixa patogenicidade H5 e 

H7 (LAGER, 2010), todavia lesões de pulmões foram leves e sem evidências de transmissão para contatos 

(vírus ou anticorpos). Os suínos podem infectar-se naturalmente com outros subtipos do vírus influenza (H4, 
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H5 e H9), aumentando o risco de interação destas amostras com aquelas de origem humana e, 

consequentemente, aumentando o risco de surgimento de novas amostras virais patogênicas para humanos 

(NINOMIYA et al., 2002; VINCENT et al., 2008). Assim, o monitoramento de suínos quanto a infecção pelo 

vírus influenza faz parte de um plano mundial preconizado pela Organização Mundial da Saúde (WHO) e 

OIE para o controle da infecção em humanos (OIE, 2011). 

 

4. Infecção pelo Vírus da Influenza pandêmico H1N1 em suínos (pH1N1) 

 

 O pH1N1 de 2009 em humanos foi a grande preocupação da saúde pública nos dois últimos anos. 

O vírus emergiu na população humana e rapidamente foi identificado em várias espécies animais, dentre 

elas a suína. Vários países (pelo menos 19) já notificaram o pH1N1 em seus plantéis (OIE, 2011) e 

pesquisas focaram em métodos de diagnóstico e controle na epidemiologia da infecção e persistência viral e 

na patogenia do pH1N1. 

 Consequentemente, com a emergência do pH1N1 na população humana, muitas perguntas sobre 

a implicação do vírus em suínos surgiram. Dentre elas: 

1) Qual a susceptividade e patogenia do pH1N1 em suínos? 

 Vários experimentos já demonstraram a susceptibilidade dos suínos ao pH1N1, o que acarretou 

uma transmissão extremamente eficiente entre os rebanhos (LANGE et al., 2009). VINCENT et al. (2010b) 

utilizaram os isolados de vírus da influenza pandêmico A/CA/04/2009 H1N1 ou A/Mexico/4108/2009 

H1N1para verificar a patogenicidade em suínos. Foi avaliada também a reatividade cruzada por sorologia 

utilizando um painel de antissoros de SIV-H1N1 ou H1N2 com isolados dos Estados Unidos (VINCENT et 

al., 2010b). Todos suínos infectados apresentaram sinais clínicos e lesões consistentes com a infecção por 

VIS. Em muitos casos a doença em suínos foi descrita como moderada no campo e em algumas condições 

experimentais. Os sinais clínicos mais consistentes em suínos infectados naturalmente são febre, tosse, 

espirros, corrimento nasal e falta de apetite, sem alteração nas taxas de mortalidade (antes ou depois do 

surto) (PASMA & JOSEPH, 2010; PEREDA et al., 2010). 

 

2) Qual a distribuição do pH1N1 em órgãos dos suínos? A carne suína in natura é segura? 

 Vírus infecciosos e antígeno foram apenas isolados ou identificados no trato respiratório 

(VINCENT et al., 2009a). Reprodução da doença e inoculação experimental comprovaram a ausência do 

vírus da influenza pH1N1 na carne suína in natura. O objetivo deste estudo foi avaliar a segurança alimentar 

da carne suína in natura originada de suínos infectados com o vírus influenza pH1N1. Os suínos 

desenvolveram doença respiratória, todavia não houve evidência para doença sistêmica que sugerisse que 

a carne destes suínos infectados continham vírus infeccioso. Esses resultados suportam as recomendações 

da WHO que carne suína originada de suínos infectados com o pH1N1 é segura e pode ser consumida 

(VINCENT et al., 2009a). Mesmo assim, em alguns países no mundo o impacto da pH1N1 foi sentido no 

comércio da carne e suínos vivos, como no México, onde foram registradas quedas bruscas nas vendas 

destes produtos no período de março a julho de 2009 e aumento em taxas de descartes nas semanas 

seguintes (BOBADILLA et al., 2010). Isso sem contar com o abate de centenas de milhares de suínos no 

Egito como precaução contra a gripe A após a identificação do novo vírus no México e ocorrência da 

doença em humanos em vários continentes (EFE, 2009; WSPA, 2009). 

 

3) Suínos infectados previamente com outros subtipos de vírus de influenza suína (VIS) estão protegidos 

da infecção pelo pH1N1? 

 Experimentos de inoculação experimental com os vírus A/CA/04/2009 A/H1N1 e o 

A/Mexico/4108/2009 H1N1 realizados por VINCENT et al. (2010b) mostraram que a reação cruzada por 

sorologia foi limitada com o A/CA/04/2009 A/H1N1 (VINCENT et al., 2010b). Mas, com o 

A/Mexico/4108/2009 H1N1 foi moderada, principalmente quando foram utilizados antissoros de suínos 
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infectados com VIS do mesmo cluster filogenético, ou seja, com características moleculares semelhantes. 

Antissoros de suínos vacinados com vacinas para VIS Norte-Americanos também foram avaliados contra o 

A/H1N1, sendo que apenas uma reação fraca foi detectada entre uma minoria dos soros testados. Essa 

reatividade cruzada limitada sugere que suínos norte-americanos não estão protegidos totalmente da 

infecção com o A/H1N1 de exposição ou vacinação anteriores (VINCENT et al., 2010a). Isso foi confirmado 

posteriormente, pois outro estudo atestou que a exposição natural a VIS do mesmo cluster molecular (γ-

cluster H1) ofereceu proteção significativa contra o desafio com o pH1N1 2009 (CIACCI-ZANELLA, 2010). 

Infecções experimentais em suínos europeus com VIS circulante na Europa (H1N1 avian-like 

A/Swine/Spain/53207/2004) também conferiram proteção contra inoculação do vírus pH1N1 (BUSQUETS, 

2010). 

 

4)  Qual a dinâmica da infecção pelo pH1N1? 

 A transmissão e difusão do pH1N1 em rebanhos suínos estão sendo investigadas. A difusão de 

VIS na população suína varia bastante, o que depende de vários fatores como a sanidade do rebanho, 

subtipo(s) do vírus de influenza circulando na granja, estado imune, vacinações prévias, idade dos animais, 

dentre outros. Resultados de inoculação experimental mostraram que suínos previamente infectados com o 

pH1N1 e posteriormente com outros subtipos de VIS (A/Sw/IA/0239/04 H1N1) geneticamente diferente de 

pH1N1 (ROMAGOSA, 2010) apresentam infecção limitada. Esses estudos sugerem que populações 

“naïves” ou sem contato prévio com o pH1N1 se infectam e o vírus dissemina rapidamente no rebanho. 

Todavia, a partir da infecção inicial com o pH1N1, infecções subsequente com outros VIS foram limitadas 

(ROMAGOSA, 2010). Um estudo em uma UPL na Dinamarca mostrou que leitões filhos de porcas de 

primeiro ou segundo parto têm maior risco de serem positivos para VIS, e o mesmo foi encontrado com 

porcas mais jovens. Isso indica uma baixa qualidade de imunidade passiva adquirida e maiores cuidados 

devem ser tomados no manejo de leitões filhos de primiparas (LARSEN, 2010). 

 

5. Infecção pelo vírus da influenza A em suínos no Brasil 

 

 No Brasil, Bueno estudou casos de broncopneumonia em suínos de 1938 a 1943, onde descreve 

uma enfermidade compatível com SIV [revisado por (CUNHA et al., 1978), porém, não conseguiu isolar o 

agente filtrável devido ao pouco conhecimento sobre o vírus na época. Já em 1978, foi isolado o primeiro 

SIV de um suíno de três meses de idade proveniente de Minas Gerais e abatido no Rio de Janeiro (CUNHA 

et al., 1978). O agente foi isolado em ovos embrionados de galinha e caracterizado a partir de soro 

hiperimune de galinha, produzido frente à amostra A/Swine/Illinois/1/63, contra a qual o isolado brasileiro 

produziu títulos neutralizantes de HI acima de 1:320, mas não teve reação cruzada frente ao vírus A2/Hong 

Kong/1/68. No entanto, não foram realizados estudos com genética molecular mais aprofundados, para 

garantir a natureza do isolado ou a qual subtipo pertence esse vírus. Mais recentemente, MANCINI et al., 

(2006) relataram ter isolado o vírus de influenza suína (SIV) de amostras oro-nasais de suínos no estado de 

São Paulo. Contudo, os isolados não foram caracterizados. 

 Estudos sorológicos analisando soro coletado de suínos de 10 estados brasileiros no período de 

1996 a 1999 indicaram a presença de anticorpos contra os subtipos virais H1N1/Texas/1/77 (2.2%) e 

H3N2/New Jersey/76 (16.7%) (BRENTANO, 2002). Outros estudos realizados apresentaram uma 

prevalência de anticorpos contra o vírus influenza ainda maior. MANCINI et al. (2006) encontraram 

anticorpos inibitórios contra os subtipos H1N1 (85,29%), H3N2 (85,29%) e contra o vírus influenza tipo B 

(91,17%). O estudo realizado por CARON et al. (2010) analisando soro de suínos do estado do Paraná 

relatou que 46% das granjas analisadas foram consideradas positivas para o vírus influenza, com uma 

prevalência de anticorpos em suínos contra o subtipo H3N2 de 20% (CARON, 2010). 

 A Embrapa Suínos e Aves tem uma linha de pesquisa de influenza suína desde 2004. A análise de 

amostras coletadas de suínos no estado de Santa Catarina no período de 2005-2006 revelou a presença de 
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material genético viral através de RT-PCR (SCHAEFER, 2008). Recentemente, e coincidindo com a 

pandemia de influenza A (H1N1) em humanos, foram relatados no Brasil inúmeros surtos de infecção 

respiratória aguda em suínos de várias faixas etárias. A análise destes isolados através do sequenciamento 

do genoma viral revelou que o vírus encontrado em suínos é o mesmo que circula em humanos 

(A/H1N1/2009) (SCHAEFER et al.; resultados não publicados). Além disso, a análise por HI de soros 

coletados de suínos no Brasil, antes e depois de 2009, revelou que antes de 2009 a presença de anticorpos 

contra o vírus influenza pandêmico (H1N1) não era detectado em suínos no Brasil (CIACCI-ZANELLA, 

2011). 

 

6. Controle da infecção pelo vírus da influenza (VIS e pH1N1) 

 

 As medidas terapêuticas baseiam-se no uso de expectorantes e antibióticos, para combater as 

infecções secundárias. O uso de anti-inflamatórios na água durante um surto auxiliam na redução da febre e 

outros sinais clínicos, além da mortalidade. Um estudo comparou a ação anti-inflamatória dos ipubrofeno, 

aspirina ou salicilato de sódio em suínos desafiados com o VIS, sendo o ipubrofeno o produto com melhores 

resultados na redução da febre e mortalidade, desde que administrado 24 horas após o surto (HAWKINS, 

2010). 

 Atualmente, existem vacinas comerciais disponíveis na América do Norte e Europa contra os tipos 

H1N1, H1N2 e H3N2. Nos Estados Unidos as vacinas para VIS foram introduzidas para o vírus clássico 

H1N1 em 1994. No ano 2000 aproximadamente 40% dos rebanhos dos EUA vacinavam as matrizes. Esse 

número subiu para 70% dos rebanhos em 2006 e atualmente estima-se que 90% dos rebanhos vacinam as 

matrizes naquele país. O grande desafio das vacinas para influenza suína é que os VIS em circulação estão 

sob constante evolução ou emergência desde 1998 com o surgimento dos TRIG. Atualmente, estima-se que 

7 clusteres antigênicos e subtipos co-circulam na população suína dos Estados Unidos como o H3N2, αH1, 

βH1, γH1, δ-1H1, δ-2H1 e pH1N1. Assim, seria necessário atualizar as vacinas utilizadas em cada granja, 

tendo presente na vacina os subtipos circulantes no rebanho. Todavia, a legislação americana permite 

poucas substituições dos estirpes presentes nas vacinas comerciais tornando o processo demorado e 

dificultando o controle da influenza com vacinas. 

 A eficácia de vacinas de VIS inativado contra o vírus influenza 2009 A/H1N1 em suínos (VINCENT 

et al., 2010a) foi realizado recentemente. O pH1N1 contém uma combinação de segmentos gênicos do VIS 

da América do Norte e de linhagens da Eurásia, mas nunca havia sido identificado em suínos ou outra 

espécie. Embora o gene da HA esteja relacionado com o VIS norte-americano H1, não se sabia se as 

vacinas usadas no rebanho suíno norte-americano tinham proteção cruzada contra a infecção pelo novo 

vírus pandêmico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de vacinas inativadas preparadas com VIS 

Norte-Americanos, assim como uma vacina experimental homóloga A/H1N1 para prevenir a infecção e 

doença pelo novo A/H1N1. Todas as vacinas forneceram proteção parcial variando entre redução de sinais 

clínicos como pneumonia a uma redução significante em replicação viral no pulmão e mucosa nasal. 

Vacinas comerciais licenciadas e uma vacina autógena apresentaram proteção parcial; todavia, nenhuma 

delas foi capaz de prevenir disseminação viral via nasal ou doença clínica. A vacina homóloga 2009 A/H1N1 

monovalente inativada experimental foi capaz de proteger, sendo que não foram detectados vírus da 

cavidade nasal ou pulmão em nenhuma das fases das colheitas e observou-se uma clara melhoria dos 

sinais clínicos, comparando-se com os outros grupos (VINCENT et al., 2010a). Essa vacina foi testada 

comercialmente e já está sendo manufaturada e utilizada sob licença de autoridades oficiais nos Estados 

Unidos (RAPP-GABRIELSON, 2010). 

 Vacinas inativadas não oferecem uma boa proteção cruzada para subtipos heterólogos. Com o 

aumento do surgimento de subtipos genéticos novos existe a necessidade de vacinas mais efetivas. Além 

de não serem efetivas, vacinas heterólogas podem causar aumento na severidade de pneumonia e sinais 

clínicos. Suínos vacinados com uma vacina inativada produzida contra o VIS δ-cluster H1N2 
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(A/SW/MN/02011/08) e posteriormente desafiados com o vírus heterólogo 2009 A/H1N1pandemico (γ 

cluster H1) (grupo VxD) apresentaram maior grau de pneumonia e níveis elevados de citocinas inflamatórias 

(GAUGER et al., 2011) quando comparados com o grupo não-vacinado e desafiado (grupo NVxD). Todavia, 

o título e replicação viral foi mais elevado no grupo NVxD. Reação cruzada ou proteção ao vírus pandêmico 

não foi detectada. Em conclusão, vacinas inativadas potencializam os sinais clínicos, resposta inflamatória e 

pneumonia se seguidas de um desafio com vírus diferentes (outro subtipo) que por sua vez não induzem 

imunidade (GAUGER et al., 2011). 

 Novas tecnologias de desenvolvimento e produção de vacinas de influenza estão sendo 

investigados no mundo todo. A busca por epítopos com elevada proteção cruzada para vários subtipos de 

vírus de influenza (FOLHA.COM, 2011) através de vacinas de subunidades com peptídeos H1N1 universais 

(HARRIS, et al., 2010; VERGARA-ALERT, et al., 2010) estão sendo pesquisados, testados e serão 

disponibilizados num futuro próximo para a população humana e animal (FOLHA.COM, 2011). 

 Como a influenza suína é considerada endêmica na maioria dos países produtores de suínos, o seu 

controle não faz parte de programas sanitários dos governos, como é o caso de outras enfermidades como a 

peste suína clássica, por exemplo. Assim, não existe um fundo federal permanente para essas 

necessidades. Quando ocorre uma emergência sanitária, como a da pandemia do pH1N1 em 2009, a 

resposta sanitária foi dada por autoridades estaduais de sanidade animal daqueles países, como nos 

Estados Unidos. Outro fator importante sobre o controle da influenza suína (antes da pandemia de 2009) é o 

fato dos produtores de suínos estarem mais preocupados com doenças como a infecção pelo PRRSV ou 

PCV2, o que subestimou o papel das co-infecções virais ou mesmo das infecções secundárias. 

 A indústria suína precisa de respostas rápidas. Atualmente não existe um banco de dados atualizado 

das sequências genômicas, não existe uma coleção de vírus ou antissoros ou mesmo um banco de dados 

que forneça uma caracterização clínica dos surtos; isso tudo associado a um retrato do rebanho. É 

necessária uma identificação rápida e notificação de vírus emergentes, desenvolvimento de reagentes 

sorológicos e diagnósticos domésticos e informação da seleção de estirpes vacinais. 

 A vigilância deve ser aumentada para todos subtipos que podem infectar humanos e suínos. 

Infecções e suspeitas devem ser diagnosticadas e monitoradas em aves e suínos. Desta forma, deve-se 

realizar um sistema de vigilância para VIS semelhante ao humano e aviário. Sorologias são úteis para 

determinar a prevalência em nível de rebanho e difusão silenciosa de novos subtipos como H5N1 e H9N2. 

 

7. Conclusões 

 

 A pandemia influenza que infectou humanos em 2009 foi a grande preocupação da saúde pública 

nos últimos anos. A influenza é uma zoonose e é necessário que trabalhos de vigilância e pesquisa nas 

medicinas humana e veterinária estejam em sintonia. Apesar da influenza em suínos ser conhecida por 

longo tempo e ser considerada endêmica em muitos países, a ocorrência e emergência de novos subtipos 

vêm desafiando o seu controle e diagnóstico. O pH1N1 é um vírus novo, com seguimentos gênicos 

originários de vírus de influenza humano, suíno e aviário de diferentes continentes. É infeccioso para 

humanos e várias espécies de animais e no suíno pode causar sinais clínicos típicos de influenza. Vacinas 

comerciais não são efetivas para controlar o pH1N1 e deve-se ter cautela ao utilizar vacinas inativadas 

contendo subtipos heterólogos ao presente no rebanho, pois pode agravar os sinais e mortalidade. O pH1N1 

já foi identificado em rebanhos no Brasil, não se conhece a sua prevalência, sendo assim é necessário uma 

identificação rápida para seu controle e conhecimento de outros subtipos, casos presentes em rebanhos 

nacionais. Conhecendo os VIS circulantes na granja suína, os responsáveis sanitários daquele plantel 

poderão monitorar a doença e desenhar a melhor medida de manejo e controle da infecção. 
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NEW DEVELOPMENTS ON THE INFECTION WITH INFLUENZA VIRUS IN PIGS 

 

NOVOS DESENVOLVIMENTO SOBRE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA INFLUENZA EM 

SUÍNOS 

 

Montserrat Torremorell*1 

 

 

Summary 

 

There are tools and programs that producers and veterinarians can use to prevent and control SIV infections 

in swine herds. Preventing the introduction of new infections should be at the forefront of biosecurity 

programs. Standard biosecurity practices should be followed for SIV and because of the risk that people 

represent to pigs, they should also include practices that minimize such risk and have occupational health 

policies that support that. Vaccination programs are also available to producers and veterinarians although 

they do not always achieve complete control of the infection but rather minimize clinical signs and decrease 

economic losses. Because SIV is endemic in swine populations, it causes significant economic losses and 

has zoonotic potential, our approach to flu control needs to be reconsidered and include not only programs 

that achieve control of clinical signs in the presence of active virus infection but also that consider the 

elimination of the virus from swine herds.  

 

 

1. Introduction 

 

 Influenza in swine is an acute respiratory disease caused by influenza A viruses within the 

Orthomyxoviridae family, first isolated and identified in North America in 1930 (SHOPE, 1931). 

Orthomyxoviruses have negative stranded RNA genomes that are segmented, allowing for shuffling of the 

gene segments (reassortment) and production of novel viruses (reassortants).  In addition to major antigenic 

shifts via reassortment, the influenza A virus polymerase complex has the propensity to make nucleotide 

errors during replication. It is through this mechanism that antigenic drift occurs.  There are 2 major surface 

glycoproteins, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA), important for host range, antigenicity, 

pathogenesis, and diagnostic detection.  The other proteins encoded by the viral RNA are: nucleoprotein 

(NP), matrix proteins (M1 and M2), non-structural (NS1 and NS2 or NEP), polymerase A (PA), polymerase 

B1 (PB1), and polymerase B2 (PB2).  The tracheal epithelium in pigs expresses the receptors for avian 

viruses and human influenza viruses, suggesting the pig as a mixing vessel for the emergence of new 

isolates with human pandemic potential (ITO et al., 1998; SCHOLTISSEK et al., 1993).  

 It is because of the changing nature and complexity of the virus itself that swine influenza virus 

(SIV) has become a major challenge today for the North American swine industry. Economic losses can be 

significant, particularly in growing pigs, due to increased mortality, poorer productivity, increased 
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susceptibility to secondary infections, and treatment costs (KAY et al., 1994; REETH et al., 1996; 

TORREMORELL et al., 2009). More recently, swine influenza has captured the spotlight with the emergence 

of pandemic H1N1 (nH1N1) of swine related origin. The emergence of nH1N1 has raised concerns about the 

ubiquity of flu viruses in US swine herds and potential human health implications. The industry is under 

considerable pressure to demonstrate that its production systems do not adversely impact public health. In 

addition, nH1N1 has reminded us of the complexity of flu and the commonalities that humans and pigs share 

regarding the nature and origins of their influenza viruses.  

 The epidemiology of flu in pigs in North America is complex. For many decades and until 1998, flu 

had limited impact in pig production. Only one H1N1 subtype of SIV, also referred as “classical flu”, was 

recognized in pigs in North America. Clinical presentation of “classical flu” was considered mild and its 

epidemiology fairly well understood. However, starting in 1998, a plethora of diverse subtypes and strains 

emerged in North American pigs (WEBBY et al., 2004) representing a quantum shift in the epidemiology of 

flu. As a result, control strategies considered valid for “classical flu” in pigs are no longer applicable. Many 

herds are endemically infected, sometimes with multiple strains, and viruses can persist and evolve even 

when control strategies are implemented (BROWN, 2000; VINCENT et al., 2008). Unfortunately very limited 

information on flu virus in Latin America which impairs our ability to understand influenza epidemiology in this 

region. 

 

2. Strategies to prevent flu in pigs: 

 

 To prevent the introduction of influenza viruses in swine operations is extremely important to follow 

good biosecurity practices. Because people can infect pigs, biosecurity practices need to also include 

practices directed at minimizing the risk of exposure of people to pigs. A comprehensive prevention plan 

should emphasize the following aspects: 

 

1. Keep sick people away from pigs 

2. Have farm personnel get the flu vaccines 

3. Limit visitors into farms  

4. Wash up and wear farm clothes 

5. Wear masks, gloves and safety glasses 

 

3. Biosecurity recommendations (adapted from National Pork Board guidelines 

www.pork.org): 

 

1. Limit the number of people allowed into the pork production operations: 

a. Limit entry to workers of essential service 

b. Prevent entry of visitors 

 

2. Follow enhanced biosecurity practices for workers, service personnel and all other people 

entering pig facilities: 

a. Do not allow people with flu-like symptoms to enter the farms. Symptoms include fever, cough, body 

aches, and sometimes vomiting and diarrhea. 

b. Implement a shower-in, shower-out policy for all people entering the facility, where possible. If not 

possible, ensure that all people entering the facility wash their hands and arms with warm water and 

soap before entering the facility. 

c. Enforce use of farm-specific clothing and footwear for all people entering the facility. 
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d. Encourage all people to wash hands and arms frequently while on-farm, including before and after 

handling pigs, before eating, smoking or touching their faces, mouths, eyes or noses.  

 

3. Establish, implement and enforce strict sick leave policies for workers presenting influenza-like 

symptoms such as fever, cough, body aches and sometimes vomiting and diarrhea.   

a. Prevent workers exhibiting these symptoms from entering swine facilities for at least seven days after 

presenting with symptoms of respiratory illness, even mild ones or at least 24 hours after the fever has 

disappeared without the use of a fever-reducing medicine.    

b. Recommend that workers with these symptoms be seen by a medical provider immediately.  

c. Encourage workers to report if members of their household develop influenza-like symptoms or have 

been diagnosed with influenza.  Consider restricting the contact that this worker has with the animals.  

d. Make contingency plans that include a significant reduction of work force reporting for work. 

 

4. Follow industry-accepted biosecurity practices: 

a. Enforce basic hygiene practices.   

b. Shower and change into farm-specific clothes and shoes before entering swine facilities.  If this is not 

possible, enforce at least the use of farm shoes and hand and arm washing before contact with pigs.    

c. Ensure proper ventilation of swine facilities.  

d. Ensure introduction of replacement animals through a quarantine/isolation facility. 

 

5. Implement and enforce the use of personal protective equipment: 

a. Provide basic personal protective equipment (PPE) to the people working in barns.  This should 

include face masks, or preferably respirators; eye protection and gloves when appropriate.    

 

6. Recommend that all workers are vaccinated against the novel H1N1 influenza virus once the 

vaccines become available.  

 

7. Recommend that all workers are vaccinated against the seasonal influenza viruses: 

a. Seasonal vaccines are produced on a yearly basis and contain only human, not swine, strains of 

influenza viruses. Vaccination of swine farm workers will help to prevent human infections from 

seasonal human influenza strains to pigs.  Seasonal influenza vaccination will not protect against the 

new H1N1 strain.  However, vaccination of farm workers will reduce the amounts of viruses they shed 

if infected during seasonal human influenza outbreaks, and limit the potential for human influenza 

virus infection of pigs.  

8. Review herd health programs with your veterinarian to ensure they are up to date and effective 

for conditions on your farm 

For more information go to: www.pork.org and www.cdc.gov 

 

4. Strategies to control flu in pigs 

 

4.1. Animal introduction: 

 When introducing replacement animals (gilts and boars), these should be placed in an 

isolation/quarantine unit. These units should be in a distinct physical site separated from the main farm 

where the animals are destined for. Pigs should be kept in isolation for a minimum of 30 days and during this 

time follow strict biosecurity measures (see above). After the isolation period and prior to entry, pigs should 

be tested for the selected diseases deemed important to the producer. In the case of flu, both PCR and 

serology can be used with different objectives. PCR can be used to test nasal swabs collected from a 

statistically significant number of pigs in the group. A positive PCR result indicates that the virus (or its RNA) 

http://www.pork.org/
http://www.cdc.gov/
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is still present and the isolation period should be extended until the virus cannot be detected any longer. 

Serum samples can be tested by ELISA or by hemagglutination inhibition (HI) tests. A positive result 

indicates that the pigs have either maternal antibodies or that have been exposed to the virus. However, a 

seropositive result does not indicate that the virus is still present. Seropositive pigs may have in fact 

recovered from infection. When using serology, paired serum samples are recommended in order to detect 

rising or decreasing antibody levels as an indirect measure of virus activity in the group. Rising antibody 

levels indicate presence of an active infection and isolation time should be extended.    

 

4.2. Vaccines: 

 There are influenza virus vaccines available for pigs. Both, commercial and autogenous vaccines 

are available in the US. Commercial vaccines include strains representing the most predominant subtypes of 

SIV including H1N1, H1N2 and H3N2. Conventional vaccines help reduce clinical signs and lung lesions but 

often fail to stop virus shedding, prevent infection or stop virus circulation at the herd level. Incomplete 

protection with vaccines may be explained by lack of cross-protection or the presence of heterologous virus 

strains in swine farms. Under such circumstances vaccines that include the farm‟s strain are recommended 

(autogenous vaccines). Autogenous vaccines may give better protection and may decrease clinical signs but 

in general they may not prevent virus infection and transmission although this will depend on how the 

vaccine is prepared.  

Common vaccination protocols include: 

 Vaccination of replacement animals: this protocol is recommended to prevent disease in replacement 

animals and it is recommended when introducing negative pigs into infected farms.  

 Pre-farrowing vaccination (5 and 3 wks prior to farrowing): this protocol is commonly used and it is 

directed at maximizing maternal antibody production with an effort to transfer maternal immunity to 

new born piglets. This in turn is directed at preventing infection in weaned pigs and to produce a virus 

free weaned pig. However its efficacy is variable. In addition, this protocol is also directed at protecting 

the sow herd of clinical signs, and to minimize respiratory and reproductive losses in case the herd 

becomes exposed to SIV. Vaccination of sows is highly recommended for herds located in high dense 

pig areas.  

 Pig vaccination: Vaccination of pigs to prevent SIV is an option. However pig vaccination is not 

commonly used due to cost, labor and lack of consistent results. Vaccinating pigs in the presence of 

maternal immunity renders the vaccine non-effective or only partially effective. Vaccination of piglets 

should be done when maternal immunity has waned and prior to the pigs becoming infected making 

timing of vaccination crucial. Very often the window of time to vaccinate the pigs prior to exposure is 

short and it is not possible to properly vaccinate the pigs prior to infection.  

 

5. Transmission of flu virus in naïve and vaccinated pig populations 

 

 We recently completed a study to evaluate the transmission dynamics of flu virus in non-immune 

(naïve) populations and in immune populations of vaccinated pigs. Pigs were either not vaccinated or 

vaccinated with a commercially available multivalent vaccine or a vaccine prepared with the challenge strain 

later used in the study (autogenous vaccine). The basic reproduction ratio (Ro) is a measure to determine 

how fast, or slow, an infection will spread in a susceptible population and it is defined as the number of 

secondary infections caused by one infectious individual. Ro above 1 indicates than an infection will spread, 

while Ro below 1 indicates than an infection will die-out.  

 In our study, the pigs were divided in 3 groups and received a treatment according to their 

vaccination status or lack of. Pigs in the control group were naïve and non-vaccinated. Pigs in the group 

vaccinated with a multivalent commercially available vaccine were vaccinated twice two weeks apart. The 

commercially available vaccine contained two distinct H1N1 strains and one H3N2 isolates. The H1 isolates 
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were genetically and phenotypically different from the challenge strain used later in the study 

(A/Sw/IA/00239/04 H1N1). The pigs vaccinated with the product produced using the challenge strain 

(autogenous vaccine) followed the same protocols than the groups vaccinated with the commercially 

available vaccine.  

 Two weeks after the last vaccination was completed, an infected pig shedding virus was 

commingled with the treatment groups and flu transmission assessed on a daily basis by collecting nasal 

swabs. Nasal swabs were then tested by flu RT-PCR.  

 Results from this study indicated that immunity induced by vaccination can have an effect in 

transmission of flu in pig populations. As expected transmission in naïve pigs was fast and flu virus spread 

readily across all susceptible populations. On the other extreme, transmission in the autogenous vaccinated 

pigs could not be detected. Pigs vaccinated with the experimentally prepared autogenous vaccinated pigs 

did not become positive and infection could not be established in this group. Interestingly, transmission in the 

pigs vaccinated with a commercially available vaccine distinct from the challenge strain, was variable and 

although transmission was identified in all replicates, transmission was delayed in comparison to 

transmission in the control group. In addition, pigs vaccinated with the commercial vaccine had virus 

circulating when the study ended at a time when we had expected the virus to have died-out if compared to 

naïve populations.  

 In conclusion, vaccination can influence the dynamics of flu virus transmission and spread in pig 

populations. Managing immunity by means of vaccination can be a tool to mitigate or prevent transmission of 

flu virus in pig populations. However, although partial immunity induced by multivalent heterogenous 

commercially available vaccines may slow the spread of flu virus in populations, it may favor the 

establishment of endemically infected populations.  

 

6. SIV Elimination 

 

 Sporadic SIV elimination in swine herds has been reported before. In fact, classical flu 

epidemiology in pig herds is described as a transient infection where pigs get infected within a short period of 

time resulting in an immune population where pigs recover shortly after infection and where virus infection 

dies-out. Therefore SIV elimination may happen for certain herds as part of the natural course of the infection 

with the virus dying-out in all-in/all-out (AIAO),  discrete closed populations or populations without previous 

levels of immunity. However, in large herds, continuous flow populations and herds with imperfect immunity 

this may not be the case.  

 Recently, TORREMORELL et al., (2009) published on protocols to eliminate SIV from swine herds 

using herd closure and partial depopulation procedures. Herd closure and partial elimination strategies have 

been used for the elimination of other viruses such as PRRSV and TGE in stand alone breeding herds. Herd 

closure consists in the temporal interruption of gilt introduction so it allows for the viral infection to die out 

while protective immunity develops in the herd. Introduction of negative animals after the closure period 

results in the development of a virus-free population and has proven effective for the elimination of influenza 

in a pig herd.  
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 O QUE HÁ DE NOVO NO MANEJO DE LEITOAS 

 

NEWS ABOUT GILT MANAGMENT 

 

Ivo Wentz*1, Laura Argenti1, Diogo Fontana1, Paulo E. Lesskiu1,2 & Fernando P. 

Bortolozzo1 

 

 

Resumo 

 

A suinocultura ao praticar taxas de reposição do plantel de matrizes da ordem de 40 a 50% anuais 

necessita de leitoas para serem introduzidas no plantel no lugar daquelas que foram removidas. Com isso, 

em cada grupo de cobertura são introduzidas, em média, 17% de leitoas. Nesta apresentação serão 

discutidas e apresentadas as possibilidades de obtenção das leitoas, que pode ser a reposição própria, de 

granjas multiplicadoras ou de granjas quarto sítio. Independente da origem, a correta seleção e preparação, 

estão diretamente relacionadas ao desempenho reprodutivo e a sua longevidade. O manejo para a indução 

da puberdade precoce é uma das atividades mais importantes na preparação final das leitoas. O objetivo é 

obter leitoas cíclicas mais cedo para reduzir os dias não produtivos e poder planejar com antecipação a 

inclusão das mesmas nos grupos de cobertura. Existem diferentes sistemas de manejo que podem ser 

usados para estimular leitoas para a indução da puberdade, mas são discutidos com maior ênfase os 

sistemas tradicional ou BAIA e o BEAR (boar exposure área). A dedicação e regularidade na condução do 

manejo de estimulação, a utilização de machos maduros, com boa libido e saúde, resultam em alto 

percentual de leitoas respondendo ao manejo. 

 

 

1. Introdução 

 

A suinocultura tecnificada pratica taxas de reposição médias anuais de matrizes da ordem de 35 a 

55%, o que gera uma idade média ou ordem de parto (OP) ao descarte/remoção, muito baixa. Com isso, há 

um incremento no ingresso de leitoas com objetivo de suprir o alto percentual de remoção. Considerando 

uma taxa de remoção anual da ordem de 50% e 2,5 partos/fêmea/ano, em cada grupo de cobertura devem 

ser incluídas entre 18 e 20% de leitoas. Isto significa que, ao descartar uma matriz, uma leitoa de reposição 

deverá estar pronta para ser inseminada no grupo de cobertura ao qual pertencia a matriz descartada. O 

equilíbrio na manutenção deste percentual e o atendimento dos alvos semanais de cobertura, são pontos 

chave para uma boa produtividade do plantel, associado ao manejo da preparação da leitoa.  

A preparação da leitoa de reposição inicia ao parto, com a seleção de fêmeas com bom peso e 

sem alterações anatômicas, continua ao desmame, na saída da creche e recria, na seleção ao redor das 20 

semanas de idade, e na seleção final, após a indução a puberdade, decidindo pela inseminação da mesma 

ou não. Todo o processo pode ser realizado na granja comercial (que adote sistemas de auto reposição), ou 
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parte em granjas multiplicadoras, até a transferência das mesmas, passando a parte final de preparação 

para o extrato comercial. 

Dentro do tema manejo da leitoa de reposição, parte-se do princípio de que as fases anteriores 

foram cumpridas com cuidado absoluto, pois o que se pretende é ter uma leitoa que ao ser escolhida para a 

reprodução seja potencialmente produtiva e longeva. Com relação a longevidade das matrizes PINILLA & 

LECZNIESKI (2010), sugerem que para que uma matriz proporcione ganhos financeiros para a produção 

ela não deve ser removida do plantel antes de desmamar três leitegadas. Sendo assim, a correta 

preparação destes animais para a vida reprodutiva está intimamente correlacionada com sua longevidade. 

PATTERSON & FOXCROFT (2009) conduziram um estudo no qual foram comparados os dados 

reprodutivos de leitoas em dois grupos: animais selecionados para reprodução e animais que após 40 dias 

de estimulação não apresentaram estro espontâneo e foram induzidas hormonalmente e inseminadas, 

chamadas de grupo não selecionado. Analisando o número de matrizes que chegaram ao terceiro parto, 

60% das leitoas selecionadas chegaram a três parições, ao passo que no grupo não selecionado, somente 

50% atingiram esta meta. Além disso, 37,4% dos animais não-selecionados sequer chegaram ao primeiro 

parto, acumulando 100% de dias não produtivos. Esses dados comprovam a relação entre uma boa seleção 

e preparação destes animais com sua longevidade reprodutiva. 

Entende-se por manejo toda a atividade com a leitoa, como por exemplo nutrição, alojamento, 

sanidade e indução da puberdade precoce, capazes de potencializar a produção de leitões tanto no primeiro 

como nos demais partos. WENTZ et al. (2006) sugeriram que existe um espaço para melhora da 

produtividade para granjas de alta performance, principalmente para as categorias de fêmeas jovens, leitoas 

e primíparas. Baseado em dados de softwares os autores relacionam resultados de 2004 das 10% melhores 

granjas com 27,55 leitões produzidos fêmea ao ano e taxas de parto superiores a 90%. Os dados atuais 

mostram algumas granjas apresentando resultados superiores a 30 leitões/fêmea/ano e taxas de parto 

superando 93% (AGRINESS, 2010). Estes resultados somente são alcançados quando todo o manejo é 

otimizado, o que significa para a maioria dos sistemas, que existe sempre espaço para a melhora da 

produtividade. Assim, iniciar a vida reprodutiva com leitoas de boa qualidade que, ao serem bem manejadas 

respondem rapidamente com manifestação de estro, podem ser, consequentemente, incorporadas ao 

plantel de inseminação de acordo com a necessidade em todos os grupos semanais de cobertura, de forma 

planejada e com antecedência. 

O objetivo da apresentação é abordar informações novas sobre o manejo da indução da 

puberdade em leitoas comparando sistemas de estimulação diferentes e os seus respectivos resultados.  

 

2. O manejo da leitoa de reposição 

 

O conceito tradicional sobre a indução da puberdade em leitoas é que quanto mais cedo é iniciado 

o manejo, mais cedo elas ciclam e, consequentemente, maior número de estros elas apresentam até a 

idade indicada para a cobertura. Dessa forma também seriam reduzidos os dias não produtivos das leitoas, 

principalmente aquelas com maior dificuldade de apresentarem o primeiro estro, quando do início tardio da 

estimulação com o macho. A idade recomendada para início deste manejo por diferentes autores é de 140 a 

160 dias (HUGHES & COLE, 1976; WENTZ & BORTOLOZZO, 1999; FOXCROFT et al., 2004; KUMMER, 

2005; AMARAL FILHA et al., 2009). Este conceito até o momento sempre foi muito bem discutido e aceito, 

pois segundo SOUZA et al. (2006) as leitoas são responsáveis por 50% dos dias não produtivos (DNP)de 

uma granja, e, assim, quanto mais cedo e rápido as leitoas atingirem a puberdade, menos atrasam no final 

em cada grupo, o que poderia caracterizar anestro ou aumento dos DNP. Alguns conceitos atuais mostram 

que o início desta atividade em idades superiores (180 ou mais dias) apresentam resultados igualmente 

satisfatórios na indução. A explicação para esta nova recomendação seria a maturação fisiológica tardia de 

leitoas produzidas na atualidade, que apresentam maior crescimento de tecido magro comparado a 

genótipos de décadas anteriores. (EVANS & O‟DOHERTY, 2001; VAN WETTERE et al., 2006). 
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O manejo em si está fundamentado por conhecimentos fisiológicos e adaptados a pratica de forma 

exemplar. Assim, existem unanimidades em relação a antecipação da puberdade, como por exemplo, de 

que a estimulação com um macho considerado adulto por um período adequado, para ter contato com 

todas as matrizes, e praticado todos os dias, é a melhor forma de antecipar a puberdade de leitoas de 

reposição. 

Hoje existem diferentes manejos a partir dos quais se pode preparar uma leitoa para reprodução 

induzindo sua puberdade. Dentre as formas usadas, destacam-se: estimulação das fêmeas em gaiolas 

individuais com contato naso-nasal com o macho, exposição das fêmeas na baia do macho, fêmeas e 

macho colocados na mesma baia, exposição do macho na baia das fêmeas e alojamento contínuo de 

machos e fêmeas na mesma baia (PEARCE & HUGHES, 1985; VAN LUNEN & AHERNE, 1987). 

Recentemente, BELTRANENA et al. (2005) expuseram um novo modo de induzir a puberdade em leitoas e 

o chamaram de Sistema BEAR (Boar Estimulation Area), ou DMA (Dettection-Matting Area) (Figura 1). Esse 

novo sistema será discutido posteriormente. O manejo tradicionalmente é feito com leitoas em baias nas 

quais o macho é levado para fazer a estimulação. Independente do modo escolhido para sua utilização, a 

presença do macho é de fundamental importância para a indução à puberdade de leitoas; o efeito da sua 

presença se dá através de estímulos visuais, auditivos, táteis e olfatórios (HUGHES et al., 1990). 

 
Figura 1 - Modelo de instalações para o sistema BEAR (BELTRANENA, 2005). 

 

O transporte, realocação e mistura de leitoas na chegada a granja são efeitos estressantes 

capazes de induzir o desenvolvimento folicular em um percentual pequeno de animais e desencadear o 

primeiro estro. Não se conhecem exatamente os mecanismos responsáveis por esse desencadeamento, 

pois imediatamente na sequência a introdução na granja, inicia-se o manejo com o macho, sendo este um 

dos principais fatores capazes de antecipar a puberdade de leitoas. Os procedimentos de estimulação com 

o macho são bastante simples; ele é levado até a baia das fêmeas, iniciando a estimulação. Sabe-se que a 
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utilização de machos com mais de 10 meses de idade, estimulação duas vezes ao dia, contato com todas 

as leitoas, são fundamentais para induzir o desenvolvimento folicular e a apresentação do primeiro estro 

(KINSEY et al.,1976; HUGHES & THOROGOOD, 1999; MELLAGI et al., 2006). Na sequência da 

apresentação do primeiro estro pode ser recomendado o reagrupamento em baias com leitoas com estro 

síncrono. Isso facilita o manejo posterior, havendo maior disponibilidade de tempo para se intensificar o 

manejo naquelas baias com leitoas acíclicas (WENTZ & BORTOLOZZO, 1999; WENTZ et al., 2006; 

AMARAL FILHA et al., 2006). 

 

2.1. Importância do macho para estimulação das leitoas 

Sabe-se que o contato direto do macho é muito mais eficiente em desencadear o estro em leitoas 

do que somente seu contato naso-nasal com leitoas alojadas em gaiolas (PEARCE & HUGHES, 1985). O 

efeito pelo qual machos considerados maduros são capazes de estimular a antecipação do primeiro estro 

está relacionado a capacidade de produção de feromônios, que são armazenados e eliminados pela saliva 

(KIRKWOOD et al., 1981; HUGHES, 1982). O mecanismo do efeito dos feromônios se da pelo contato 

naso-nasal entre o macho e a leitoa, resultando em aumento de frequência dos pulsos de LH (EVANS & 

O‟DOHERTY, 2001), início do desenvolvimento folicular e aumento da secreção de estradiol (PATERSON, 

1982). 

Portanto, macho utilizado para a preparação de leitoas possui características básicas que fazem 

dele um bom estimulador. Ele deve ser um animal sexualmente maduro, com idade superior a 10 meses, e 

possuir suficiente produção e liberação de feromônios. Além disso, estes animais devem ter maior 

desenvolvimento corporal do que as leitoas e impor sua presença, para evitar eventuais agressões. O 

macho também deve ser saudável, principalmente quando se refere ao seu aparelho locomotor e 

reprodutivo, pois será exigida a sua locomoção diária entre as instalações (MELLAGI et al., 2006). Do ponto 

de vista reprodutivo, deve ter boa libido, como evidenciado no trabalho de HUGHES (1994), no qual foi 

demonstrado que machos com boa libido foram mais eficientes em induzir o estro em leitoas. Além de todos 

estes pré-requisitos para o uso de cachaços, aconselha-se uma rotação de animais, quando possível, pois 

as leitoas possuem afinidade e preferência por diferentes animais e os machos possuem diferentes 

capacidades de estimulação. Segundo BORTOLOZZO & WENTZ (1999), a rotação de machos leva a uma 

renovação positiva de estímulos de diferentes machos. 

 

2.2. Idade para o início da estimulação à puberdade 

Nas condições de produção do Brasil inicia-se o estímulo sexual de leitoas aos 140-160 dias de 

idade, sendo a cobertura realizada geralmente em torno dos 210 dias de vida, no segundo ou terceiro estro. 

Essas recomendações podem variar de acordo com a genética, mas de maneira geral o intervalo entre 

início da estimulação sexual e a cobertura fica entre 50 a 70 dias. Quando não estimuladas, as leitoas 

geralmente apresentam o primeiro estro espontaneamente em média, entre 190 a 200 dias de idade, com 

uma amplitude entre 102 e 350 dias de idade. (HUGHES, 1982). Essas diferenças mais uma vez ressaltam 

a importância do manejo de indução ao estro correto com estes animais. Estimular fêmeas com idade 

inferior a 130 dias pode proporcionar uma idade média à puberdade semelhante à dos grupos iniciados com 

140-160 dias; o grupo de leitoas, no entanto, terá uma maior distribuição, perdendo a vantagem de se ter a 

maioria das fêmeas em cio em um curto intervalo de tempo, alem de ter um período dedicado ao maneja da 

estimulação muito elevado. No caso de se iniciar a estimulação tardiamente, após os 160 dias de idade, o 

intervalo manejo-puberdade pode ser menor, mas corre-se o risco das fêmeas manifestarem o estro 

espontaneamente, não sendo identificado e podendo aumentar assim os dias não produtivos pré-cobertura. 

Entretanto, não se deve levar em conta somente a idade das fêmeas, pois existem outros fatores que 

influenciam a manifestação do estro e eles devem agir sinergicamente para se ter um efeito positivo 

(MELLAGI et al., 2006).  
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A idade precoce à puberdade está associada com coberturas com menor idade e menor 

contabilização de dias não produtivos (BROOKS & SMITH, 1980; AHERNE & KIRKWOOD, 1985). A idade 

da leitoa na primeira cobertura é um fator determinante para a eficiência reprodutiva de um rebanho, e está 

intimamente relacionada com a idade à puberdade (KOKETSU, et al., 1999). Como dito anteriormente, as 

fêmeas suínas tendem a ciclar dentro de um extenso intervalo de tempo. Reduzir esta variação é muito 

benéfico para a produtividade de um rebanho (HUGHES, 1982) e vários estudos já demonstraram que o 

„efeito macho‟, ou seja, a exposição do macho às fêmeas pré-púberes, é um método muito efetivo de se 

induzir a puberdade precoce (HUGHES & COLE, 1976; KIRKWOOD & HUGHES, 1979). A idade da leitoa 

ao primeiro contato com o macho é o mais favorável preditor da sua resposta reprodutiva (HUGHES & 

VARLEY, 1980; EASTHAM et al., 1986) e autores como HUGHES & COLE (1976), KIRKWOOD & HUGHES 

(1979) e EASTHAM et al. (1986) chegaram à conclusão de que a melhor idade para se iniciar o manejo das 

leitoas com o macho gira em torno de 160 dias de idade. No entanto, as genéticas modernas, por 

apresentarem maiores taxas de crescimento de tecido magro, reduzido teor de gordura corporal e maior 

peso à maturidade fisiológica, proporcionam atualmente animais mais pesados, porém mais magros no 

momento do início da estimulação (EVANS & O‟DOHERTY, 2001; VAN WETTERE et al., 2006). 

Consequentemente, tem sido sugerido que a seleção hoje deve ser feita pensando-se em melhorar o trato 

reprodutivo destes animais, o que pode representar uma seleção contra a precocidade de manifestação 

reprodutiva (WHITTEMORE, 1996; EDWARDS, 1998; EVANS & O‟DOHERTY, 2001, SLEVIN & WISEMAN, 

2003). 

VAN WETTERE et al. (2006) avaliaram diferentes idades para início do estímulo do macho (161, 

182 e 203 dias) e a resposta na manifestação da puberdade (Tabela 1). Os autores concluíram que a idade 

em que as leitoas demonstraram estro aumentou na mesma proporção em que  aumentou a idade de 

exposição ao macho; no entanto, a média de dias até a puberdade foi significativamente menor quando o 

contato com o macho foi iniciado aos 182 e 203 dias de idade, quando comparadas ao grupo que iniciou o 

manejo com 161 dias de idade. Da mesma forma, os dois grupos que iniciaram o manejo mais tarde tiveram 

maior proporção de animais ciclando em até dez dias e maior sincronia de entrada em estro após a 

exposição ao macho, em comparação com o grupo que iniciou o manejo mais cedo. 

O que se espera com o manejo realizado corretamente é que em 40 a 50 dias de manejo, 

iniciando-se entre 140-150 dias de idade, mais de 85% das leitoas demonstrem o primeiro estro. Na Tabela 

2 podem-ser observados os resultados obtidos na indução do estro de leitoas após diferentes períodos de 

estimulação, por diferentes autores, mostrando que as idades podem variar, mas, o manejo de indução da 

puberdade, quando bem realizado, apresenta respostas excelentes. 

 

3. Origem da leitoa de reposição 

 

As leitoas podem ser adquiridas de diferentes formas, portanto podem ter diferentes origens, 

dependendo do manejo da granja para qual serão destinadas. As granjas podem trabalhar com reposição 

interna, onde as leitoas são originárias da própria granja; podem receber leitoas pré-púberes de granjas 

multiplicadoras; ou ainda as leitoas podem ser adquiridas prenhes, do sistema de quarto sítio (FURTADO et 

al., 2006; BRANDT, 2008). Destes manejos citados, os dois primeiros são comumente utilizados, e o último 

se apresenta como umas das novas possibilidades. Existe ainda outro sistema menos conhecido no qual os 

animais são vendidos prenhes da sua segunda leitegada (OP1), chamado de quinto sítio. O número de 

leitoas que estão sendo manejadas e que ainda não foram cobertas varia de acordo com a estratégia de 

reposição de cada granja. Geralmente ele corresponde a 8-10% do rebanho total de matrizes, quando elas 

chegam à granja com 140-160 dias de idade, podendo chegar a 25% no caso de granjas com reposição 

interna. Essa diferença se dá pelo fato de que, no segundo caso, existe um maior período transcorrido até a 

primeira cobertura. 
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Não existe um sistema de reposição mais ou menos vantajoso, pois sua viabilidade varia de 

acordo com o perfil de cada unidade. Cada estratégia, no entanto, requer manejo, instalações e 

investimentos distintos. Se estes fatores não forem observados e bem adequados às necessidades de cada 

granja, o resultado pode ser desastroso, acarretando prejuízos econômicos.  

 As leitoas de reposição são originadas de cruzamentos entre animais de linhagem materna 

(fêmea linha fêmea e macho linha fêmea), chamados de avôs e avós. Esses animais possuem alto valor 

genético por possuírem características genéticas distintas das linhagens comerciais e terminais, 

selecionadas em um rigoroso programa de seleção. Esses cruzamentos objetivam o máximo de heterose 

nas fêmeas comerciais para que a leitegada apresente superioridade em determinadas características 

quando comparada aos pais. 

 

Tabela 1 - Dias de início do contato com o macho à idade à puberdade, idade, peso vivo e 
espessura de toucinho à puberdade de leitoas que tiveram o contato com o macho iniciado com 
161, 182 e 203 dias de idade 
Idade ao início 

do contato com 

o macho (dias) 

Dias para a 

puberdade 

Idade à 

puberdade 

(dias) 

Peso à 

puberdade 

(kg) 

Estro até 35 dias 

(%) 

161 dias 18,9 a 179,5 a 109,2 a 81,7 

182 dias 10,6 b 191,9 b 122,1 b 99,2 

203 dias 8,3 b 210,6 c 138,8 c 100 

a-c na mesma coluna indicam diferença estatística significativa (P>0.01) 
a
Intervalo entre o início da exposição ao macho e a manifestação de reflexo de tolerância. 

b
Às leitoas que não atingiram a puberdade até o dia 35 após a exposição ao macho atribuiu-se 40 dias para a puberdade. 

Fonte: adaptado de VAN WETTERE et al., 2006.  

 

Tabela 2 - Percentual de leitoas em estro submetidas ao manejo com o macho em duas 
idades diferentes de acordo com os dias de estimulação. 
Dias de estimulação (%) 10 20 30 40 

Idade de início à estimulação     

140 dias     

FOXCROFT et al. (2004) - 53 77 96 

KUMMER, (2005) - 63 82 86 

AMARAL FILHA**et al. (2009) 30 50 70 - 

160 dias     

WENTZ & BORTOLOZZO (1999) - 87 94 100 

FOXCROFT et al. (2004) - 67 84 93 

AMARAL FILHA* et al. (2009) 43 63 81 - 

*Início do manejo aos 144 dias. 
**Início do manejo aos 130 a 149 dias. 
***Início do manejo aos 150 a 170 dias. 

 

2.1. Reposição interna 

No caso da reposição interna, as leitoas são produzidas a partir de um plantel de avós e em 

algumas situações ate de bisavós, mantido dentro da granja comercial. Nesse sistema, deve-se atentar para 

o fato de que existe a manutenção de dois programas, onde um visa à produção de leitoas e o outro, 

animais para terminação. Não é uma tarefa fácil por se tratarem de dois focos distintos e requererem, da 

mesma forma, instalações e manejos diferenciados. No caso da produção de leitoas, a taxa de seleção 

depende em parte dos cuidados que são dados a estes animais, mas em média, são introduzidas no plantel 

em torno de 65 a 70%. 

Na reposição interna como forma de produção das leitoas, torna-se necessário a manutenção de 

avós, e até mesmo bisavós em alguns casos, no plantel. Usualmente estes animais representam de 6 a 
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10% do rebanho total da unidade (MACHADO, 2003). Esse percentual pode chegar até 15% nos casos em 

que as leitoas são originadas de avós puras, uma vez que estes animais apresentam maior taxa de descarte 

e pior performance reprodutiva que animais híbridos (BATES & MOELLER, 1999). Os aspectos 

relacionados aos cuidados na seleção e manejo das leitoas são orientados pela genética, da mesma forma 

como para uma granja multiplicadora. 

Cabe salientar ainda o fato de que todos os machos oriundos destes cruzamentos possuem valor 

comercial inferior, pois estes animais possuem origem em uma linhagem materna, o que não os classifica 

como reprodutores, além de depreciar seu preço ao abate por serem machos com desenvolvimento corporal 

inferior aos originados de cruzamentos comerciais. 

O manejo das leitoas de reposição deve ser diferenciado do manejo orientado para os demais 

leitões de terminação desde o primeiro dia de vida. Recomenda-se que estas leitoas sejam mantidos em 

leitegadas pouco numerosas e equalizadas (BATES & MOELLER, 1999). Esse manejo pode ficar 

prejudicado em granjas com reposição interna; neste caso, geralmente as leitoas são tratadas como se 

fossem animais comerciais até 110-115 dias de idade, e só então são separadas para que se lance mão de 

um manejo e nutrição diferenciados, visando sua vida reprodutiva. 

A reposição interna oferece vantagens principalmente no quesito sanitário e de biossegurança, 

auxiliando na estabilidade sanitária da granja que opta por esta forma de reposição. Unidades que recebem 

leitoas de granjas multiplicadoras, o número de animais introduzidos no plantel anualmente pode chegar a 

50% do rebanho, com ingresso semanal ou quinzenal de reprodutores. Na reposição interna esse valor 

pode ser reduzido em até 10 vezes, uma vez que apenas bisavós e avós são adquiridas. Além de auxiliar 

na biossegurança, as leitoas produzidas não necessitam de um período de quarentena e adaptação. 

No entanto, esse sistema apresenta uma desvantagem significativa. O ganho genético do plantel 

pode ficar prejudicado, uma vez que a seleção a longo prazo feita nas unidades multiplicadoras possui um 

impacto muito maior no plantel (SCHINCKEL & BENNET, 1987). Em granjas com reposição própria, a 

reposição de avós se faz de maneira muito mais branda em virtude do alto valor destes animais. Também 

deve ser levado em consideração que a heterose das matrizes fica comprometida, podendo refletir na 

performance reprodutiva das fêmeas e no desempenho produtivo das leitegadas. No sistema de aquisição 

de animais, as matrizes possuem capacidade de apresentar 100% de heterose, fato que já não é verdadeiro 

para granjas com reposição própria, onde os reprodutores podem apresentar algum grau de 

consanguinidade. (MABRY & BAAS, 2002). 

A viabilidade deste tipo de programa de reposição varia de acordo com cada unidade. Contudo, a 

reposição interna apresenta um menor custo genético anual (SCHINCKEL & BENNET, 1987), reduzindo em 

até 30% os custos da granja (MABRY & BAAS, 2002). A avaliação dos custos e benefícios cabe à própria 

unidade, que deve levar em conta suas particularidades e sua capacidade de gerenciar um plantel de avós 

e bisavós, pois estes animais demandam mais atenção e cuidados. 

 

2.2. Granjas multiplicadoras  

Outra forma de repor o plantel é adquirir animais oriundos de uma granja especializada em vendas 

de leitoas para reposição, ou seja, granjas multiplicadoras. Esse método apresenta como grande vantagem 

adquirir animais provenientes de um programa de seleção de alta qualidade (FÁVERO & IRGANG, 1992). 

Essa é a forma mais comumente usada para realizar a reposição do plantel.  

Existem custos fixos e variáveis no sistema modernos de produção de suínos, e a leitoa ao ser 

introduzida à um sistema de produção adiciona um custo fixo que só será amortizado quando essa fêmea 

começar a produzir leitões desmamados (LUCIA Jr., 2007). Há de inicio um maior custo de investimento ao 

adquirir leitoas provenientes de granjas multiplicadoras, pois no valor de venda da leitoa está incluso o valor 

genético (DIEHL et al., 2003). Custo esse que é neutralizado ao longo do tempo com melhoras nos índices 

genéticos e produtivos do plantel (FÁVERO & IRGANG, 1992). SCHINCKEL & BENETT (1987) 
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consideraram que pode haver um ganho econômico em torno de 2 a 3% por ano quando se faz o uso de 

técnicas de seleção comprovadas. 

As leitoas são adquiridas com idade próxima a 150 dias, o que permite a realização de um período 

adequado de quarentena, adaptação e estimulo ao estro. Outro fator importante na aquisição de leitoas de 

granjas multiplicadoras é que preferencialmente a granja de origem desses animais deve ser uma Granja de 

Reprodutores de Suídeos Certificada – GRSC (FURTADO et al., 2006). Segundo a Instrução Normativa N° 

19 do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma Granja GRSC deve, por lei, garantir por 

meio de monitorias sanitárias periódicas realizadas por profissionais credenciados e em laboratórios oficiais, 

que os animais sejam livres de algumas doenças infecciosas, como por exemplo, Tuberculose, Peste Suína 

Clássica, Doença de Aujeszky, Brucelose, Sarna e livre ou controlada para Leptospirose (MAPA, 2002). 

Alguns fatores citados por FURTADO et al. (2006) justificam a opção de escolher esse sistema ao 

invés de optar pela reposição interna, a falta de instalações e mão de obra especializadas para o manejo, e 

a inviabilidade de manter um plantel de avós/bisavós dentro da granja comercial são alguns exemplos, já 

que estes animais apresentam grande custos de aquisição.  

 

4. Novos manejos para leitoas de reposição 

 

4.3. Quarto sítio 

Hoje considerado um novo conceito em produção, a produção de leitoas em sítios separados 

(denominados 4° sítio) é uma nova estratégia de produção que tem por objetivo aprimorar o manejo de 

estimulação e cobertura de nulíparas, com a alocação das mesmas em uma granja especializada. Nesse 

sistema, as matrizes ingressam na granja comercial com a primeira gestação já confirmada. Ao final, 

espera-se a maximização dos resultados reprodutivos dessa categoria de animais, assim como de suas 

granjas de destino. Isto significa que a preparação e cobertura de leitoas passa a ser realizada em uma 

granja especializada e não mais na granja comercial. Essas unidades possuem mão de obra especializada 

e treinada especificamente para manejar leitoas, sem se preocupar com os outros manejos e rotinas de uma 

granja comercial. Além de maximizar os resultados reprodutivos, o sistema permite um melhor 

gerenciamento de lotes dentro da unidade de produção, com atendimento da reposição sob demanda 

(BRANDT, 2007). 

Em se tratando as leitoas uma categoria de risco, as  granjas que recebem matrizes prenhes do 

quarto sítio passam a reduzir as possíveis perdas que podem ocorrer no início da gestação, uma vez que 

recebem as leitoas com, em média, 40 dias de gestação. Além disso, as instalações que seriam destinadas 

à preparação de leitoas podem ser otimizadas com o alojamento de um número maior de matrizes, com 

possibilidade de em 8% no estoque de fêmeas produtivas (MOORE, 1999). Por se tratarem de animais que 

necessitam de cuidados diferenciados, nutrição diferenciada e que já são vendidas prenhes, as leitoas de 

quarto sítio possuem um alto valor agregado. Evidentemente que estas matrizes possuem um maior custo 

de aquisição, que deve ser compensado pelo melhor controle dos lotes, garantido o atendimento dos alvos 

de parto, otimização das instalações e a melhora dos índices das matrizes ordem de parto 1 (CAMPRODON 

et al., 1999). 

O manejo dos animais até sua cobertura é realizado da mesma forma do manejo tradicional. Ao 

atingirem a condição ideal a cobertura, as fêmeas são inseminadas e permanecem no quarto sítio até a 

confirmação de sua gestação (entre 40 e 60 dias após inseminação) e só então são transportadas para as 

granjas de destino. Deve haver um planejamento prévio do número de leitoas cobertas na semana na 

granja 4° sítio, de acordo com os alvos de cobertura/parto das granjas de destino. Para tanto, indicadores 

de retornos ao estro, abortamentos e outras perdas gestacionais devem ser considerados em todo o 

sistema. 

BRANDT & LIMA (2005) estimaram um aumento de 10% na produtividade de uma unidade 

quando a mesma utiliza leitoas oriundas do quarto sítio. Isso se deve à maximização das taxas de parto, ao 
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atendimento dos alvos físicos de parto, maior produtividade de matrizes de ordem de parto 1 (20% do 

plantel) e à possibilidade de se aumentar o plantel reprodutivo, como comentado anteriormente. Outra 

vantagem é possibilidade de uso de ferramentas farmacológicas com possibilidade de sincronização de 

coberturas conforme os dias da semana, atendendo a maior concentração de partos das granjas de destino 

(LESSKIU & BRANDT, 2010) 

Esta forma de reposição vem sendo introduzida lentamente no Brasil, mas já é amplamente 

utilizada no exterior. Relatos como os de CAMPRODON et al. (1999) demonstrados na Tabela 3 sugerem 

que este programa é eficiente pelo incremento que ele permite na produtividade da granja. No entanto, não 

se deve esquecer que este sistema requer atenção especial por se tratar com animais gestantes, sobretudo 

garantindo que seu transporte seja adequado e a correta adaptação sanitária a granja de destino. Além 

disso, este modelo é recomendado preferencialmente para granjas de até 1000 matrizes, que exigem maior 

precisão e rigor na formação e manutenção de lotes, uma vez que ele proporciona ao produtor maior 

estabilidade na produção e venda de suínos terminados (BRANDT, 2008). Para granjas maiores, entende-

se que a mesma possui habilidade de manejar um grupo maior de leitoas, que uma granja de menor porte. 

 

 

 

Tabela 3 - Comparação de dados reprodutivos entre leitoas adquiridas pelo sistema 

convencional e leitoas adquiridas gestantes (4° sítio). 

 Sistema Convencional Leitoas Gestantes 

Número de partos 324 222 

Nascidos totais 11,2 11,2 

Nascidos vivos 10,4 10,5 

Natimortos 7,5% 6,7% 

Leitões desmamados 8,6 9 

% baias lactação 11,9 8,9 

Intervalo desmame-estro 7,1 6,7 

Taxa de anestro 10,8 10,2 

Fonte: adaptado de CAMPRODON et al., 1999. 
 

Outro aspecto a ser considerado é que o quarto sítio de uma maneira geral supre com matrizes 

gestantes mais de uma granja comercial. Isto exige cuidados especiais quanto à sanidade e, 

consequentemente, a biossegurança da granja, atendendo dessa forma atendimento da Instrução 

Normativa 19, do Ministério da Agricultura, do que diz respeito a granjas GRSC. Adicionalmente devem ser 

considerados cuidados com entrada de pessoal, materiais, equipamentos e ração. Caso ocorram problemas 

neste quarto sítio, tanto de ordem sanitária, que poderia implicar na suspensão temporária de fornecimento 

de animais, quanto de lotes que apresentam dificuldades de entrada em estro e, consequentemente, de 

atrasos nas coberturas, o fornecimento de leitoas poderá comprometer a produtividade das granjas 

receptoras desses animais. 

 

2.4 Quinto sítio 

 O quinto sítio é a associação das vantagens do quarto sítio com a produção através de partos 

segregados (BRANDT, 2007). As fêmeas deste sistema são vendidas quando estiverem gestando sua 

segunda leitegada. Nesta forma de produção aliam-se as vantagens reprodutivas das matrizes com os 

ganhos sanitários na segregação dos leitões desmamados filhos de matrizes ordem de parto 1 na creche, 

recria e terminação. Assim, os animais passam a ser categorizados em cinco diferentes fases: plantel de 

leitoas (quarto sítio), plantel de fêmeas OP1 (gestação, parição e nova gestação), plantel de fêmeas com 

OP superior a dois (gestação e parição) e suas respectivas produções de leitões. 
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Evidentemente que a granja quinto sítio deve oferecer diferenciais as primíparas, sendo o programa 

nutricional, e a possibilidade de adequações em ambiência as principais. Desta forma, somam-se os 

benefícios da adequada preparação das leitoas, com a minimização de problemas lactacionais com as 

primíparas (menor consumo e mobilização de reservas corporais). Adicionalmente, aos leitões produzidos é 

possível aplicar melhor controle sanitário com uso de estratégias sanitárias diferenciadas a categoria. 

Outras possibilidades incluem, possibilidade de uso de ferramentas farmacológicas e de manejo como a 

hormonioterapia e o salta cio em matrizes com intensa mobilização de reservas corporais e desenhos de 

gaiolas diferenciados as categorias, 

No entanto, esta granja deve cumprir as exigências sanitárias legais para obtenção do registro de 

granja GRSC, junto ao Ministério da Agricultura, pois a partir desta serão supridas outras granjas. Também 

devem ser consideradas a gestão de informações zootécnicas, pois o resultado do manejos, tanto do quarto 

como quinto sítio, serão obtidos em outras granjas. Isto demanda gestão acurada das informações, com 

vistas a melhorias nas granjas fornecedoras.  

 

4.5. Sistema BEAR ou DMA  

Alem do sistema tradicional de estimulação de leitoas para indução da puberdade precoce, dois 

outros sistemas foram descritos. O primeiro deles chamado de área de detecção e cobertura (detection 

mating área-DMA), onde as leitoas e fêmeas desmamadas são conduzidas em grupos até baias, nas quais 

podem manter contato focinho com focinho com vários machos ao mesmo tempo. Estes machos estão 

alojados em gaiolas adjacentes as baias do DMA. Isto permite uma estimulação simultânea de vários 

machos, potencializando o efeito macho para a indução da puberdade. O segundo sistema é uma área de 

exposição ao macho conhecido como BEAR, ou boar exposure área. Este sistema consiste de duas baias 

para dois grupos de leitoas divididas ao meio por 4 ou mais gaiolas para alojamento de machos. As leitoas 

são conduzidas uma ou duas vezes ao dia para estas baias e recebem a estimulação simultânea destes 

machos focinho com focinho e a partir de um determinado período, um macho é solto no meio das leitoas 

para realizar o contato físico completo. Os dois sistemas foram elaborados para potencializar o efeito de 

estimulação do macho, o que não acontece no sistema tradicional, no qual é utilizado apenas um macho na 

baia, embora seja possível a utilização de mais, e sob a forma de rodízio. O efeito da estimulação, 

consequentemente, deveria trazer resultados superiores de manifestação da puberdade de leitoas 

comparado ao sistema tradicional. 

SISWADI & HUGHES (1995) iniciaram o estímulo de leitoas aos 160 dias de idade em um sistema 

semelhante ao BEAR e compararam ao sistema de estímulo tradicional. Os autores não encontraram 

diferença na idade à puberdade (202,8 vs. 209,7 dias) e no percentual de manifestação de estro (59 vs. 

50%), respectivamente entre a área específica de estimulação de leitoas e o grupo controle após 60 dias de 

estimulação. LEVIS (2001) no entanto, ao utilizar uma área específica de estimulação de leitoas, observou 

maior percentual de leitoas cíclicas aos 220 dias de idade comparado ao sistema tradicional (79 vs. 59%) 

Deve ser chamada a atenção que resultados superiores no sistema tradicional são descritos na literatura. 

PATTERSON et al. (2002) somente encontraram diferença na idade à puberdade quando o estímulo com o 

macho não foi completo, com as leitoas alojadas em gaiolas, isto é, apenas o contato focinho com focinho, 

comparado ao ssitema BEAR ou BAIA. Já VAN WETTERE et al. (2006) ao utilizarem o sistema DMA mas 

iniciando a estimulação com leitoas de diferentes idades, observaram melhor resposta de indução da 

puberdade e maior sincronia de entrada em estro quando a estimulação iniciou com mais de 180 dias 

(Tabela 1). Da mesma forma, no grupo que iniciou aos 161 dias 18,3% das leitoas não manifestaram 

puberdade até 35 dias após o início do manejo, comparado a 1,8 e 0,0% do grupo de leitoas que iniciaram o 

manejo aos 182 e 203 dias, respectivamente. 

Mais recentemente, RIBEIRO (2011) comparou os sistemas BEAR e BAIA iniciando a estimulação 

de leitoas em três idades diferentes, 150, 170 e 200 dias. Não foi observado diferença no percentual de 

manifestação de estro em diferentes períodos de estimulação comparando os dois sistemas (Tabela 4 e 
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Figura 2). Da mesma forma não houve diferença entre os sistemas e dentro da mesma idade de início do 

estímulo, no intervalo início da estimulação-estro e na idade das leitoas ao primeiro estro (Tabela 5).  

 

Tabela 4 - Percentual de leitoas em estro após 20, 30 e 42 dias de estimulação, iniciando o manejo aos 

150, 170 e 200 dias de idade nos sistemas BEAR e BAIA  

 Idade de início da estimulação (dias) 

 150 170 200 

Dias de estimulação  Baia  BEAR  Baia  BEAR  Baia  BEAR  

20  14,1  21,1  25,7  28,4  57,6  63,9  

30  28,1  36,6  33,8  39,2  77,3  77  

42  46,5  47.9  50  48,6  81,8  78,7  

Fonte: RIBEIRO (2011) 

 

Hoje já se sabe que a exposição das fêmeas pré-puberes a um macho maduro é um meio muito 

efetivo de se induzir sua puberdade (PEARCE & HUGHES, 1985; VAN LUNEN & AHERNE, 1987). No 

entanto, PATTERSON et al. (2002) observaram que existem diferenças nas respostas das leitoas de acordo 

com o modo como este macho é usado. Os autores analisaram diferentes métodos de exposição de leitoas 

ao macho; aquelas leitoas que foram levadas até a baia do macho em grupos foram mais precoces em 

manifestar o estro do que as leitoas que tinham somente o contato naso-nasal em gaiolas individuais. Além 

disso, um terceiro grupo no qual o macho era levado para dentro de baias onde as leitoas eram alojadas 

(hoje conhecido como o sistema mais tradicional de indução à puberdade) demonstrou um menor tempo 

para manifestação de estro, juntamente com o grupo de leitoas que eram levadas até a baia do macho. 
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Figura 2 - Distribuição percentual cumulativa de entrada em estro nos sistemas BEAR e BAIA iniciando o 

manejo em diferentes idades (RIBEIRO, 2011). 
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Tabela 5 – Resultados comparativos de intervalo para manifestação do primeiro estro e idade à 
puberdade de leitoas submetidas a estimulação do macho em diferentes idades nos sistemas BAIA 
e BEAR. 

 Idade do início do estímulo com o macho, dias 

Sistema 150 170 200 

 Intervalo (dias) para a manifestação de estro 

BAIA 24,2 ± 1,9 21,1 ± 1,8 15,6 ± 1,5 

BEAR 21,5 ± 1,9 19,0 ± 1,9 13,5 ± 1,6 

Idade (dias) de manifestação do estro 

BAIA 176,5 ± 1,9 191,3 ± 1,8 214,8 ± 1,5 

BEAR 172,9 ± 1,9 189,2 ± 1,9 213,8 ± 1,6 

RIBEIRO (2011) 

 

5. Conclusões 

 

A indução da puberdade em leitoas é uma atividade da maior importância para o plantel de matrizes e 

para a produtividade do mesmo. Demanda tempo e dedicação em cada granja que tem em seu sistema 

de criação a reposição. Existem unanimidades a respeito do manejo de indução da puberdade precoce, 

isto é, que a utilização e o efeito da estimulação do macho para o adiantamento do estro puberal é o 

mais importante. Os machos utilizados devem ser maduros, ou ter mais de 10 meses de idade, para 

apresentarem produção de suficiente de feromônios, devem ter boa libido e saúde geral e do aparelho 

locomotor, para poderem ser utilizados todos os dias nesta atividade. 

Independente da forma ou sistema utilizado de estimulação com o macho, quando bem realizado, os 

resultados esperados de manifestação do primeiro estro são excelentes. Parece que a idade de início 

da estimulação tem sido influenciada na resposta, isto é, as leitoas atuais por terem um crescimento 

muito rápido de tecido magro, com pouco tecido adiposo, a maturidade fisiológica tem se manifestado 

mais tardiamente. Se isto for confirmado o atraso na idade de início da estimulação poderá ser 

recomendado para os genótipos modernos. Na verdade significa um adiamento de 20 a 30 dias em 

relação em relação a recomendação tradicional de início da estimulação entre 150 e 160 dias de idade. 

Isto também poderia significar uma economia de tempo utilizado para desenvolvimento deste manejo, 

quando iniciado mais tarde. De qualquer maneira 
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Resumo 

 

Sabe-se que a fêmea suína contemporânea tem um potencial de produção bastante superior ao observado 

nas suas antecessoras, entretanto ainda mantém algumas características sazonais que remetem aos seus 

ancestrais selvagens. Na natureza, o suíno selvagem, normalmente, apresentava apenas um parto ao ano, 

ocorrendo principalmente durante a primavera. Em decorrência disso, a fêmea suína domesticada 

apresenta comprometimento no desempenho reprodutivo no período do verão até o inicio do outono, sendo 

esse fenômeno denominado infertilidade sazonal. As principais formas de manifestação dessa síndrome são 

por meio do atraso na puberdade de leitoas, do aumento no intervalo desmame estro, da redução na taxa 

de partos e da redução no tamanho da leitegada oriundas de coberturas realizadas no final do verão e início 

do outono. Além desses acometimentos, também pode-se observar aumento no número de fêmeas que 

apresentam retorno irregular ao estro e a ocorrência da síndrome de abortamento de outono.  

 

 

1. Introdução 

 

 Apesar da fêmea suína ser considerada poliéstrica anual, observa-se uma marcante redução do 

desempenho reprodutivo em algumas épocas do ano. Isso ocorre, em parte, porque a espécie mantém 

alguns resquícios sazonais de seus ancestrais selvagens. No entanto, cabe ressaltar que a maior 

capacidade de produção dos genótipos modernos exige cada vez mais das matrizes, e a nutrição e o 

manejo não conseguem acompanhar as necessidades demandadas pelas fêmeas e suas leitegadas 

numerosas. Com isso, em determinados momentos há uma redução sazonal no desempenho produtivo 

desses animais. O objetivo desse trabalho é descrever as bases fisiológicas que caracterizam a infertilidade 

sazonal, descrever suas consequências e definir quais as matrizes que são mais propensas a apresentar 

comprometimento produtivo nesse período. 

 

2. Origem da infertilidade sazonal e suas repercussões 
 

2.1. Suíno selvagem e sua herança 

 A partir dos suínos selvagens, cerca de 16 subespécies de suínos domésticos se desenvolveram, 
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sendo que duas se destacam mais, a subespécie Européia (Sus scrofa) e a Asiática (Sus indicus) 

(GIUFFRA et al., 2000). A diferenciação dessas subespécies iniciou-se há aproximadamente 500.000 anos 

atrás (ALMEIDA et al., 2006), e, atualmente, muito dos seus progenitores selvagens já estão extintos 

(LARSON et  al., 2005). Estudos relatam que a domesticação do suíno ocorreu entre 9.000 (GIUFFRA et al., 

2000; LARSON et al., 2005) a 10.000 anos atrás (LARSON et al., 2010), seu início deu-se no Oriente Médio, 

e depois outras populações de suínos domesticados passaram a existir (GIUFFRA et al., 2000). 

Pesquisadores afirmam que há correlação entre características filogenéticas e diferenças geográficas, e que 

a dispersão humana ajudou a caracterizar essas duas subespécies (LARSON et al., 2010). A movimentação 

do homem levou o suíno domesticado do Oriente Médio para a Europa Neolítica, para o Sudeste Asiático e 

para a Oceania (LARSON et al., 2010).  

 Ao longo de milênios, foram constatadas diferenças entre o suíno doméstico e o selvagem e, em 

sítios arqueológicos do extremo oeste da Ásia, foram observadas diferenças principalmente relacionadas à 

morfologia (LARSON et al., 2005). No entanto, algumas características do suíno selvagem permaneceram, 

como, por exemplo, a infertilidade sazonal (TAST et al., 2001b). O suíno doméstico, apesar de ciclar a cada 

21 dias em média, apresenta redução na eficiência reprodutiva do meio do verão até o final do outono 

(PELTONIEMI et al., 2000). Esta é uma característica herdada de seus ancestrais selvagens, cuja estação 

reprodutiva não ocorria nesse período (LOVE et al., 1995; PELTONIEMI et al., 1999), mas sim no início do 

inverno, possibilitando que o nascimento dos leitões ocorra uma vez ao ano, durante a primavera 

(PELTONIEMI et al., 2000). Essa característica do suíno selvagem em relação ao seu comportamento 

reprodutivo pode estar relacionada a maior disponibilidade de alimentos nesse período (LOVE et al., 1995).  

 

2.2. Período em que ocorre a infertilidade sazonal 

 A infertilidade sazonal geralmente ocorre associada aos meses mais quentes do ano, e há indícios 

que o estresse causado pelo calor, associado ao fotoperíodo, é a principal causa desse processo (WAN et 

al., 1994). A zona de termoneutralidade para suínos adultos está entre 12 e 22
0
C (BLOEMHOF et al., 2008), 

e, durante as épocas mais quentes do ano, a temperatura ambiente pode passar de 30
o
C, o que já é 

considerado estresse pelo calor, para esses animais (MCGLONE et al., 1988a). No Brasil, os períodos mais 

quentes são variáveis ao longo do ano e entre regiões, podendo abranger o final da primavera, todo o verão 

e o início do outono, isto é, de novembro até abril. Essa variação pode estar relacionada com a região do 

país e também com as variações climáticas que ocorrem de um ano para outro. No extremo sul das Regiões 

Sudeste e Centro Oeste e na região Sul, regiões grandes produtoras de suínos (ABIPECS, 2011), o clima é 

caracterizado como subtropical, o qual se destaca por invernos frios, verões mais quentes (TORRES & 

MACHADO, 2008) e amplitude térmica acentuada, chegando até 10
o
C (FULGENCIO, 2007). A amplitude 

térmica também pode ter grande importância no que se refere à infertilidade sazonal, pois durante um 

determinado período, enquanto a temperatura está alta, o consumo de ração é reduzido (SPENCER et al., 

2003), e, com o decréscimo de temperatura, a fêmea tende a aumentar o consumo de ração, visando 

adquirir energia suficiente para manter-se aquecida (FERREIRA, 2001), mas nem sempre há o consumo 

necessário para sua mantença. Desta forma, a fêmea sofre estresse, o que pode acarretar falhas 

reprodutivas. 

 

2.3. Repercussões da infertilidade sazonal 
 A infertilidade sazonal tem consequências diretas no desempenho reprodutivo do rebanho como: 

atraso na puberdade de leitoas (EHNVALL et al., 1981, PATERSON & PEARCE 1989, LOVE et al. 1995, 

PELTONIEMI et al. 1999, AUVIGNE et al., 2010), aumento no intervalo desmame estro (HURTGEN & 

LEMAN, 1980, STERNING et al., 1990, LOVE et al., 1995, PRUNIER et al., 1996, PELTONIEMI et al., 2000, 

SURIYASOMBOON et al., 2006, AUVIGNE et al., 2010), redução na taxa de partos (XUE et al., 1994, LOVE 

et al., 1995, PELTONIEMI et al., 1999, AUVIGNE et al., 2010) e redução no tamanho da leitegada oriundas 

de coberturas realizadas no final do verão e início do outono (CLAUS & WEILER, 1985, PELTONIEMI et al., 
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2000). Também como consequência desse período, observa-se uma redução no número de matrizes 

desmamadas que estão em plenas condições corporais de serem inseminadas no próximo lote de cobertura 

(MCGLONE et al., 1988a). Isso traz reflexos diretos na produção: aumento na taxa de descarte dessas 

fêmeas, necessidade de inseminar matrizes com maiores chances de falha reprodutiva para manter meta de 

cobertura do lote e redução de desempenho do lote coberto (redução de taxa de parição e tamanho da 

leitegada). Isso tudo compromete o fluxo de entrega de leitões no abate com reflexo da infertilidade sazonal 

(BRANDT, 2008). Através da Figura 1 é possível notar o efeito da sazonalidade em um Sistema de 

Produção de Leitões com mais de 150 mil matrizes no Brasil. Independente dos números de produção e do 

ano em questão percebe-se claramente um decréscimo no volume de leitões produzidos, fruto de perdas 

reprodutivas consistente entre os meses de verão (BRANDT, 2008). 

 

Número de Leitões entregues/fêmea/ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2005 2004 2003 2002 2006 2007

 
Figura 1. Indicador de produtividade representando o Número de Leitões Vendidos por Fêmea por ano nos 

anos 2002 a 2007 (considerando 13 períodos de 28 dias). 

 

3.  Caracterização da infertilidade sazonal 
 

 Como mencionado anteriormente, é discutido o efeito do estresse pelo calor e o fotoperíodo como 

os principais fatores responsáveis pela infertilidade sazonal no suíno (LOVE et al., 1993, WAN et al. 1994, 

AUVIGNE et al., 2010). Entretanto, não existe um pleno consenso da importância do fotoperíodo, bem como 

a interação desse com a temperatura. 

  

3.1. Fotoperíodo 
 Tanto o suíno selvagem como o doméstico são capazes de reagir frente à mudança no 

fotoperíodo, pois animais considerados reprodutores sazonais possuem um ritmo circanual endógeno 

(HÄLLI et al., 2008b), o que possibilita que o período reprodutivo da espécie ocorra em estações de dias 

curtos (PELTONIEMI et al., 2000). A melatonina, que é o hormônio responsável por guiar este ritmo 

circadiano, é sintetizada e secretada quando não há luz, e na claridade é inibida (LOVE et al., 1993, TAST 

et al., 2001b). Desta forma, quando há mudança de duração do dia, passando de dia longo para dia curto, o 

organismo do animal é sinalizado por este hormônio (HÄLLI et al., 2008a). WRATHALL et al. (1986) 

observaram que, durante o outono a concentração de progesterona plasmática das fêmeas é menor do que 

quando comparado a outras épocas do ano, e SMITH & ALMOND (1991) observaram que fêmeas gestantes 

possuem uma maior frequência de pulsos de LH durante o inverno do que fêmeas prenhes no verão. A 

concentração reduzida desses dois hormônios pode levar a uma interrupção da gestação (TAST et al. 

2001b), e por este motivo criou-se a hipótese de que o fotopériodo seria um fator importante relacionado a 
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infertilidade sazonal. Na mesma linha, AUVIGNE et al. (2010) realizaram um estudo retrospectivo em 

diferentes regiões da França, durante o período de 2003 a 2007 e observaram que a infertilidade sazonal é 

um problema mesmo em regiões que apresentaram temperatura máxima média de 21,1
o
C, o que mostra a 

importância do fotoperíodo para que ocorra esse fenômeno. No entanto, HÄLLI et al. (2008b) avaliaram o 

efeito do dia curto e do dia longo sobre o desempenho reprodutivo de fêmeas e constataram que, mesmo 

sob um regime de luz artificial, isto é, mesmo com o controle do fotoperíodo, as fêmeas ainda reagiram a 

mudanças nas estações, apresentando taxas de parto menores durante os meses de verão, do que 

comparado ao aos de inverno. A princípio, como demonstrado nesses trabalhos, é possível identificar 

experimentalmente um efeito do fotoperíodo na dinâmica hormonal, mas a quantificação desse efeito frente 

a situações práticas de produção ainda é uma incógnita. Há poucas e limitadas evidências diretas que 

conectam o fotoperíodo com a atividade reprodutiva sazonal de suínos (LOVE et al., 1993). PATERSON & 

PEARCE (1989) submeteram leitoas pré-púberes a fotoperíodos que simularam as mudanças de verão e 

inverno. Esses pesquisadores observaram, na ausência dos efeitos estimulatórios do macho, que a 

puberdade foi inibida nas leitoas expostas ao regime de luz de verão (3% alcançando a puberdade aos 225 

dias de idade contra 54%). Entretanto, na presença do cachaço, esse efeito não foi observado. Ou seja, o 

efeito do fotoperíodo pode ser identificado na dinâmica hormonal e em alguns resultados de desempenho, 

mas quando o manejo é otimizado aplicando-se técnicas corriqueiras dos sistemas produção, esses efeitos 

podem permanecer mascarados e, muitas vezes, imperceptíveis. Ainda mais em condições estações do ano 

é bem menor. 

  

3.2. Estresse pelo calor 
 O efeito do estresse pelo calor sobre a infertilidade sazonal deve ser abordado levando em conta o 

período em que a matriz é submetida a altas temperaturas. Com isso, observam-se efeitos negativos no 

desempenho reprodutivo subsequente quando as matrizes são submetidas a altas temperaturas no período 

pré-cobertura (principalmente durante a fase de lactação) e pós-cobertura. A seguir vamos discutir essas 

duas situações. 

 (I) No período lactacional: Sabe-se que temperaturas ambientais altas inibem o consumo 

voluntário de ração, o que fica mais evidente na fase lactacional, em que oferece-se ração à vontade 

(MCGLONE et al., 1988b). Portanto, há uma correlação negativa entre a temperatura ambiental e o 

consumo voluntário de ração na lactação. Segundo BLACK et al. (1993), para cada 1°C de aumento na 

temperatura ambiente (sendo esta de 16°C) há uma redução de 170g no consumo de ração. No trabalho 

realizado por MCGLONE et al. (1988b) foi observado o efeito marcante da alta temperatura ambiente na 

redução do consumo alimentar e no aumento da perda de peso corporal (Tabela 1), ao contrário do 

fotoperíodo que não influenciou essas variáveis. A redução no consumo de alimento associado a 

temperaturas elevadas acentua o grau de catabolismo lactacional (LENEVEU, 1998), principalmente em 

primíparas. Nos genótipos modernos, mesmo considerando-se as primíparas, não se observa um efeito 

direto tão marcante no intervalo desmame estro (MEJIA-GUADARRAMA et al., 2002; PATTERSON et al., 

2006; VINSKY et al., 2006; SCHENKEL et al., 2010; MELLAGI et al., 2011), como se observava no passado 

(LOVE et al., 1993; VESSEUR et al., 1994; PELTONIEMI et al., 2000). Embora o efeito sobre o IDE não seja 

tão evidente, o catabolismo lactacional acentuado promove efeitos deletérios bastante prejudiciais ao 

desempenho reprodutivo subsequente (AUVIGNE et al., 2010). Esse catabolismo lactacional explicaria, em 

parte, o efeito negativo das altas temperaturas na infertilidade sazonal. Nos genótipos contemporâneos, a 

taxa ovulatória tende a não ser afetada pela restrição de alimento na lactação, mas efeitos deletérios na 

qualidade folicular e na sobrevivência embrionária são observados de forma bem consistente (PATTERSON 

& FOXCROFT, 2009; QUESNEL, 2009). O efeito do catabolismo na qualidade do pool de folículos, 

maturação de oócitos e sobrevivência embrionária (ZAK et al., 1997a,b; QUESNEL et al., 1998; WILLIS et 

al., 2003; YANG et al., 2000), pode explicar uma possível redução no tamanho da leitegada e, caso 
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comprometa a sinalização da gestação, pode explicar uma redução na taxa de parição (como será discutido 

a seguir). 

 (II) Período Gestacional: Altas temperaturas nas primeiras duas semanas de gestação reduzem 

o número de embriões viáveis, a taxa de prenhes (EDWARDS et al., 1968; OMTVEDT et al., 1971), e 

também pode ser um fator importante para a ocorrência da síndrome de abortamento de outono (LOVE et 

al., 1993). Já, no último terço da gestação, o estresse causado por alta temperatura e umidade pode 

diminuir o número de leitões nascidos vivos e aumentar o número de natimortos (SURIYASOMBOON et al., 

2006). 

 (III) Períodos com amplitude térmica acentuada: Cabe salientar que a grande amplitude térmica 

observada do dia para a noite no final do verão e início do outono também tem um papel importante a ser 

considerado para as matrizes gestantes. Durante a fase gestacional o fornecimento de ração é restrito. Com 

isso, em períodos de grande amplitude térmica, que ocorre tipicamente no final de verão e outono, as 

matrizes possuem maiores necessidades de mantença para manter a temperatura corporal. Caso a 

restrição alimentar seja muito severa, pode-se observar um comprometimento na manutenção da gestação. 

 

Tabela 1. Performance das fêmeas e leitegadas em termoneutralidade (23,6
o
C) e alta 

temperatura (30,3
o
C), em dois fotopériodos. 

Fotoperíodo (horas) 1:23 (luz:escuro) 16:8 (luz:escuro) P 

Temperatura (
o
C) 23,6 30,3 23,6 30,3 Temperatura Fotoperíodo 

Leitegadas 25 19 25 29 - - 

Consumo ração (kg/d) 6,7 5,5 6,7 5,1 0,0001 NS 

Perda peso (kg) -4,9 -22,1 -8,8 -13,9 0,0001 NS 

IDE (dias) 4,8 4,9 4,1 4,7 0,09 0,02 

Nascidos vivos (n) 10 10,2 10,4 10,9 NS NS 

Natimortos (n) 0,7 0,9 0,8 0,7 NS NS 

Mortalidade lactação (%) 15 5,6 11,8 8,3 0,0002 NS 

Peso desmame (kg) 7,4 6,9 7,2 6,8 0,029 NS 

 

4. Bases fisiopatologicas associadas à infertilidade sazonal 
 

4.1. Reconhecimento da gestação 
 O processo de luteinização, regido pela secreção de Hormônio Luteinizante (LH), consiste na 

remodelação do folículo recém-ovulado, resultando no corpo hemorrágico e, em seguida, no corpo lúteo 

(CL). Na fêmea cíclica a luteólise ocorre entre os dias 15-16 do ciclo estral, e, em torno do 17º dia, a 

progesterona já diminui, chegando a níveis basais (LOVE et al., 1993; MELLAGI et al., 2007). No entanto, 

quando a fêmea está gestante, o CL é mantido, devido à inibição da luteólise, e isto possibilita a secreção 

de progesterona durante todo o período gestacional, o que é o principal fator para a manutenção dos 

conceptos (SENGER, 2003; SPENCER et al., 2004). O impedimento da luteólise está ligado ao processo de 

reconhecimento materno da gestação. Este evento ocorre em torno do 12º dia do ciclo estral, e impede que 

haja secreção de PGF2alfa para a circulação uterina, e, consequentemente, para os CLs (SPENCER et al., 

2004). Em fêmeas não gestantes, o número de receptores de PGF2alfa nas células luteais aumenta, o que 

torna os CL mais sensíveis a sua ação luteolítica. Nas fêmeas gestantes, a produção de PGF2alfa pelo 

endométrio (SENGER, 2003) não é alterada, porém há alteração no seu direcionamento (em fêmeas 

cíclicas a PGF2alfa é direcionada para a vascularização uterina e para os CLs, e nas gestantes o 

direcionamento é exócrino, permanecendo no lúmen uterino (TAST et al., 2002; BAZER et al., 2009), onde 

esta é sequestrada e metabolizada, evitando a luteólise) (SPENCER et al., 2004). Fêmeas prenhes 

apresentam direcionamento diferenciado de PGF2alfa induzido pela secreção precoce (entre o 10º e 12º dia 

do ciclo) de estrógeno originado pelos embriões (SPENCER et al., 2004).   
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Para desencadear o reconhecimento da gestação são necessários, no mínimo, quatro embriões (SENGER, 

2003; MELLAGI et al., 2007). Estes são capazes de sintetizar estrógeno (SPENCER et al., 2004), em 

quantidades baixas, a partir do 3º ao 6º dia de gestação, e somente entre os dias 11 e 15 é que eles 

produzem quantidades significantes para que haja o reconhecimento materno (MELLAGI et al., 2007). Após 

esse reconhecimento inicial da gestação (primeiro sinal de gestação), há um segundo período com alta 

produção de estrógeno (TAST et al., 2002), entre os dias 15 e 30 (LOVE et al., 1993; SPENCER et al., 

2004), sendo esta fase tão importante quanto a primeira para consolidar o redirecionamento exócrino da 

PGF2alfa (segundo sinal de gestação). Além dessa importante função, o estrógeno secretado pelos 

embriões também tem função de estimular contrações no miométrio, visando distribuir os conceptos ao 

longo dos cornos uterinos (SENGER, 2003), e, possivelmente, age como estímulo adicional à formação de 

receptores de LH, podendo estes estar ligados ao processo de implantação dos embriões (MELLAGI et al., 

2007).  

 

4.2. Mecanismo que interrompe a gestação 
 A interrupção da gestação durante a infertilidade sazonal é caracterizada principalmente por 

gestantes que possuem embriões viáveis por um curto período de tempo, mas que, em aproximadamente 

uma semana após o início da ligação embrio-maternal, morrem, de modo que toda a leitegada é perdida e a 

fêmea apresenta retorno ao estro 25 a 30 dias após a cobertura (PELTONIEMI et al., 2000). Diversos 

fatores podem estar relacionados à interrupção da gestação, dentre eles os fatores ambientais, genéticos, 

nutricionais, hormonais e bioquímicos são os mais observados, sendo as causas infecciosas menos comuns 

atualmente em nossa realidade (VARGAS et al., 2007).  

 Durante a fase de infertilidade sazonal observam-se longos fotoperíodos, e com isso, altas 

concentrações de melatonina plasmática (PATERSON, et al., 1992; PELTONIEMI et al., 1999; PELTONIEMI 

et al., 2000; TAST et al., 2001a). Segundo PELTONIEMI et al. (2000), especula-se que altas concentrações 

de melatonina tenham efeito supressor na secreção de LH (TAST, 2002) ou tenham efeito direto no ovário, 

e isto cause redução na secreção de progesterona, o que leva a falhas na manutenção da gestação (LOVE 

et al., 1993). No entanto, altas concentrações de melatonina só são atingidas quando as fêmeas estão sob 

restrição alimentar, e, mesmo em épocas de altas temperaturas, se as fêmeas tem alimentação ad libitum e 

não estão sob restrição voluntária, as concentrações de melatonina se mantém baixas (LOVE et al. 1993). 

Até o dia 12-14 do ciclo, os CLs são autônomos (TAST, 2002), e, por este motivo, são capazes de secretar 

progesterona para manter a gestação, ou seja, ocorre o primeiro sinal de gestação. No entanto, após esse 

período, os CLs necessitam de suporte pituitário, dependendo principalmente da secreção de LH para 

manter a prenhes (LOVE et al., 1993; PELTONIEMI et al., 2000). Caso a secreção de LH seja insuficiente, o 

que tende a ocorrer no período de infertilidade sazonal, há redução nas concentrações de progesterona, 

acarretando efeito negativo nas secreções histotróficas do endométrio e na viabilidade dos embriões, o que 

compromete a liberação de estrógeno embrionário e compromete o segundo sinal para o reconhecimento 

materno da gestação (LOVE et al., 1993; PELTONIEMI et al., 2000, TAST, 2002). Desta forma, a fêmea não 

responde aos estímulos inadequados do estrógeno embrionário, referentes à segunda sinalização da 

gestação, havendo regressão dos CLs (VIROLAINEN et al., 2003) e interrupção da gestação (PELTONIEMI 

et al., 2000).  
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Figura 2. Esquema da teoria da interrupção da gestação durante a fase de 
infertilidade sazonal (adaptado de PELTONIEMI et al., 2000). 

 

5. Consequências da infertilidade sazonal nos parâmetros  
reprodutivos do plantel 

  

 As consequências da infertilidade sazonal sobre os parâmetros reprodutivos são bastante 

evidentes. Aumento na taxa de retorno irregular ao estro, maior ocorrência de abortamentos (principalmente 

a denominada síndrome do abortamento de outono) e redução no tamanho da leitegada subsequente são 

as principais consequências observadas nas granjas. Entretanto, deve-se ter atenção a outros pontos 

também bastante importantes. O desmame de matrizes que sofreram catabolismo acentuado, devido ao 

menor consumo alimentar na maternidade, associado ao aumento da temperatura ambiente, comprometem 

o lote de fêmeas que serão inseminadas. Algumas matrizes atrasam a entrada em estro após o desmame, 

principalmente as mais jovens; outras, devido à excessiva perda corporal necessitam maior tempo de 

recuperação antes de serem reinseminadas. Essas ações comprometem o número de matrizes disponíveis 

no lote de cobertura, prejudicam o fluxo de entrega de leitões desmamados e aumentam os dias não 

produtivos do rebanho. Além disso, essas fêmeas tendem a ter uma menor taxa de retenção no plantel, pois 

aumentam as chances delas serem descartadas prematuramente, antes de atingirem sua plenitude de 

produção. 

 

5.1. Retornos ao estro com 25-30 dias 

 Os retornos ao estro podem ocorrer de forma regular, 18 a 24 dias após a inseminação artificial 

(IA), ou de forma irregular, ocorrendo 24 dias após a IA (VARGAS & HEIM, 2008). O retorno regular pode 

ocorrer devido a falhas na fecundação, ou devido a mortalidade embrionária precoce, o que impede a 

primeira sinalização da gestação (MEREDITH, 1995). O retorno irregular normalmente está associado a 

falhas de manutenção da gestação (DIAL et al., 1992), mas, ainda assim, o primeiro sinal de 

reconhecimento da gestação pode acontecer (TAST, 2002). Os retornos ao estro irregulares ocorrem devido 

à mortalidade embrionária total (LIAO & VEUM, 1994) ou por que há regressão dos CLs (WRATHALL et al. 

1986) antes dos 25 a 30 dias de gestação (TAST, 2002).  
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Durante o período de infertilidade sazonal há aumento do retorno irregular ao estro, ou seja, há a primeira 

sinalização da gestação, mas o segundo sinal fica comprometido. MATTIOLI et al. (1987) observaram que 

25 a 30% das fêmeas que estavam prenhas não pariram no outono, enquanto que, durante a primavera, 

apenas 4% das fêmeas não pariram. Nos trabalhos de LOVE (1981), de ELBERS et al., (1994), de 

PELTONIEMI et al., (1999), de TAST et al. (2002) e de SURIYASOMBOON et al., (2006), os índices de 

retorno irregular ao estro mostraram-se elevados durante as épocas mais quentes do ano. 

A alta ocorrência de retornos ao estro devido à infertilidade sazonal gera reflexos negativos no desempenho 

reprodutivo (PELTONIEMI et al., 2000) e econômico do plantel (BRANDT, 2008). Quando há aumento do 

retorno ao estro pós IA, há um comprometimento direto na taxa de parição e no número de leitões 

desmamados (BRANDT, 2008). Já em relação aos grupos de cobertura subsequentes, estes são 

comprometidos, pois, fêmeas que deveriam ser descartadas, ou, que são oportunistas, acabam sendo 

reincorporadas ao plantel. Além disso, as fêmeas que retornaram ao estro acabam sendo re-inseminadas 

reduzindo assim os índices dos lotes a que pertencem, pois seu desempenho reprodutivo subsequente é 

comprometido (VARGAS et al., 2009) . 

 

5.2. Síndrome do Abortamento de ´outono´ 
 O abortamento é caracterizado como a interrupção da gestação após o reconhecimento materno 

da gestação (TAST et al. 2002). Em algumas situações, o abortamento ocorre em decorrência de uma falha 

na segunda sinalização da gestação, como foi descrito anteriormente, e, clinicamente, se observa um 

retorno irregular ao estro (com 25-30 dias pós-inseminação). Nesses casos, nem sempre se identifica a 

expulsão dos conceptos. Essa dificuldade ocorre não só pelo tamanho reduzido dos mesmos, mas também 

pelo tipo de instalação. Em gaiolas de gestação, o produto do abortamento pode ser perdido junto ao piso 

ripado e no alojamento coletivo pode ser ingerido pelas próprias matrizes. Assim, a identificação da perda 

pode passar totalmente despercebida e fica somente o registro de retorno irregular ao estro.  

 Uma das causas comuns deste acometimento é conhecida por síndrome do abortamento de 

outono. Esta é caracterizada pelo aumento do número de fêmeas que retornam ao estro antes dos 30 dias 

de gestação, chegando a até 5% de falhas reprodutivas (BERTOLDO et al., 2009), durante o período de 

infertilidade sazonal. Diversos fatores estão relacionados à ocorrência desta síndrome, como: temperaturas 

elevadas (BERTOLDO et al., 2009; MCGLONE et al., 1988b), nutrição inadequada após a IA (PELTONIEMI 

et al., 1997; LOVE et al., 1995), catabolismo lactacional acentuado no verão (PELTONIEMI et al., 2000), 

manejo de detecção de retornos ao estro utilizando o macho (TAST 2002; WENTZ et al., 1997) e situações 

estressantes (SALAK-JOHNSON & MCGLONE, 2007). Um estudo realizado no Rio Grande do Sul analisou 

os dados de quatro granjas durante o período de maior acometimento da síndrome de abortamento de 

outono e observou-se quadros clínicos semelhantes em todas (WENTZ et al., 1997). As principais 

características observadas foram: abortamentos entre 14 e 60 dias após a cobertura, o manejo com o 

macho mal realizado, o fornecimento de ração foi insuficiente para a mantença das fêmeas na fase de 

gestação, erros no manejo de aplicação de vacinas e excessiva exposição solar que originaram dermatites. 

Em um estudo semelhante foi avaliada, durante quatro anos, uma granja comercial do Rio Grande do Sul, 

em que foi observada variação nos índices de abortamento de um ano para outro (COSTA et al., 2005). 

Também neste trabalho, verificou-se que 43% dos abortamentos que ocorrem em um ano foram oriundos 

de inseminações realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e março, apesar de nesses meses ocorrerem 

apenas 25% da cobertura de fêmeas. Em outro estudo, comparativo ao anterior, realizado em quatro 

granjas do Centro Oeste, durante quatro anos, foi observado resultados diferentes aos da região Sul 

(AMARAL FILHA et al., 2006). Neste último não foi notada a mesma distribuição de abortamentos 

observada na granja do RS, sendo que não houve variação entre os índices de acordo com os meses do 

ano. Na Tabela 2 pode-se observar as formas de atuação dos fatores relacionados à síndrome e como 

estas podem acarretar o abortamento. 
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Tabela 2. Fatores que influenciam na síndrome do abortamento de outono 

Aspecto Forma de atuação 

Temperaturas 

elevadas 

As altas temperaturas podem acarretar efeitos diretos e indiretos nas taxas de fertilidade de 

fêmeas suínas. Diretamente, o calor atua como agente estressor em gestantes (WAN et al., 

1994), tanto nas altas temperaturas, como quando há amplitude térmica elevada. 

Indiretamente, as altas temperaturas inibem o consumo voluntário de ração, o que leva a um 

catabolismo lactacional acentuado e, consequentemente, a problemas relacionados à 

fertilidade das fêmeas (PRUNIER et al., 1996). BERTOLDO et al. (2009) analisaram o efeito 

da temperatura sob a taxa de parição em três granjas diferentes e observaram, durante o 

período de infertilidade sazonal, que, conforme há aumento da temperatura, há redução na 

taxa de partos.  

Nutrição pós 

IA 

Após a cobertura, a restrição alimentar acentuada pode causar efeitos negativos na 

fertilidade de fêmeas. PELTONIEMI et al. (1997) observaram que fêmeas sob restrição 

(1,8kg por dia) possuem menos pulsos de LH do que fêmeas suplementadas (3,6kg por dia). 

Já LOVE et al. (1995), que estudou o efeito da suplementação alimentar após a cobertura, 

durante períodos quentes, encontrou resultados favoráveis nos índices relacionados à 

fertilidade de leitoas. LOVE et al. (1993) associaram a ocorrência do abortamento de outono 

com o aumento da demanda energética nos meses mais frios de outono, mas não 

encontraram relação da condição corporal da fêmea durante o mesmo período.  

Catabolismo 

de verão 

A restrição alimentar voluntária que ocorre durante períodos de altas temperaturas pode 

afetar a produção de progesterona. Este efeito é indireto e é causado pela redução na 

frequência de pulsos de LH em fêmeas suínas, sob restrição, no primeiro terço de gestação 

(PELTONIEMI et al., 2000). Em fêmeas lactantes, a restrição alimentar pode reduzir a 

qualidade do oócito, e isto ser causa de problemas reprodutivos do parto subsequente à 

restrição (MAO et al., 2001).  

Estimulo com 

o macho 

O estímulo com o macho é um manejo que gera resultados positivos quando relacionado ao 

estímulo de entrada na puberdade em leitoas (BROOKS & COLE, 1970) ou visando 

detecção de estro/retorno de fêmeas adultas (EMBRAPA, 2003). WENTZ et al. (1997) cita 

como medida preventiva a realização do manejo com o macho durante toda a gestação, a 

fim de contribuir com a diminuição das taxas de aborto de um plantel.  

Situações 

estressantes 

Fatores sociais e comportamentais também podem influenciar na queda de desempenho 

reprodutivo de um plantel (WAN et al., 1994). Uma das principais causas de estresse ligado 

ao comportamento está relacionada ao alojamento das fêmeas. Sabe-se que fêmeas 

mantidas em gaiolas individuais após a IA possuem uma maior taxa de parto, quando 

comparada às alojadas em grupo, durante o período de infertilidade sazonal (PELTONIEMI 

et al., 2000). No estudo de WAN et al. (1994), foi observado que fêmeas inférteis 

apresentaram maiores níveis de cortisol quando comparadas a fêmeas prenhes. Também foi 

observado que animais que apresentaram menor atividade da adrenal, em resposta ao 

estresse, em geral, tiveram melhor performance reprodutiva. Altas concentrações de cortisol 

podem interferir em diversos aspectos reprodutivos, mas afetam, principalmente em 

momentos críticos ligados ao ciclo reprodutivo, ou, se se caracterizar como estresse crônico.  

Ordem de 

parto 

BERTOLDO et al. (2009) e KOKETSU et al. (1997) encontraram uma maior incidência de 

abortamento em fêmeas mais velhas (ordem de parto>5). BERTOLDO et al. (2009) sugerem 

que a maior incidência de abortamento nesta classe de fêmeas está relacionada à 

reparação inadequada do endométrio ou à redução da viabilidade do embrião. E ANIL et al. 

(2005) encontraram resultados que sugerem que fêmeas entre o 2º e o 5º parto estão, 

aparentemente, menos propícias a ter falhas reprodutivas durante o verão.  
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5.3. Redução no tamanho da leitegada subsequente 
 A restrição alimentar voluntária, que ocorre nos períodos mais quentes, pode gerar efeitos 

negativos na taxa de ovulação e na sobrevivência embrionária da fêmea suína (QUESNEL, 2009). Durante 

a lactação, as perdas de peso corporal tendem não afetar a função ovariana permitindo uma normal 

retomada da ciclicidade após o desmame (CLOWES et al., 2003). No entanto, essas perdas levam a efeitos 

negativos no desenvolvimento folicular (CLOWES et al., 2003). Cabe salientar que o grau de perda corporal 

afeta as fêmeas mais jovens de forma mais marcante. MELLAGI (2011) observou que fêmeas primíparas 

que tiveram perda corporal na lactação tiveram maior chance de retorno ao estro pós-IA. No entanto, 

fêmeas com ordem de parto de 3-5, a perda de peso corporal na lactação não aumentou a chance dessas 

matrizes retornarem ao estro pós-IA. Além de aumentar a taxa de retorno pós-IA, o catabolismo lactacional 

também compromete o tamanho da leitegada, pois prejudica o desenvolvimento folicular, a qualidade dos 

folículos, a maturação dos oócitos e a sobrevivência embrionária (QUESNEL et al., 1998; WILLIS et al., 

2003; YANG et al., 2000; ZAK et al., 1997a; ZAK et al., 1997b). MELLAGI (2011) observou que a perda de 

peso corporal na lactação reduziu o tamanho da leitegada subsequente, independente da ordem de parição 

das matrizes. Com relação à maior mortalidade embrionária devido ao catabolismo lactacional, é sugerido 

que o ambiente uterino (WILLIS et al., 2003), a baixa concentração de progesterona (VAN DER PEET-

SCHWERING et al., 1998) e a inadequada luteinização dos CLs (VAN DER PEET-SCHWERING et al., 

1998) sejam os fatores chaves. Além disso, estudos recentes sugerem que há relação entre o status 

metabólico da fêmea e a sobrevivência embrionária, e isto seria explicado através de possíveis mudanças 

na metilação do DNA, o que afetaria negativamente a expressão de alguns genes importantes para o 

desenvolvimento uterino e do embrião (ASHWORTH et al., 2009; VINSKY et al., 2006). 

 

6. Situações estressantes que agravam as consequências 
da infertilidade sazonal 

 

 Em sistemas de produção, as fêmeas suínas são submetidas involuntariamente a situações 

estressantes, que em muitos casos evoluem para lesões. As mais comumente observadas são: lesões 

causadas por brigas hierárquicas, lesões locomotoras, lesões de decúbito (ulcerações na escápula), 

abscessos (normalmente associados a falhas na aplicação de vacinas/medicamentos), infecções genito-

urinárias, miíases e queimaduras solares. As matrizes que apresentam lesões sabidamente são mais 

predispostas a falhas reprodutivas (MELLAGI et al., 2009). Além de afetar o conforto dos animais, é 

comprovado que o estresse pode influenciar no status imunitário dos mesmos (SALAK-JOHNSON & 

MCGLONE, 2007). A lesão inflamatória, aguda ou crônica, promove a liberação de citoquinas inflamatórias 

(IL-6, TNFα, IL-1) que causam uma série de alterações metabólicas e endócrinas (KAIPIA & HSUEH, 1997; 

REICHLIN, 1999; BORNSTEIN et al., 2004), algumas delas com consequências reprodutivas diretas. É o 

caso do IL-1 que inibe a liberação de GnRH (BORNSTEIN et al., 2004), e por consequência a de LH e FSH, 

comprometendo a esteroidogênese tendo, assim, uma ação direta nos ovários e na manutenção da 

gestação (REICHLIN, 1999). Além disso, a fome (que poderia ser associada ao acentuado catabolismo 

lactacional característico dos períodos quentes) e a inflamação grave causam sinais cerebrais e respostas 

metabólicas muito semelhantes nos animais (REICHLIN, 1999); agravando ainda mais o desempenho 

reprodutivo subsequente. Desta forma, esses fatores estressores associados à infertilidade sazonal podem 

agravar a ocorrência de retornos ao estro, da síndrome de abortamento de outono e das demais 

consequências citadas anteriormente.  

 

7. Conclusões 
 

A infertilidade sazonal tem reflexos extremamente importantes na produção suinícola. Devido a 

herança genética oriunda dos ancestrais selvagens dos suínos, evitar que ela ocorra é praticamente 
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impossível, entretanto suas consequências podem ser minimizadas. Nesse sentido, algumas medidas 

podem ser tomadas como: reduzir a perda de peso na fase lactacional melhorando o conforto ambiental e o 

consumo voluntário de ração na maternidade (principalmente relacionado a fêmeas jovens); otimizar a 

qualidade do grupo de matrizes inseminadas; tomar as medidas preventivas que reduzam as perdas 

associadas a “síndrome do abortamento de outono” e aumentar o conforto das matrizes evitando ao máximo 

situações estressantes (que tendem a evoluir para lesões). No fundo as recomendações aqui dadas para 

reduzir os reflexos da infertilidade sazonal são medidas preventivas com uma abrangência bastante ampla, 

cujo conceito normalmente já existe nos sistemas de produção. Entretanto, nem sempre se dá a atenção 

devida a esses detalhamentos e aplicar esses conceitos corretamente é um desafio a ser vencido em 

muitas unidades. 
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Resumo 

 

Ainda que apresentem limitações, as monitorias em frigorífico podem auxiliar na validação das razões 

atribuídas para o descarte de fêmeas. Sua avaliação não deve ser restrita à inspeção macroscópica dos 

órgãos, devendo ser combinada com dados sobre o desempenho da fêmea e com o uso de técnicas 

avançadas de diagnóstico 

 

 

1. Introdução 

 

 Historicamente, as taxas de descarte e reposição de fêmeas em granjas de suínos são elevadas, 

entre 40-50% (D‟ALLAIRE & DROLET, 2006; ENGBLOM et al., 2007; PIGCHAMP®, 2009; AGRINESS®, 

2010). Estudos baseados no uso de bancos de dados identificaram uma reduzida longevidade reprodutiva 

do plantel de fêmeas, em função de uma elevada proporção de leitoas e fêmeas de baixa parição, as quais 

estão expostas a alto risco de descarte (LUCIA et al, 1999; 2000a). As causas mais comuns atribuídas para 

o descarte de fêmeas são falhas reprodutivas, tais como, anestro, retorno ao estro, intervalo desmame-estro 

prolongado, fêmeas identificadas como vazias na maternidade e abortos, representando 30-40% do total de 

descartes. O restante das remoções de fêmeas é atribuído à mortalidade ou descartes por causas como: 

redução na produção de leitões; problemas locomotores; doenças no periparto; e idade avançada 

(D‟ALLAIRE & DROLET, 2006). 

 Plantéis que apresentam redução nas taxas de descarte e reposição de fêmeas podem apresentar 

maior eficiência reprodutiva do que planteis com taxas mais elevadas (KOKETSU, 2005; 2007; SASAKI & 

KOKETSU, 2008; 2010). Porém, em planteis nos quais fêmeas ineficientes são identificadas precocemente 

e descartadas com baixa parição, podem ocorrer benefícios em termos de eficiência reprodutiva 

(TAKANASHI et al, 2011), o que contribuiria para incrementar as taxas de descarte. Uma vez que altas 

taxas de reposição tem impacto sobre a eficiência econômica do plantel (LUCIA et al, 2000b; RODRIGUEZ-

ZAS et al, 2003), critérios claros são importantes na tomada de decisão sobre o descarte de fêmeas (BILKEI 

& BOLCSKEI, 1995). No que diz respeito especificamente aos descartes de fêmeas, os bancos de dados 
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são sujeitos a certa dose de imprecisão, pois a data do descarte pode ser tanto a data da decisão do 

descarte, quanto à data da remoção física da fêmea, e a razão atribuída para o descarte pode ser definidas 

por diferentes critérios. Portanto, as causas de descarte registradas na granja podem refletir falhas no 

manejo ou no registro dos eventos e, não necessariamente, problemas relacionados especificamente com a 

fêmea.  

 Ainda que as falhas reprodutivas sejam as causas de descarte mais frequentes, estas dificilmente 

são comprovadas clinicamente para cada fêmea, individualmente, em nível de granja. Em função disto, a 

inspeção, em frigorífico, de órgãos colhidos de fêmeas descartadas é comumente usada no monitoramento 

dos descartes atribuídos a falhas reprodutivas (EINARSSON et al., 1974; HEINONEN et al, 1998; DIEHL et 

al. 2003; KARVELIENE et al, 2007). No entanto, a avaliação post-mortem dos órgãos reprodutivos pode ser 

questionável, em especial quando se restringir ao exame macroscópico, sem considerar métodos 

diagnósticos mais precisos, resultando em discrepância entre as estruturas identificadas neste exame e as 

possíveis causas de descarte. A combinação das informações obtidas de bancos de dados com 

informações colhidas na granja de origem ou em monitorias em frigorífico contribui para agregar valor a 

estes dados, em especial se estes receberem o tratamento estatístico apropriado, para ajustar potenciais 

fontes de variação de difícil controle no momento da coleta dos dados (MUSSOI, 2009). No entanto, poucos 

estudos combinaram dados sobre a vida reprodutiva das fêmeas descartadas, com informações obtidas da 

avaliação de seus órgãos genitais em monitorias em frigoríficos. O presente artigo discute formas de 

validação das razões de descartes de matrizes suínas atribuídas na granja a partir da avaliação de órgãos 

reprodutivos colhidos em abatedouros.   

 

2. Monitorias em frigorífico 

 

 O diagnóstico clínico de patologias do sistema reprodutivo de fêmeas suínas, em nível de granja, é 

limitado pela necessidade de recursos humanos com treinamento para a realização de diagnósticos 

específicos, como por ultrassonografia, em especial porque o grande número de fêmeas no plantel dificulta 

a realização de diagnósticos em nível individual. A coleta do aparelho reprodutivo das fêmeas no frigorífico 

pode ser uma fonte de informação sobre alguns tipos de falhas reprodutivas, como problemas de fertilidade 

e anestro, podendo ser usada como uma ferramenta auxiliar na monitoria da política de descartes adotada 

pela granja (KARVELIENE et al, 2007). 

 Para a realização das monitorias em frigorífico, as fêmeas encaminhadas para o abate devem ser 

identificadas. É indispensável que a razão atribuída para o descarte, na granja, esteja registrada. No 

frigorífico, deve ser feita a coleta individualizada dos órgãos reprodutivos, que devem ser identificados 

separadamente, após serem separadas da carcaça de origem. A avaliação destes órgãos deve ser feita em 

uma sala separada da linha de abate, para que o exame das estruturas colhidas e de possíveis patologias 

seja feito de forma detalhada.   

 Em geral, estas monitorias são focadas na avaliação de descartes por falhas reprodutivas, não 

apenas em função da elevada de frequência de descartes atribuídos a tais causas, mas também pela 

frequência elevada de patologias geralmente observadas em órgãos reprodutivos avaliados em frigoríficos 

(HEINONEN et al, 1998). O útero deve ser inspecionado macroscopicamente, palpado e incidido, caso seja 

observada alguma anormalidade ou presença de conteúdo. Na avaliação dos ovários, todas as estruturas 

(folículos, corpos hemorrágicos, corpos lúteos, corpos albicans) devem ser examinadas e registradas, para 

que se determine o estágio do ciclo reprodutivo da fêmea, no momento do abate, e toda e qualquer 

patologia deve ser registrada. Neste tipo de avaliação, é comum que um elevado percentual de leitoas 

descartadas por falhas reprodutivas apresentem estruturas ovarianas características de atividade cíclica 

prévia (DIEHL et al., 2003). Segundo TUMMARUK et al (2009), 15,5% das leitoas abatidas em frigorífico por 

falhas reprodutivas apresentaram algum tipo de patologia ovariana e 22% apresentaram algum tipo de 

patologia uterina. Porém, estes mesmos autores relatam que mais de 47% das leitoas descartadas por 
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anestro, apresentavam sinais de ciclicidade. A presença de um único ou de poucos cistos entre os folículos 

normais que chegam à ovulação, normalmente não prejudica a ciclicidade ou a fecundação, pois estes 

cistos acabam regredindo em um momento precoce da gestação. Porém, a presença de cistos múltiplos nos 

ovários pode causar alterações endócrinas que podem resultar em falhas reprodutivas, com potencial 

influência no descarte das fêmeas. Apesar de apresentar baixa incidência em planteis comerciais 

(CASTAGNA et al, 2004), cistos ovarianos podem ser associados com maiores taxas de anestro e retorno 

ao estro e redução na taxa de parição. No entanto, a associação entre a presença de cistos e a ocorrência 

de falhas reprodutivas, quando avaliada através de monitorias em frigoríficos, não está caracterizada de 

forma satisfatória. Em um estudo recente, conduzido em diversas granjas de uma agroindústria, foram 

utilizadas várias formas de validação das causas de descarte, pois todas as granjas que enviaram fêmeas 

para o abate foram visitadas, para revisão dos critérios atribuídos para o descarte de fêmeas, e os registros 

reprodutivos de todas as fêmeas foram avaliados individualmente (ULGUIM, 2011). No estudo em questão, 

16,2% das fêmeas avaliadas apresentaram cistos ovarianos, sendo que, naquelas descartadas por falhas 

reprodutivas, a frequência foi de 23,7%. A menor frequência de cistos foi observada nas leitoas, mas 

ocorreu uma grande variação em função da causa atribuída para o descarte da fêmea (Figura 1), Neste 

estudo, a presença de ovários lisos, indicativos de anestro, foi registrada em somente 2,2% das fêmeas 

primíparas e multíparas, mas não foi observada em fêmeas primíparas e multíparas com descartes 

atribuídos a falhas reprodutivas (Figura 1). Além disso, nenhuma associação foi observada entre o tamanho 

e o peso do útero e dos ovários colhidos das fêmeas descartadas e as razões atribuídas para o seu 

descarte.  

 

 
Figura 1: Frequência de ovários lisos (sem estruturas) e cistos ovarianos em fêmeas suínas descartadas por 

falhas reprodutivas, em função das razões atribuídas para o descarte (ULGUIM, 2011) 

 

 O conjunto destes resultados sugere que problemas de manejo, associados principalmente a 

identificação de cio das leitoas, podem ser associados ao seu descarte. Por outro lado, o intervalo entre a 

decisão de descartar uma fêmea por falha reprodutiva e a sua efetiva remoção física da granja pode ser 

prolongado. Portanto, no momento da monitoria realizada no frigorífico, é possível que fêmeas que 

realmente apresentavam falhas reprodutivas que justificassem o seu descarte, apresentem ovários e úteros 

funcionais no momento do abate, o que pode mascarar a associação entre a ocorrência de falhas 

reprodutivas em fêmeas e o seu posterior descarte. Assim, as equipes técnicas que atuam na rotina do 

manejo das granjas devem avaliar cuidadosamente o alojamento das fêmeas e os protocolos de 
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identificação de estro e inseminação artificial, a fim de evitar o descarte desnecessário de fêmeas. Uma vez 

que as patologias identificadas nos sistemas genitais nem sempre estão associadas somente a falhas 

reprodutivas e também são identificadas em fêmeas cujo descarte foi atribuído a outras causas (MOREIRA 

et al., 2006; ULGUIM, 2011), seria mais apropriado que a avaliação dos órgãos genitais de fêmeas 

descartadas fosse realizada independentemente da razão atribuída ao seu descarte. Como estas monitorias 

normalmente se restringem ao exame macroscópico dos órgãos reprodutivos, sua combinação com 

técnicas de diagnóstico mais precisas permitirá agregar informações mais qualificadas, sobre o estado 

hormonal e metabólico das fêmeas descartadas.  

 

3. Indicadores do estado metabólico da fêmea 

 

 Além da avaliação macroscópica, informações com maior valor agregados sobre o estado 

metabólico de fêmeas descartadas podem ser obtidos em monitorias de frigorífico, a partir da colheita de 

amostras de sangue ou de tecidos de órgãos reprodutivos, para posterior avaliação por técnicas mais 

precisas de diagnóstico. A espessura de toucinho (ET) é um indicador do estado metabólico, que pode ser 

medido facilmente e com precisão. Nas granjas, a ET é medida através de ultrassom, em uma região de 6-8 

cm da linha média, de ambos os lados do dorso da fêmea. No frigorífico, a ET pode ser medida em fêmeas 

descartadas, na meia carcaça, com um paquímetro posicionado entre a décima primeira e décima segunda 

vértebra lombar próximo ao rim. A associação da ET com o estado metabólico é evidenciada pelo fato de 

que leitoas de reposição com alta taxa de crescimento e elevada ET recebem o primeiro serviço em idade 

mais precoce, o que se reflete em maior eficiência ao longo da vida reprodutiva, enquanto que aquelas com 

menor ET têm desenvolvimento reprodutivo mais tardio, sendo descartadas mais precocemente (STALDER 

et al., 2005). Além disso, fêmeas com menor ET produzem menos leitões nascidos vivos do que aquelas 

com maior ET. Em porcas desmamadas, redução da ET e perda de condição corporal podem influenciar no 

descarte, em função do consumo reduzido de ração na lactação (ENGBLOM et al., 2007), pois um maior 

catabolismo leva à redução das reservas metabólicas, especialmente em primíparas (KEMP & SOEDE, 

2004), com efeitos negativos sobre a expressão do estro pós-desmame (ANIL et al., 2006; ENGBLOM et al., 

2007). Tais associações envolveriam marcadores metabólicos com efeitos relevantes sobre a função 

reprodutiva da fêmea, tais como: insulina; fator de crescimento semelhante a insula (IGF-1); hormônio do 

crescimento; e leptina (PRUNIER & QUESNEL, 2000).  

 A imunoistoquímica (IHQ) é uma técnica de diagnóstico que pode ser aplicada a tecidos colhidos 

em frigorífico, permitindo a localização e a expressão de componentes tissulares específicos, mediante a 

utilização de anticorpos marcados, específicos para proteínas alvos, como hormônios e seus receptores 

(GUEDES, 2010). A IHQ é uma técnica qualitativa, que também pode ser considerada quantitativa, pois sua 

classificação pode ser dada por meio de um escore de imunorreatividade, em relação à intensidade da 

expressão do anticorpo presente no tecido em questão. Em um estudo recente, a IHQ foi usada para avaliar 

a expressão da leptina, em ovários colhidos em frigorífico, de fêmeas suinas descartadas em função de 

falhas reprodutivas, oriundas de granjas de uma agroindústria (MOREIRA et al., 2010). A leptina é uma 

proteína primariamente expressa no tecido adiposo, que atua no controle do apetite e do consumo de 

energia (BARB & KRAELING, 2004, DE RENSIS et al, 2005). Em fêmeas suínas, a leptina também é 

expressa no endométrio e no miométrio (SMOLINSKA et al, 2007) e nos folículos ovarianos e no corpo lúteo 

(GREGORASZCZUK et al, 2007). Após avaliação por IHQ, a expressão da leptina foi caracterizada em 

todas as estruturas dos ovários de todas as porcas avaliadas, mas não foi caracterizada em todas as 

estruturas ovarianas de todas as leitoas (MOREIRA et al., 2010). Ainda que estudos mais aprofundados 

sejam necessários para esclarecer estas associações, estes achados sugerem que o impacto do estado 

metabólico sobre o risco de descarte por falhas reprodutivas é diferenciado, entre leitoas e porcas. 
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4. Considerações finais 

 

 A redução da taxa de descarte de fêmeas por falhas reprodutivas, com consequente aumento da 

retenção de fêmeas jovens, poderia levar a um incremento na eficiência produtiva, buscando melhorar o 

retorno do capital investido nas fêmeas de reposição. As monitorias em frigorífico, mesmo com suas 

limitações, seriam um método auxiliar para a validação das razões atribuídas para o descarte de fêmeas. 

Porém, sua avaliação não deve se restringir apenas à inspeção macroscópica dos órgãos, devendo ser 

combinada com dados retrospectivos sobre o desempenho reprodutivo da fêmea e com técnicas avançadas 

de diagnóstico, que permitam agregar maior valor às informações obtidas. 
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Resumo 

 

As políticas de descarte de matrizes diferem entre os sistemas em função de uma série de fatores. O 

objetivo deste artigo é analisar os aspectos relacionados à remoção precoce de fêmeas dos rebanhos, 

d2iscutir as políticas de descarte e os impactos financeiros da remoção precoce de matrizes jovens. Uma 

grande proporção de fêmeas jovens é removida do plantel antes de desmamarem três leitegadas. Fatores 

relacionados ao manejo de leitoas, como o peso corporal, idade a cobertura, genética e parâmetros 

reprodutivos, influenciam na permanência das mesmas no sistema. O consumo alimentar voluntário, 

associado à mobilização de reservas corporais durante a lactação afetam o desempenho reprodutivo 

subsequente. Falhas reprodutivas são as principais responsáveis pelo descarte precoce de matrizes. A 

leitoa de reposição deve permanecer no rebanho por três parições para atingir um valor presente líquido 

positivo (VPL), amortizando seu custo de produção. O VPL é influenciado pelo preço da leitoa de reposição, 

número de leitões nascidos vivos, valor comercial do leitão desmamado, custo de produção da granja, entre 

outros. As políticas de descarte, protocolos operacionais e alvos devem ser apresentados de forma clara e 

objetiva à equipe de produção, e revisados periodicamente. 

 

 

1. Introdução 

 

Analisar a produtividade de matrizes em granjas suínas é uma atividade corriqueira, 

principalmente na escolha de matrizes que serão removidas do plantel. Os critérios adotados em cada 

sistema diferem em função de uma série de fatores, como metas de cobertura, estoque de matrizes, 

pressão de seleção genética, entre outros. A taxa de remoção de matrizes é definida pela soma das taxas 

de descarte e de mortalidade. Desta forma, a taxa de descarte pode ser dividida em voluntária, devido à 

idade avançada ou baixo desempenho, e involuntária, como nos casos de intervalo desmame-estro (IDE) 

longo, falhas reprodutivas, problemas locomotores e baixo escore corporal (PINILLA & LECZNIESKI, 2010). 

Combinando falhas voluntárias e involuntárias, as altas taxas de reposição implicam em um grande número 

de leitoas introduzidas no rebanho periodicamente. 
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Ao decidir pelo descarte de uma matriz, é preciso admitir que esta compõe o sistema como 

recursos de produção, as quais têm um custo de aquisição, um custo de desenvolvimento até a primeira 

cobertura, além de um custo por cada ciclo reprodutivo, uma receita que serão os leitões produzidos e, por 

fim, um valor residual ao descarte. Portanto, ao se inserir uma leitoa de reposição na granja, espera-se que 

o investimento sobre ela seja recuperado e, além disso, ela gere uma rentabilidade satisfatória. Infelizmente, 

em diversas situações, estes parâmetros são negligenciados, onde situações emergências são colocadas 

como prioritárias na decisão de descarte ou não. Dentre elas, citam-se o elevado estoque de matrizes em 

função de perdas reprodutivas, como retornos ao estro e abortamentos, associadas às altas taxas de 

reposição anual. Também deve ser considerada a falta de matrizes para a cobertura, em que matrizes pré-

selecionadas como descarte, ganham outro status permanecendo no plantel.  

Diante dos desafios atuais de produção de suínos em escala comercial, a análise dos custos e 

estabilidade de produção bem como o planejamento das ações a serem tomadas no decorrer do ano, são 

atividades fundamentais no processo produtivo. Desta forma, pequenas melhoras no manejo e o 

conhecimento das características fisiológicas das linhagens atuais, levam a um aumento na eficiência do 

rebanho reprodutivo, alcançando metas de reposição com grupos menores de leitoas com um maior 

potencial de vida reprodutiva (PATTERSON et al., 2010). Neste contexto, ações que explorem o máximo 

potencial produtivo das matrizes resultarão em maior longevidade. 

Sabe-se que fêmeas são mais produtivas da segunda a quinta parição, porém, muitos sistemas de 

produção não são capazes de obter vantagens deste fato (PINILLA & LECZNIESKI, 2010). Relatos da 

literatura mostram alto percentual de fêmeas jovens sendo removidas dos planteis (Tabela 1), o que 

invariavelmente, significa desequilíbrio na estrutura etária do rebanho, indicando que deve haver problemas 

em alguma das etapas de produção.  

No entanto, um conjunto de informações deve ser analisado a fim de se obter um diagnóstico 

correto do sistema. Dentre elas, cita-se a taxa de reposição, taxa de descarte e taxa de mortalidade de 

fêmeas por ordem de parto (OP). Além do correto registro das causas de descarte e mortalidade no 

programa de gerenciamento. Adicionalmente, devemos considerar o consumo de ração por matriz em cada 

fase de produção, o preço da leitoa de reposição, valor residual de matrizes descarte no mercado e os 

custos com instalações e mão-de-obra. Firmemente embasado, é possível direcionar ações com vistas a 

melhorar retenção de matrizes. Fêmeas jovens, normalmente, são removidas por causas involuntárias, 

principalmente associadas a falhas reprodutivas. Desta forma, rebanhos com baixas taxas de retenção terão 

custos adicionais em reposição de animais, desafios sanitários associados à baixa imunidade (doenças 

digestivas e reprodutivas), e menor lucratividade em função do baixo desempenho das matrizes e leitões.  

 

Tabela 1. Distribuição das taxas remoções de fêmeas do plantel (%) por ordem de parto de acordo com diferentes 
autores 

Autores 
Ordem de Parto 

OP0 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP≥7 

LUCIA et al., (2000) 18,7 14,9 12,1 11,5 10,9 17 (OP 5 e 6) 14,9 

DEEN & MATZAT, (2003) 13,0 8,0 6,0 10,0 11,0 20,0 32,0 - 

ENGBLOM et al., (2004) - 17,6 14,0 12,3 56,1(OP≥4) 

CLOWES, (2006) 40,0 45,0 7,0  

EK-MEX et al., (2010) 15,7 16,4 39,7 (OP 2 a 5) 28,7 (OP≥6) 

ROONGSITTHICHAI et al., (2010) 14,50 13,8 7,5 7,3 7.7 8,7 12,4 28,1 

LESSKIU, (2011)* - 7,37 10,99 12,6 13,06 13,6 13,14 29,24 

*Dados não publicados, considerando somente fêmeas descartadas.  
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O objetivo deste artigo é analisar os fatores relacionados à remoção precoce de fêmeas dos 

rebanhos, discutir as políticas de descarte e, por fim, os impactos financeiros da remoção de matrizes 

jovens. 

 

2. Fatores relacionados com o manejo de leitoas que afetam o descarte de matrizes 

jovens 

 

Melhorar a longevidade, gerar estabilidade na estrutura etária do plantel e maximizar o 

desempenho durante a vida reprodutiva da matriz em um rebanho de suínos é um significante desafio, que 

está intimamente relacionado com o setor de desenvolvimento de leitoas da granja ou do sistema de 

produção. Encontrar e manter os alvos de cobertura da granja é um dos primeiros objetivos deste setor, por 

meio da entrada constante de leitoas de alta qualidade no plantel reprodutivo. 

Quando se decide descartar uma fêmea, é assumido que a leitoa de reposição terá melhores 

chances para parir e desmamar leitões saudáveis e mais pesados. Também se considera que as leitoas de 

reposição terão um retorno ao estro mais precoce após o desmame com alta probabilidade de produzir uma 

boa leitegada no ciclo seguinte (PINILLA & LECZNIESKI, 2010).  

Invariavelmente, as porcas serão descartadas ao longo de cada ordem de parto e, em geral, os 

padrões da indústria em relação ao desempenho reprodutivo estão abaixo do desejado (SPORKE, 2007). 

Desta forma, metas devem ser buscadas com relação à taxa de retenção das matrizes no plantel (Figura 1). 

Estas metas geralmente iniciam a partir do ingresso das fêmeas no plantel, onde 86% das leitoas 

selecionadas deveriam alcançar o primeiro parto, para que no segundo, não mais de 10% das leitoas 

fossem removidas (PIC, 2008). Entre os genótipos disponíveis, pode haver variações nas recomendações.  

 

 
Figura 1. Metas do percentual de fêmeas mantidas no rebanho (taxa de retenção) de acordo com ordem de 
parto. 
Fonte: PIC, (2008). 
 

Dentre os modelos de reposição adotados o ingresso de leitoas pré-púberes (140 a 170 dias, com 

90 a 110 kg) ainda predomina, com possibilidade de expansão para outros modelos, como a introdução de 

matrizes gestantes (4° sítio), e ingresso de matrizes recém desmamadas (BRANDT, 2008; LESSKIU & 
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BRANDT, 2010). Os sistemas de auto-reposição ainda permanecem em multiplicadoras e em alguns 

rebanhos fechados. Entretanto, independente do modelo de reposição a se adotar, algumas etapas são 

comuns, como a indução à puberdade, cobertura das leitoas e preparação para a 1º parição, as quais 

influenciam a longevidade dos rebanhos. O intervalo entre a entrada da leitoa na granja (em média 140 a 

160 dias) e a cobertura (em média 200 a 220 dias), representa o maior percentual dos dias não-produtivos 

(DNPs) da granja e descartes de leitoas nestas etapas, significam um grande incremento nos custo de 

produção, visto que a mesma não produziu nenhum leitão, acumulando 100% dos dias não-produtivos. 

Sendo assim, a retenção de matrizes jovens no rebanho contribui para a diminuição dos DNPs da granja. 

Diferentes estudos indicam que as remoções nesta fase variam de 10 a 20% (LUCIA et al., 2000; EK-MEX 

et al., 2010; ROONGSITTHICHAI et al., 2010) 

 

2.1. Aspectos relacionados com o desenvolvimento e condição corporal da leitoa 

A condição corporal das leitoas à primeira cobertura possui um efeito significativo sobre o 

desempenho das mesmas ao longo da vida (CLOSE & COLE, 2001). Leitoas que não possuem a condição 

corporal adequada, ganho de peso diário (GPD) entre 600 g/dia e 800g/dia e peso corporal entre 135 e 155 

kg, quando inseminadas, geralmente, não conseguem atingir um número razoável de partos 

(BORTOLOZZO et al., 2009).  

Existem diferenças nas taxas de descarte entre os sistemas que possuem instalações, genética e 

nutrição similares, demonstrando que a qualidade do manejo assume um papel importante na mortalidade e 

no descarte das fêmeas. De acordo com PINILLA & LECZNIESKI (2010), uma grande proporção de fêmeas 

jovens (27,6%) são removidas do plantel antes de desmamarem três leitegadas. Neste contexto, o peso de 

cobertura da leitoa e o desempenho lactacional (primeiro e segundo parto) estão diretamente ligados as 

taxas de retenções nos plantéis, diminuindo a índices abaixo dos economicamente viáveis, à medida que o 

peso corporal das matrizes, nestas fases, está próximo dos limites inferiores e superiores (WILLIANS et al., 

2005; AMARAL FILHA, 2009). Outro ponto a ressaltar é o acompanhamento da curva de crescimento do 

animal até a 2° parição, através do monitoramento do escore corporal visual na gestação, condição corporal 

ao parto e desmame (peso e escore corporal visual), associados ao consumo alimentar e número de leitões 

desmamados.  Sendo assim, existe uma oportunidade de ganhos financeiros aumentando as taxas de 

retenção das fêmeas nos plantéis, à medida que melhoramos o desempenho nestas fases, 

independentemente do genótipo.  

KUMMER et al. (2006) analisando leitoas (Camborough 22®) inseminadas com diferentes idades 

e GPDs, observaram uma taxa de descarte antes do 3º parto de 28%. Quando os autores analisaram 

somente aquelas fêmeas consideradas “ideais” (sem falhas reprodutivas, IDE < 20 dias, e lactações de 15 a 

25 dias), apenas 60% das fêmeas do grupo inicial atingiram o 3º parto (Tabela 2), ficando abaixo da 

recomendação (71%) da genética em questão (PIC, 2008). No entanto, os autores não encontraram 

diferença nas taxas de retenção e produtividade nos diferentes GPDs analisados. Em outro estudo recente, 

AMARAL FILHA et al. (2008) analisando a longevidade de matrizes da mesma genética até o terceiro parto, 

de acordo com o peso na primeira cobertura, encontraram menores taxas de retenção naquelas leitoas cuja 

cobertura ocorreu a partir dos 171 kg. Os autores atribuem o aumento das remoções deste grupo 

principalmente a problemas locomotores. WILLIANS et al. (2005) também atribuíram como fator de risco 

para as baixas taxas de retenção no rebanho, aquelas leitoas cuja inseminação ocorreu acima do peso 

esperado (>155 kg). Por outro lado, leitoas inseminadas abaixo do peso esperado (<135 kg) terão menor 

produtividade até a 3° parição, menor peso corporal ao parto, onde necessitarão de maiores reservas 

corporais para suportar várias parições. Ou seja, existem limites inferiores e superiores em relação ao GPD 

e peso à cobertura que devem ser considerados (FOXCROFT et al., 2004, WILLIANS et al., 2005, 

BORTOLOZZO et al., 2009).  

Contudo, a leitoa ainda permanece como a categoria com o maior número de dias não-produtivos. 

Desta forma, as discussões em torno da idade e peso a cobertura, associado aos descartes da fase, como 
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forma de diminuição dos custos de produção são pertinentes. A cobertura de leitoas acima do peso 

recomendado culmina em maior peso ao primeiro parto, consequentemente, maiores custos de produção 

em função dos altos níveis de exigências nutricionais para mantença (JACKSON, 2009), menor consumo 

voluntário de ração, acentuado catabolismo durante a primeira lactação, e menores taxas de retenção após 

3 parições (FOXCROFT et al., 2004; AMARAL FILHA, 2009). 

JACKSON (2009) estima que para cada 30 dias adicionais nesta fase, impactam em US$24,00 por 

leitoa somente em alimentação, o que significa US$0,43 por leitão produzido (considerando 6 gestações, e 

55 leitões desmamados/fêmea ao longo da vida). FOXCROFT et al. (2005) afirmaram que atendimento de 

uma idade mínima a cobertura poderia resultar em uma grande variação no peso a cobertura (100 a 190 

kg), o que teria consequências negativas ao sistema. Animais que iniciam sua vida reprodutiva acima do 

peso desejado permanecerão com maiores necessidades de mantença ao longo de sua vida. Segundo 

JACKSON (2009) a cada 23 kg extras ao primeiro parto, é necessários 0,15 kg de ração adicionais por dia 

de gestação, a fim de atender as maiores necessidades de mantença. Este custo adicional incrementaria 

em US$0,50 por leitão produzido (também considerando 6 gestações, e 55 leitões desmamados/fêmea ao 

longo da vida). 

 

Tabela 2. Efeito da idade e peso a cobertura no desempenho de leitoas após 3 
parições 

 Grupos 

Parâmetros 
GPD ≥700 g/d GPD ≥ 700 g/d GPD < 700 g/d 

Idade < 210 d Idade ≥ 210 d Idade ≥ 210 d 

N 164 165 239 

GPD (g/dia) 752,1 ± 39,9 a 735,3 ± 28,3 b 660,4 ± 26,7 c 

Idade a IA (dias) 198,3 ± 6,3 a 223,0 ± 8,1 b 222,8 ± 8,0 b 

Peso IA (kg) 149,1 ± 9,1 a 164,0 ± 8,5 b 147,1 ± 7,7 c 

Espessura de toucinho (mm) 15,3 ± 2,3 a 15,0 ± 2,2 a 13,9 ± 2,0 b 

Fêmeas Padrão Grupos (%) * 57,9 61,2 61,5 

Taxa de Descarte (%) 29,3 24,8 27,6 

Nascidos Totais (n) 11,9 ± 2,3 12,5 ± 2,3 12,3 ± 2,3 

Nascidos Vivos (n) 10,7 ± 3,1 10,4 ± 3,2 11,4 ± 3,3 

* Fêmeas que não apresentaram nenhum retorno ao estro, intervalo desmame-estro menor que 20 dias, 

e duração da lactação entre 15 e 25 dias até a 3° parição;   
a, b e c na mesma linha diferem estatisticamente (P≤0,05) 
IA = Inseminação Artificial. 
Fonte: Adaptado de KUMMER et al., (2006). 

 

PINILLA & LECZNIESKI (2010) analisando as taxa de remoções da cobertura até o primeiro 

desmame, de plantéis norte-americanos encontraram que, leitoas inseminadas entre 28 e 31 semanas de 

idade (196 a 217 dias), mantiveram taxas de remoções de 10% da cobertura ao primeiro desmame. No 

entanto, as remoções aumentaram para leitoas inseminadas a partir das 32 semanas (224 dias). Os autores 

especulam que este incremento é consequência de matrizes com taxas de crescimento limitado, capacidade 

reprodutiva limitada e/ou ganho de peso demasiado durante a primeira gestação. No entanto, este assunto 

permanece em discussão em função da recomendação de alguns genótipos em manter a idade de inicio de 

estimulação sexual tardia, consequentemente, a cobertura entre 220 e 240 dias de idade (RATHJE & 

HIMMELBERG, 2004; SONDERMANN, 2010). VAN WETTERE et al. (2006) avaliando leitoas (Large White 

x Landrace) com inicio de estimulação a partir dos 161, 182 e 203 dias de idade, obtiveram maior 

sincronização de cio quando o início do estímulo com o macho ocorreu a partir dos 182 e 203 dias de idade, 

porém não encontraram diferença significativa na taxa de ovulação e sobrevivência embrionária das leitoas 
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inseminadas no segundo cio destes grupos (195,7; 215,5 e 232,7 dias de idade, respectivamente). Desta 

forma, o assunto ainda permanece em discussão, principalmente, em função dos dias não-produtivos 

acumulados, maior risco de descarte da leitoa na fase e maior peso a cobertura e ao parto. 

 

2.2. Aspectos genéticos e reprodutivos 

Existe na indústria, um significativo valor ao melhorar o desempenho reprodutivo das matrizes ao 

longo da vida, e grande interesse no impacto da seleção genética neste contexto, principalmente 

associados aos elevados custos de desenvolvimento para que uma fêmea atinja o estágio reprodutivo 

(CLUTTER, 2009). No que diz respeito à genética em relação à longevidade, estimativas de herdabilidade 

indicam que existem variações genéticas entre as linhas disponíveis no mercado, além de variações inter-

genéticas (RODRIGUES-ZAS et al., 2003; ZIER et al., 2004; SERENIUS et al., 2006). Porém, comparações 

entre elas são quase impossíveis, dada as características peculiares de cada uma e os fatores ambientais 

que constantemente influenciam o desempenho do plantel. O potencial genético para a produção de leitões 

é o determinante primário para permanência no plantel, no entanto, estas são características de baixa 

herdabilidade (nascidos totais e vivos, 0,11 e 0,09, respectivamente), limitadas a expressão quando os 

animais já estão selecionados e em fase de produção. Além disso, há um conflito entre os núcleos 

genéticos em diminuir o intervalo de gerações acelerando o progresso genético. De outro lado, 

suinocultores tentando explorar o máximo potencial da fêmea já alojada no plantel (CLUTTER, 2009). 

SERENIUS et al. (2008) analisando 6 linhas comerciais, constataram que o baixo consumo de alimento e 

mobilização de reservas durante a lactação, esteve associado ao maior risco de remoção precoce 

independente do genótipo. Outras características como idade ao primeiro parto, GPD e Espessura de 

toucinho (ET) aos 100 kg, número de leitões nascidos totais, estiveram associados a genótipos específicos.  

Já o peso ao nascimento não esteve assinado ao risco de remoções nesta análise.  

Dada as considerações feitas acima, em um mesmo grupo de leitoas introduzidas no plantel com 

características genotípicas e fenotípicas semelhantes, é difícil prever quais serão mais produtivas ou não. 

Relatos da literatura são conflitantes, em basear características fenotípicas como idade ao primeiro estro, 

ET e GPD a seleção, predizendo que animais em determinada condição terão maior vida reprodutiva. No 

entanto, estes indicadores são frequentemente avaliados na aquisição de animais. Em recente avaliação, 

PATTERSON et al. (2010) estudaram a relação entre idade à puberdade e vida reprodutiva até o terceiro 

parto de matrizes Camborough 22®. Os autores iniciaram a indução à puberdade a partir dos 140 dias 

através do contato com machos sexualmente maduros, dividindo as leitoas em 3 grupos, de acordo com 

intervalo entre o início do estímulo e observação do reflexo de imobilidade (1° estro), denominando-as de 

leitoas selecionadas. Nestas, a cobertura foi efetuada no terceiro estro. Aquelas que até os 180 dias (40 

dias de estimulação) não apresentaram estro, foram submetidas à hormonioterapia, associados ao mesmo 

manejo com machos empregado anteriormente, sendo inseminadas no segundo ou terceiro estro. Este 

grupo denominou-se de leitoas não selecionadas. Os resultados são apresentados na Tabela 3. Neste 

estudo, os autores não encontraram diferença significativa (P>0,05) entre os grupos; mas a produção de 2,6 

nascidos totais, e 2,2 nascidos vivos a mais na média das leitoas selecionadas, comparativamente às não 

selecionadas, têm um significado econômico importante. Ainda 60% das leitoas selecionadas atingiram 3 

parições, contra 50% das não selecionadas (Figura 2), o que, financeiramente tem um reflexo importante, 

pois significam maior recuperação do custo de aquisição inicial de leitoas de reposição. Outro aspecto 

econômico relevante foi que os 37,4% das leitoas não selecionadas nunca chegaram ao primeiro parto, 

acumulando 100% dos dias não-produtivos na sua vida produtiva. Os autores concluíram que a resposta ao 

protocolo padrão de estimulação sexual da leitoa pode ser utilizada para identificar aquelas que serão, 

provavelmente, mais férteis e mais produtivas no plantel, pois as leitoas que atingiram a puberdade em 40 

dias de contato com o macho levaram vantagem em termos de porcentagem de animais cobertos e maiores 

taxas de retenção.  
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Tabela 3. Nascidos totais e vivos após 3 parições, de acordo com o intervalo entre o inicio da 
estimulação sexual e observação do reflexo de tolerância ao homem na presença do macho (1° estro). 

 Idade à puberdade (dias) Leitoas 

Selecionadas
1
 

Leitoas não 

selecionadas
2
  < 153 154 a 167 168 a 180 

Nascidos totais
3
 25,8 ± 1,7 24,6 ± 1,3 26,3 ± 1,7 25,4 ± 0,9 22,8 ± 1,7 

Nascidos vivos
3
 24,4 ± 1,6 22,7 ± 1,2 24,2 ± 1,6 23,6 ± 0,8 21,4 ± 1,6 

Leitoas nunca 

atingiram 1 parto, % 
14,1 15,9 17,9  37,4 

1 
Desempenho médio após 3 parições das leitoas que apresentaram 1°estro entre 140 e 180 dias; 

2 
Desempenho média após 3 parições de leitoas que não apresentaram estro até os 180 dias, e foram submetidas à 

hormonioterapia. 
3
 Para fêmeas removidas antes da terceira parição os autores atribuíram o valor 0 (zero) leitões nascidos totais e vivos nos partos 

subsequentes onde a matriz não estava mais no plantel.  

Fonte: Adaptado de PATTERSON et al., (2010). 

 
 
Figura 2. Taxas de retenção até a terceira parição de leitoas inseminadas de acordo com idade a 
puberdade.  
EP = apresentação do primeiro estro até os 153 dias de idade,  
IP = apresentação do primeiro estro entre 154 a 167 dias de idade,  
LP = apresentação do primeiro estro entre 168 a 180 dias idade.  
NS = Leitoas sem apresentação de estro até os 180 dias, submetidas à hormonioterapia subsequente. 
ab

 Diferentes letras na vertical indicam diferença estatística entre as categorias (P≤0,05)  
Fonte: PATTERSON et al., (2010). 

 

3. Fatores relacionados às primíparas que afetam o descarte de matrizes jovens 

 

3.1. Fatores relacionados com a condição corporal da matriz ao parto 

O efeito da composição corporal (gordura e proteína) também exerce influência no consumo 

voluntário e é dependente de como o manejo nutricional foi executado na gestação. Desta forma a condição 

corporal com que a fêmea chega ao primeiro parto é importante, pois pode influenciar o grau de mobilização 

das reservas durante a lactação, o que pode acarretar em um comprometimento na produção de leitões, 

levando ao aumento da taxa de descarte e remoção de fêmeas prematuramente por baixa produtividade 

(WHITTEMORE, 1998). O peso da matriz no momento do parto e ao desmame são medidas pouco 

exploradas na maioria das granjas, visto que valores de referência são conhecidos (PIC, 2008). 
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As reservas corporais ao parto devem ser protetivas contra eventuais restrições de consumo de 

alimento, pois a alimentação na lactação minimizará o catabolismo sofrido devido à demanda da produção 

de leite. Com o objetivo de manter a produção de leite, mesmo diante de eventuais restrições de consumo, 

as fêmeas mobilizam suas reservas. Neste sentido, as primíparas mobilizam massa muscular e gordura na 

lactação, enquanto as fêmeas maduras tendem a mobilizar apenas gordura (CLOSE & COLE, 2001). Efeitos 

deletérios na qualidade dos folículos, devido à pulsatilidade de LH, e na sobrevivência embrionária são 

observados nos genótipos modernos em situações de restrição alimentar com mobilização de reservas 

corporais (PATTERSON & FOXCROFT, 2009b). Em recente avaliação, MELLAGI (2011), constatou que 

primíparas apresentaram IDE mais longo, porém não encontrou diferença avaliando diferentes graus de 

perda de peso corporal durante a lactação. Contudo, a autora encontrou maiores taxas de retorno ao estro 

em primíparas, e redução do tamanho da leitegada em até um leitão no parto seguinte naquelas fêmeas 

(OP 1 a 5) onde houve perda de peso, independente do grau. Ainda, segundo MELLAGI (2011) para 

primíparas o consumo alimentar durante a lactação não foi afetado pelo estado corporal ao parto, porém o 

peso ao desmame da fêmea esteve relacionado com o peso ao parto. Em secundíparas com baixo peso ao 

parto (≤225 kg vs. ≥225 kg) o consumo alimentar voluntário foi menor nas fêmeas mais leves, além de 

menor número de leitões nascidos no parto subsequente.  

AMARAL FILHA et al. (2010) analisando diferentes taxas de crescimento de leitoas a cobertura 

(GPD 771-870 g/dia, 600-700 g/dia e 701-770 g/dia) observaram que fêmeas que o alto GPD (771-870 

g/dia) resultaram em matrizes mais pesadas no momento da parição, e maior número de leitões natimortos 

intraparto, além de maior coeficiente de variação no peso dos leitões ao nascimento, quando comparadas 

com fêmeas com menor GPD. Ainda, o maior peso ao primeiro parto, significa maiores custos de produção 

em função dos altos níveis de exigências nutricionais para mantença, menor consumo voluntário de ração, 

acentuado catabolismo durante a primeira lactação, e menores taxas de retenção após três parições 

(FOXCROFT et al., 2004). 

Outro ponto a ser considerado, é que cada parição é um evento de alto risco para remoção das 

fêmeas, seja pelos aspectos produtivos, quanto ao de bem estar animal. Os períodos pré-parto e puerperal 

são considerados críticos em função da mortalidade de matrizes, associadas à fase e às intervenções 

obstétricas executadas, as quais influenciam negativamente a vida reprodutiva das matrizes. MELLAGI et al. 

(2009) analisando o desempenho reprodutivo subsequente de matrizes que sofreram intervenção obstétrica 

manual, constatou que, nestas, o percentual de fêmeas removidas entre o parto e inseminação pós 

desmame foi maior (21,9% vs. 9,0%, respectivamente), em relação àquelas cujo parto foi normal. Além de 

pior taxa de parição ajustada e diminuição do número de nascidos vivos no parto subsequente. VEARICK et 

al. (2007) avaliando causas de mortalidade de matrizes no centro-oeste brasileiro, constataram que 

problemas de parto afetaram 10,3% das fêmeas, e estas possuíam ECV médio de 3,6 e ordem de parto de 

2,1, com concentração de 75% na categoria de primeira parição. Das fêmeas em lactação, a mortalidade 

deu-se principalmente devido às úlceras gástricas (25%) e problemas de parto (25%), seguido de infecções 

urinárias (21,4%).  

   

3.2. Influência do consumo alimentar voluntário 

Durante o período lactacional as fêmeas deveriam consumir adequados níveis de ração para 

mantença e produção de leite. Em matrizes jovens, requerimentos para crescimento devem ser 

considerados. A menor capacidade intestinal de fêmeas jovens, baixa capacidade de consumo de alimento, 

poucas reservas energéticas e protéicas tornam-as mais susceptíveis a falhas reprodutivas associadas ao 

baixo consumo alimentar. Desta forma, a lactação representa um grande risco na vida reprodutiva da 

fêmea. EK-MEX et al. (2010) em análise de descartes de fêmeas em rebanhos mexicanos constataram que 

matrizes de ordem de parto 1 representaram 16,35% das fêmeas removidas. LUCIA et al. (2000) em análise 

semelhante de rebanhos americanos observaram 14,9% dos descartes da ordem de parto 1. SAITO et al. 

(2010) relataram que em rebanhos japoneses 25,9 e 20,6%, de descartes das ordens de parto 1 e 2, 
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respectivamente. Tais valores demonstram haver problemas durante a fase lactacional das primíparas, com 

consequências importantes para sua permanência no plantel. 

A nutrição durante a lactação desempenha um papel importante na garantia da eficiência 

reprodutiva, contribuindo para o aumento da longevidade das fêmeas no rebanho, visto que, a maioria das 

causas de remoção estão relacionadas às falhas reprodutivas (ANIL et al., 2006). KOKETSU et al. (1996) 

sugeriram que fêmeas exibindo queda no consumo alimentar durante a primeira ou segunda semana de 

lactação são mais facilmente descartadas por anestro e falhas reprodutivas em comparação com aquelas 

cujo consumo foi regular.  

Desta forma, o inadequado consumo de alimento está ligado a efeitos diretos e indiretos na 

remoção de matrizes. Efeitos diretos incluem claudicações ligadas a traumas e estresse secundários ao 

consumo abaixo da necessidade, especialmente em fêmeas com alto número de leitões lactentes. Efeitos 

indiretos estão relacionados ao desempenho reprodutivo subsequente, como prolongamento do intervalo 

desmame-estro, queda na taxa de prenhes relacionada à baixa sobrevivência embrionária, além da 

diminuição do tamanho da leitegada subsequente.  

Os efeitos do baixo consumo de alimento e a mobilização de reservas corporais têm sido 

documentados por vários autores. SCHENKEL et al. (2010) ao observar o desempenho de matrizes 

Camborough 22® no segundo parto, encontraram diminuição do número de leitões nascidos totais quando, 

durante a primeira lactação, a perda de peso corporal superou 10%, proteína corporal maior que 10,1% e 

gordura corporal maior do que 20,1% (Tabela 4). ZAK et al. (1997) analisando os efeitos de restrições a 

primíparas, compararam fêmeas alimentadas com 2,1 kg/dia dos 22 aos 28 dias de lactação vs. consumo à 

vontade durante 28 dias e encontraram menor sobrevivência embrionária e maior intervalo desmame-estro 

(87,5 vs. 64,4% e, 3,7 vs. 5,1 dias, respectivamente). Em outro estudo recente, VINSKY et al. (2006) ao 

aplicar restrições a primíparas dos 14 a 21 dias de lactação (2,5 kg/dia) observaram menor sobrevivência 

embrionária subsequente (79,2 vs. 67,9%), porém igual valor de intervalo desmame-estro, 

comparativamente a primíparas alimentadas a vontade (5,3 vs. 5,4 dias).  

Desta forma, o prejuízo no desempenho reprodutivo subsequente, após mobilização de reservas 

corporais em primíparas, está ligado à longevidade das matrizes dentro do rebanho (ANIL et al., 2006). Uma 

vez que estas matrizes, após falhas reprodutivas, devem ser recompostas ao grupo de cobertura, porém já 

assumindo a condição de pré-descarte em função dos prejuízos acumulados, como dias não-produtivos, em 

função de falhas reprodutivas após a cobertura. Outro agravante é o descontrole do estoque de matrizes 

dentro do rebanho, de modo que estas fêmeas ora representam excedente de matrizes a cobrir sendo 

descartadas por esta condição, ora são re-inseminadas com objetivo de atender as metas de cobertura, 

porém, com a condição de fêmeas potencialmente candidatas a novas falhas reprodutivas (VARGAS et al., 

2009). 

Com relação à duração da lactação associada ao consumo alimentar voluntário, essa pode 

comprometer a longevidade de matrizes de duas maneiras. Primíparas com lactações curtas tendem a 

perder menos peso, e estão menos expostas a alta demanda nutricional para produção de leite. Porém, 

segundo SOUZA et al. (2010), fêmeas desmamadas precocemente (primíparas < 17 dias e porcas <14 dias) 

podem apresentar um decréscimo na produtividade em função da incompleta involução uterina, 

desenvolvimento folicular limitado e recuperação incompleta do eixo hipotalâmico hipofisário, culminando 

em prolongamento do IDE e diminuição do tamanho da leitegada subsequente. Por outro lado, fêmeas com 

lactações prolongadas (>21 dias) quando associadas a manejos nutricionais deficientes, tem sua fertilidade 

comprometida em função do seu estado metabólico (catabolismo). 

ANIL et al. (2006) trabalhando com multíparas investigaram a associação de fatores relacionados 

ao parto (ordem de parto, peso da leitegada ao nascimento e ao desmame) e lactação (duração, consumo 

de ração e espessura de toucinho), com a remoção subsequente do plantel. Os autores concluíram que a 

chance de remoção na parição subsequente diminui em 30% para cada quilo adicional consumido durante a 

lactação, em relação à média (6,9 kg/ração/dia, em 18,7 dias de lactação). Da mesma forma, a chance de 
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remoção diminui em 5% para cada quilo de leitão desmamado/leitegada, e 17% para cada 1 mm a mais de 

espessura de toucinho, sendo que a média foi de 15,3 mm (Tabela 5). Da mesma forma, a chance de 

remoção aumenta naquelas fêmeas cujo consumo de ração entre os 2 e 14 dias de lactação foi menor do 

que 3,5 kg/dia, em relação às demais fêmeas do trabalho cujo consumo foi superior. (Figura 3). Em relação 

ao tamanho de leitegada ao parto e ao desmame, peso da leitegada ao parto, IDE e duração da lactação, 

os autores não encontraram associação com a remoção de matrizes do plantel. 

 

Tabela 4. Número de leitões nascidos totais no segundo parto de acordo com a mobilização de reservas 
corporais durante a primeira lactação 

Categorias de Perda n Médias Leitões nascidos 2° parto 

Perda de Peso (%)    

≤ 5,0 194 2,5 ± 0,15 10,2 ± 0,24
a
 

5,1 - 10,0 551 7,8 ± 0,09 9,7 ± 0,14
ab

 

10,1 - 25,0 477 13,0 ± 0,09 9,4 ± 0,15
b
 

Espessura de toucinho (mm)    

≤ 0 141 +0,6 ± 0,10 10,0 ± 0,28
a
 

0,1 - 4,9 785 2,6 ± 0,04 9,7 ± 0,12
a
 

5,0 -12,0 296 6,2 ± 0,07 9,6 ± 0,19
a
 

Escore Corporal Visual    

≤0,5 510 0,4 ± 0,01 9,9 ± 0,15
a
 

1,0 - 2,5 712 1,1 ± 0,01 9,5 ± 0,12
b
 

Proteína corporal (%)    

≤5,0 258 1,8 ± 0,15 9,9 ± 0,21
a
 

5,1 - 10,0 499 7,6 ± 0,11 9,9 ± 0,15
a
 

10,1 - 27,0 465 13,3 ± 0,11 9,3 ± 0,15
b
 

Gordura corporal (%)    

≤10,0 209 5,2 ± 0,27 10,1 ± 0,23
a
 

10,1 - 20,0 565 15,4 ± 0,16 9,8 ± 0,14
ab

 

20,1 - 42,0 448 25,6 ± 0,18 9,4 ± 0,16
b
 

ab
 Diferentes letras nas colunas dentro de cada variável indicam diferenças entre as categorias de leitões a segunda parição (P<0,05) 

Fonte: Adaptado de SCHENKEL et al., (2010) 

 

 
Figura 3. Razão de chance para remoção de matrizes cujo consumo de ração dos 2 aos 14 dias de lactação 
foi ≤ 3,5 kg/dia, em relação às fêmeas com alto consumo de ração (>3,5 kg/dia). 
Fonte: Adaptado de ANIL et al., (2006). 
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Tabela 5. Fatores associados com a remoção de matrizes antes do parto subsequente de acordo com a 
ordem de parto 

Variáveis explanatórias 
Razão de chance  

de remoção (%) 
P value 

OP 1 a 2 vs. OP > 6  3,1 >0,05 

OP 3 a 5 vs. OP > 6 23,8 >0,05 

Consumo ração
1 
vs. média grupo (kg/dia) 29,7 <0,01 

Peso leitegada ao desmame
2 
vs. média grupo (kg) 4,5 <0,01 

ET ao desmame
3 
vs. média grupo (mm) 16,9 <0,001 

n = 499 fêmeas analisadas (OP 1 a 8) 

OP = Ordem de parto, ET = Espessura de toucinho. 
1
 Para cada 1kg a menos consumido em relação à média do grupo 

2
 Para cada 1 kg de leitão desmamados a menos em relação à média do grupo 

3
 Para cada 1mm a menos de ET em relação à média do grupo 

Fonte: Adaptado de ANIL et al., (2006). 
 

Em relação ao intervalo desmame-estro, primíparas normalmente apresentam prolongamento do 

IDE em relação às matrizes (MELLAGI, 2011).  Segundo TANTASUPARUK et al. (2001), primíparas que 

apresentam IDE curto tiveram mais quilos de leitões produzidos ao longo da vida reprodutiva, apresentando 

acentuado decréscimo na produção em IDE maiores que 9 dias (Figura 4). Em relação ao risco de remoção, 

os autores concluíram que primíparas com IDE maior de 6 dias já apresentaram maior risco de remoção.  

SAITO et al. (2010), ao analisar o impacto no rebanho da queda do número de leitões nascidos na 

segunda parição, encontraram maior risco de descarte após o segundo parto nas matrizes onde ocorreu 

diminuição do número de nascidos totais no segundo parto (10,3% vs. 9,1%).  

 

 
Figura 4. Efeito do intervalo desmame-estro em primíparas sobre a produção de leitões a partir do segundo 
parto até a remoção do plantel em animais cruzados (Landrace x Yorkshire)  
abcd

 Letras diferentes na horizontal indicam diferença significativa (P<0,05).  
Fonte: TANTASUPARUK et al., (2001). 
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4. Fatores relacionados à reposição e a relação custo/benefício ao longo da vida 

reprodutiva 

 

No que diz respeito aos fatores relacionados à reposição e a relação custo/benefício ao longo da 

vida reprodutiva das matrizes no plantel, alguns pontos se destacam: a taxa de retenção de matrizes no 

rebanho, o retorno financeiro da leitoa e a utilização prática e racional das políticas de descartes. 

 

4.1. Taxas de retenção de matrizes no rebanho 

Alguns dos fatores mais críticos para atingir um desempenho reprodutivo adequado do rebanho de 

matrizes são o desenvolvimento e o manejo das leitoas. Existe uma ampla variação no que diz respeito ao 

sucesso de introdução e retenção de uma alta taxa de leitoas no rebanho (CULBERTSON, 2008).  

Em média, aproximadamente 50% das matrizes são descartadas e repostas todo o ano e 

desmamam de 30 a 40 leitões em toda a sua vida. Além disso, aproximadamente 20% dos descartes 

prematuros das fêmeas do rebanho de cobertura ocorrem antes do primeiro parto, com 65% destes 

descartes atribuídos às desordens ou falhas reprodutivas (LUCIA et al., 2000; GILL, 2007; ENGBLOM et al., 

2008). 

Uma meta prática de produção é de que 85% das leitoas introduzidas no plantel deveriam atingir o 

primeiro parto, e do primeiro para o segundo parto, não deveriam ter uma queda de mais de 10%. No 

entanto, podemos considerar não somente as introduzidas no plantel, mas também aquelas desmamadas, 

ou apresentadas à seleção, como forma de melhorar o controle do material genético produzido em 

multiplicadoras. Uma revisão dos dados de descartes de 50 granjas nos Estados Unidos, com mais de 

180.000 fêmeas (Tabela 6), revelou que quase um terço das fêmeas não foram capazes de desmamar mais 

que três leitegadas antes do descarte. Esta análise não está considerando a mortalidade de matrizes 

(PINILLA & LECZNIESKI, 2010). 

Minimizar a alta quantidade de matrizes sendo descartadas antes do terceiro desmame é um dos 

principais desafios aos suinocultores. Em outras palavras, é fundamental que procedimentos de manejo, 

programas nutricionais e sanitários permitam os produtores alcançar os benefícios de uma alta taxa de 

retenção e, consequentemente, um rebanho de matrizes mais maduro. 

 

Tabela 6. Taxa de descarte de acordo com a ordem de parto
1
 

Ordem de parto OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7+ Total 

Taxa de descarte
2
 5,3% 10,4% 6,7% 5,2% 5,3% 4,8% 9,4% 52,5% 

Taxa Cumulativa 5,3% 15,7% 22,4% 27,6% 32,9 43,1% 52,5% - 
1
 Foram incluídas na análise 180.000 matrizes; 94.600 informações de descartes; Período de 12 meses finalizado em 

Outubro de 2009; 
2
 Percentual do número total de matrizes das granjas (sem considerar a taxa de mortalidade de matrizes).  

Fonte: Adaptado de PINILLA & LECZNIESKI, (2010).
 

 

Fêmeas jovens são removidas frequentemente por descarte involuntário, as quais não estão 

completamente amortizadas, aumentando o custo do leitão desmamado. As novas fêmeas incorporadas, 

além de seu custo de aquisição, somam-se os desafios sanitário-produtivos em função da baixa imunidade 

como doenças reprodutivo-digestivas e menor peso de leitegada ao nascimento e ao desmame, o que pode 

comprometer o desempenho dos leitões após o desmame (PINILLA & LECZNIESKI, 2010). 

Utilizando a idade como indicador de peso corporal, PINILLA & LECZNIESKI (2010) contrastaram 

as semanas de idade à primeira cobertura contra a taxa de descarte da cobertura ao primeiro desmame. 

Perceberam que a taxa de remoção manteve-se constante nas leitoas cobertas pela primeira vez entre 28 e 

31 semanas de idade. A partir da 32º semana de idade, houve um aumento na taxa de descarte. Não está 

claro porque razão leitoas com idade mais avançada no momento da cobertura tendem a ter uma vida 
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reprodutiva menor. Entretanto, especula-se que pode estar relacionado com uma baixa taxa de crescimento, 

habilidade reprodutiva limitada e/ou por ganhar muito peso na primeira gestação. 

Desta forma, os sistemas de produção deveriam considerar ações direcionadas a reduzir perdas, 

principalmente de fêmeas jovens, visando reter as porcas por mais tempo nas granjas, quando estão 

planejando aumentar a lucratividade no futuro. Uma taxa de reposição anual de 45 a 50% é proposta com a 

meta mais razoável, com uma idade média do plantel aproximada de 3,5 partos, 33% das fêmeas do plantel 

na categoria de ordem de parto zero e OP1 e mais de 50% nas categorias de OP2 a OP5 (Figura 5). Nestas 

regras não se enquadrariam as granjas que estão em povoamento e quando o rebanho está fechado devido 

a algum surto por determinada doença (PINILLA & LECZNIESKI, 2010).  

Granjas ou sistemas de produção de suínos que não retêm 70% ou mais das leitoas cobertas até 

a OP3 não são capazes de alcançar consistentemente as metas associadas à taxa de reposição anual de 

50% e idade média à remoção ao quinto parto. Isto enfatiza o conceito de que produzir leitoas de alta 

qualidade é o elemento chave de qualquer plano para se alcançar o perfil de estrutura etária adequada 

(PINILLA & LECZNIESKI, 2010).  

Dentro de um mesmo sistema de produção podem existir grandes diferenças nas taxas de 

retenção de matrizes (Figura 6). Um sistema de 40 mil matrizes apresentou uma taxa de retenção de 69% 

até a 3ª parição, variando de 55% até 85%. Essas variações existem mesmo em granjas com reposição de 

mesma origem e regidas pelos mesmos protocolos e procedimentos de produção. Fatores como consumo 

anual de ração, manejo da condição corporal das fêmeas, rotatividade e qualificação de funcionários, 

motivação da equipe, sanidade e desenho das instalações deveriam ser investigados como potenciais 

fatores de risco (PINILLA & LECZNIESKI, 2010). 

Segundo PINILLA & LECZNIESKI (2010), sistemas de alimentação automatizados e um adequado 

desenho de comedouro na lactação são ferramentas chaves para otimizar a produção e a taxa de retenção 

de matrizes. Já é bem documentado (ANIL et al. 2006; SCHENKEL et al., 2010) o impacto positivo de 

comedouros automatizados na lactação em relação ao ganho de peso da leitegada e à correlação entre 

maior consumo de alimento na lactação e a taxa de retenção. Na mesma linha de raciocínio PINILLA & 

LECZNIESKI, (2010), sugerem que diferentes dimensões da gaiola de maternidade deveriam ser 

consideradas para maximizar a produção de leite e o apetite das fêmeas em lactações maiores que 21 dias. 

 

 
Figura 5. Estrutura etária do plantel de acordo com a taxa de reposição anual  
Fonte: PINILLA & LECZNIESKI, (2010). 
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Figura 6. Variações na taxa de retenção da cobertura a terceira parição das fêmeas em um sistema de 40 
mil matrizes, no qual cada linha representa uma granja. Período de 12 meses de avaliação, finalizado em 
setembro de 2009. 
Fonte: Adaptado de PINILLA & LECZNIESKI, (2010). 
  

Qualquer anormalidade no fluxo normal de produção pode impactar nas taxas de descarte, idade 

média à remoção, taxa de reposição e, inclusive, na mortalidade de matrizes. Nestes casos, as granjas 

precisam utilizar matrizes oportunistas e/ou ter uma baixa pressão de seleção das leitoas de reposição para 

atingir as metas de cobertura. Este é o começo do que é chamado de “Espiral da morte”, caracterizada por 

altas taxas de mortalidade, baixas taxas de retenção e baixo desempenho reprodutivo no momento que 

animais de baixo potencial produtivo são incorporados e/ou mantidos no plantel (PINILLA & LECZNIESKI, 

2010). 

 

4.2. Retorno financeiro da leitoa ao longo da vida reprodutiva 

Em um cenário de altos custos com alimentação, as matrizes atingem uma margem financeira 

positiva tardiamente. A longevidade da matriz possui um grande papel em relação ao retorno financeiro em 

rebanhos comerciais (PLÀ et al., 2003). Existe uma grande variação de país para país em relação aos 

índices produtivos, preço do suíno, custo de alimentação, entre outros. Desta forma, é necessário conhecer 

os índices e custos de produção locais para determinação de um cenário econômico próprio, a fim de 

avaliar os retornos financeiros nos rebanhos (SASAKI & KOKETSU, 2010).  

Ao serem inseridas no plantel, as fêmeas suínas adicionam ao sistema um custo de reposição que 

é virtualmente fixo e que começa a ser amortizado à medida que esta fêmea começa a produzir receitas, 

que são os leitões desmamados. Desta forma, a fêmea iniciaria a ter um retorno financeiro positivo quando 

a receita da produção de leitões desmamados for suficiente para amortizar e ultrapassar o valor dos custos 

iniciais e de manutenção da mesma (DIJKHUIZEN et al., 1989; HUIRNE et al., 1991). O valor presente 

líquido (VPL) é o valor líquido atual de um investimento utilizando a taxa de desconto e uma série de futuros 

pagamentos (valores negativos) e receita (valores positivos). Além da fórmula (Quadro 1) o VPL pode ser 

calculado utilizando-se tabelas ou softwares com análises financeiras, como o Microsoft Excel. 

STALDER et al. (2003) utilizaram uma análise do VPL para determinar o número de parições que 

uma matriz deve permanecer no plantel de granjas produtoras de leitões, e avaliaram a sensibilidade do 

VPL aos índices zootécnicos, ao preço pago pelo leitão ao desmame e o preço de aquisição da leitoa. Após 

gerar a análise – baseada nos valores produtivos e econômicos de quatro anos consecutivos – os autores 

concluiram que a leitoa de reposição deve permanecer no rebanho por, pelo menos, 3 parições para atingir 

um VPL positivo. Assim, matrizes que possuem uma vida reprodutiva mais longa, produzem um maior VPL, 
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e são mais lucrativas que matrizes que permanecem no rebanho por períodos mais curtos (STALDER et al., 

2003). Consequentemente, a identificação de fatores genéticos, ambientais e de manejo que aumentem a 

vida produtiva das matrizes traz maior retorno sobre o investimento das mesmas. Ainda, o incremento do 

valor pago pelo leitão ao desmame e a produtividade, fazem com que as fêmeas possam atingir um VPL 

positivo mais cedo (STALDER et al., 2003). 

No entanto, analisando exclusivamente o retorno sobre o investimento, PINILLA & LECZNIESKI 

(2010) relatam que as fêmeas permanecem com um retorno sobre o investimento negativo até atingir a 3ª 

parição e, este, torna-se positivo na 4ª parição (Figuras 7 e 8). Após isso, as fêmeas apresentam vantagem 

econômica da 5ª a 7ª parição. Após a 7ª parição, não há vantagens econômicas em mantê-las no rebanho. 

 

Quadro 1 . Fórmula para cálculo do Valor Presente Líquido 

 

 

 

t = a quantidade estimada de partos que a matriz permanecerá no plantel; 

n = o número de fluxos de caixa na lista de valores (ex.: custo de aquisição, custo do primeiro 

ciclo, receita do primeiro ciclo e assim por diante); 

i = a taxa do custo de oportunidade ou juros sobre o capital (geralmente assume-se uma taxa 

de aproximadamente 6.5%, dividida pelo número de partos/fêmea/ano, gerando-se, assim, uma taxa 

por parto); 

FC = é o saldo líquido na ordem de parto determinada. 

Fonte: Adaptado de WIKIPEDIA, (2011). 

 

 

 
Figura 7. Custo de produção do leitão desmamado (em US$) e margem cumulativa por fêmea de acordo 
com a ordem de parto nos Estados Unidos. 
Fonte:PINILLA & LECZNIESKI, (2010). 
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Figura 8. Retorno sobre o investimento de acordo com ordem de parto nos Estados Unidos 
Fonte:PINILLA & LECZNIESKI, (2010). 

  

Conforme apresentado na Tabela 7, se o número médio de leitões nascidos vivos diminuir 0,5 

leitão por leitegada (de 10,1 para 9,6 leitões), ao invés de a fêmea atingir um VPL positivo na terceira 

parição, ela atingirá na quarta parição, na granja do exemplo (STALDER et al., 2003). 

Segundo STALDER et al. (2003) com uma redução de 2 dólares no valor de venda do leitão 

desmamado (preço base de US$32), sem alterar outras variáveis, a parição na qual a matriz atinge um VPL 

positivo aumenta para a quarta parição, ao invés da terceira parição (Tabela 8). Dois dólares, nesta 

simulação, correspondem a 6,25% de redução no valor de venda do leitão desmamado. 

 

Tabela 7. Valor Presente Líquido (US$) por leitoa nas diferentes ordens de parto, de acordo com a 

variação no número de leitões nascidos vivos por leitegada
1
 

Leitões nascidos 

vivos (n) 
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 

8,6 (106) (104) (84) (60) (37) (20) 

9,1 (93) (78) (46) (10) 24 53 

9,6 (80) (52) (7) 40 86 125 

10,1 (67) (26) 31 90 147 198 

10,6 (53) 0 69 140 209 270 

11,1 (40) 26 108 190 270 342 

11,6 (37) 52 146 241 332 415 
1
 Valores em US$ dólares. Valores entre parênteses representam VPL negativos. 

Fonte:  Adaptado de STALDER et al., (2003). 

Da mesma forma, se o valor do leitão desmamado aumenta 2 dólares, a parição na qual a matriz 

atinge um VPL positivo reduz da terceira para a segunda parição. Estes resultados demonstram que, 

relativamente, pequenas oscilações no valor do leitão desmamado possuem um impacto importante sobre a 

lucratividade do investimento na leitoa de reposição. Isto poderia afetar substancialmente os retornos 

financeiros das matrizes e a maneira como atingem um VPL positivo.  

 Em relação ao preço de aquisição da leitoa (Tabela 9), este possui uma influência 

relativamente menor sobre o período que a fêmea deve manter-se produtiva até atingir um VPL positivo, 

quando comparado com alterações no valor do leitão desmamado. O preço de aquisição da leitoa precisou 

aumentar 25% (US$50 acima do valor inicial assumido de US$200) para alterar a parição na qual a fêmea 

atinge o VPL positivo (da terceira para a quarta parição, no exemplo).  

 A análise de STALDER et al. (2003) demonstrou que o VPL é menos sensível à mudanças no preço 

de aquisição da leitoa do que com a média de número de leitões nascidos vivos por leitegada e do que o 
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valor pago pelo leitão ao desmame. No modelo econômico utilizado pelos autores, as fêmeas devem 

permanecer no plantel até, pelo menos, a terceira parição para atingir um VPL positivo. 

 

Tabela 8. Valor Presente Líquido (US$) por leitoa nas diferentes ordens de parto, de acordo com a 

variação no preço de venda do leitão ao desmame 

Preço de venda 

do leitão ao 

desmame (US$) 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 

26,00 (111) (116) (106) (92) (79) (70) 

28,00 (97) (86) (60) (31) (4) 19 

30,00 (82) (56) (15) 29 72 108 

32,00 (67) (26) 31 90 147 198 

34,00 (52) 4 77 151 223 287 

36,00 (37) 35 122 212 298 376 

38,00 (21) 65 168 273 373 465 
1
 Valores em US$ dólares. Valores entre parênteses representam VPL negativos. 

Fonte: Adaptado de STALDER et al., (2003). 

 

Sistemas Produtores de Leitões (SPL) podem reduzir seus custos com genética reduzindo a 

parição na qual a fêmea atinge um VPL positivo, melhorando a lucratividade do sistema dessa forma. No 

caso onde as matrizes não estão permanecendo no rebanho por tempo suficiente para atingir um VPL 

positivo, devem ser determinadas as causas da remoção de fêmeas jovens e um plano de ação deve ser 

elaborado (STALDER et al., 2003). 

 

Tabela 9. Valor Presente Líquido (US$) por leitoa nas diferentes ordens de parto, de acordo com o 

preço de aquisição da leitoa 

Preço de 

aquisição da 

leitoa (US$) 

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 

125 17 58 114 174 231 281 

150 (11) 30 87 146 203 253 

175 (39) (2) 59 118 175 225 

200 (67) (26) 31 90 147 198 

225 (94) (53) 3 62 119 170 

250 (122) (81) (25) 35 91 142 

275 (150) (109) (52) 7 64 114 

300 (178) (137) (80) (21) 36 87 
1
 Valores em US$ dólares. Valores entre parênteses representam VPL negativos. 

Fonte: Adaptado de STALDER et al., (2003). 

 

Além disso, uma análise do VPL das matrizes pode ser utilizada para analisar o desempenho de 

diferentes genéticas, as quais possuem preços e desempenhos distintos. Investir mais capital ao adquirir 

leitoas que possuem uma maior longevidade pode ser mais lucrativo que tentar adquirir leitoas a um menor 

preço, com menor qualidade e que serão descartadas após a primeira ou segunda parição.  

Adicionalmente, uma variável que possui um impacto importante no retorno financeiro da leitoa é o 

custo diário de manutenção da fêmea no plantel (custo total anual ÷ 365 dias do ano ÷ número de matrizes 

no plantel), podendo variar, aproximadamente, de US$ 1,85 dólares nos Estados Unidos até US$ 3,38 

dólares na Europa, no entanto, este custo pode sofrer variações de acordo com a região (PIVA, 2011). 
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O custo diário de manutenção da fêmea no plantel está ao redor R$3,20 por fêmea por dia 

(considerando uma unidade de 6.000 matrizes, sem considerar custos administrativos) no Brasil, podendo 

variar significativamente de acordo com a região, devido ao custo de alimentação dos animais e de 

depreciação das instalações (KUMMER, 2011).  

Para aumentar o retorno sobre o investimento, devem ser aplicados protocolos de tomada de 

decisão de descarte de matrizes com base em indicadores confiáveis de desempenho reprodutivo, 

racionalizando a remoção de fêmeas jovens (PATTERSON & FOXCROFT, 2009). Sendo assim, manter 

procedimentos e manejos que gerem uma maior longevidade das matrizes são os primeiros passos para 

aumentar o lucro líquido da matriz ao longo da vida (SASAKI & KOKETSU, 2010).  

Entretanto, o retorno financeiro da leitoa pode ser afetado por outras variáveis, como nas épocas 

de baixo preço de aquisição das leitoas de reposição, podendo ser economicamente vantajoso descartar 

fêmeas mais jovens ou estabelecer políticas de descartes voluntários mais rigorosas em relação às fêmeas 

menos produtivas. Ou ainda, acelerar o ganho genético do sistema com maiores taxas de reposição 

(HUIRNE et al., 1991; LUCIA et al., 2000; STALDER et al., 2003). 

 

4.3 Racionalização das políticas de descarte 

Dada a análise dos pontos acima, é importante sumarizar as ações que podem ser implantadas de 

modo a maximizar a retenção de fêmeas jovens nos plantéis. As ações podem ser implantadas de acordo 

com nível ou escala de gerenciamento do sistema. Considerando o gerenciamento do sistema sugere-se:  

 

 Análise periódica da taxas de reposições anuais: a taxa de reposição anual deve estar entre 45 a 

50%, com uma taxa de descarte de 44%, taxa de retenção de matrizes de 70% até a 3ª parição, 

idade média ao descarte ao 5º parto e idade média do rebanho de 3,5 parições. Variações entre os 

genótipos existentes no mercado devem ser consideradas. 

 Gerenciamento das taxas de retenção: Os programas de gerenciamento de dados das granjas são 

boas ferramentas para auxiliar o diagnostico de uma baixa taxa de retenção. Ao considerarmos cada 

grupo de leitoas ingresso como um lote, é possível analisarmos o mesmo ao longo das parições. 

 Monitorias em abatedouros: fornecem subsídios necessários para a tomada de decisão, permitindo 

a análise comparativa em diferentes granjas. Entretanto, é uma ferramenta pouco explorada. Nestas 

sugere-se a analise de ovários (principalmente, animais descartados por anestro), estomago, útero, 

bexiga e rins.  

 Manejo de leitoas: maximizar o aproveitamento de leitoas incorporadas, com ações direcionadas ao 

manejo e estimulação da puberdade, assim como identificação correta das causas de remoção. O 

desenvolvimento corporal adequado das leitoas é essencial para atingir taxas de descartes 

aceitáveis. Além disso, é importante uma boa aclimatação na unidade, a qual permite à leitoa produzir 

imunidade contra os patógenos contidos no rebanho o qual a mesma está sendo inserida. 

 Auditoria de fornecedores: é importante a discussão clara e objetiva do sistema com os 

fornecedores de material genético, mesmo em sistemas onde a multiplicação é própria.  

 Escolha de animais e razões de descarte: a escolha dos animais deve estar em acordo com os 

objetivos definidos no sistema. O treinamento para o correto apontamento das razões de descarte 

também contribui para a tomada de decisão.  

 Análise de fatores indiretos: a análise de fatores como, consumo de água e ração por fêmea 

alojada, de acordo com a produtividade são exemplos de indicadores que podem ser gerenciados. 

Outros fatores como dias não-produtivos, percentual de intervenções ao parto, percentual de retornos 

ao estro e abortamentos também podem ser utilizados no entendimento/diagnóstico de problemas no 

sistema. 

 Treinamento da equipe: a capacitação das equipes, focada nos objetivos da granja ou do sistema, 

pode impactar positivamente na melhora do diagnóstico e manejo da taxa de retenção. Neste sentido 
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a gestão aberta dos objetivos (políticas de descarte) e resultados obtidos contribui para o 

engajamento da equipe.  

 Diferenças ambientais dentro de diferentes granjas do sistema: na análise de grupos de granjas 

é importante o conhecimento das particularidades de cada uma considerando variações ambientais 

entre elas. Estas podem gerar grandes diferenças na taxa de retenção, mesmo com fêmeas de 

reposição vindas da mesma fonte e sob os mesmos protocolos operacionais. 

 Identificação de animais de baixo desempenho: a análise dos animais a serem removidos é uma 

excelente oportunidade de identificar fêmeas com desempenho inadequado e de realizar a reposição 

por fêmeas mais produtivas. 

 

Ao nível operacional, é preciso fazer com que as políticas previamente definidas, traduzam-se em 

linguagem clara e objetiva às equipes de produção. Considerando cada etapa de produção sugere-se: 

 Escolha as matrizes a serem descartadas na maternidade evitando alojá-las na linha de cobertura. 

Analise o complexo mamário de todas as primíparas desmamadas contrastando com a 

número/qualidade de leitões desmamados.  

 Remova leitoas em anestro após seis semanas de estimulação sexual e resposta negativa a 

hormonioterapia. 

 Evite descartar matrizes antes do terceiro desmame: sabidamente estas matrizes ainda não 

amortizaram seu custo de aquisição. Descarte as que não foram capazes de produzir mais de 30 

leitões até a 3° parição.   

 Matrizes oportunistas: evite reter matrizes após a 7° parição, matrizes que não apresentam cio até 

quatro semanas após o desmame, matrizes com o aparelho locomotor (claudicação grave) ou 

mamário comprometido (menos de oito tetos funcionais) e com descargas vulvares graves. Mantenha 

atenção sobre as fêmeas potenciais candidatas a novas falhas reprodutivas como retornos e 

abortamentos re-inseminados, matrizes inseminadas com baixo escore corporal ao desmame.  

 Remova fêmeas com péssimas condições corporais ao desmame, e com problemas aparentes 

graves como cascos rachados, úlceras escapulares, artrites, etc. Ao optar pela recuperação de uma 

fêmea, ofereça condições satisfatórias de alojamento e alimentação. 

 

Por fim, é possível fazermos análises comparativas de diferentes granjas, situando cada uma em 

relação às demais do grupo. Neste caso, os parâmetros são baseados em algum banco de dados pré-

estabelecido. PINILLA & LECZNIESKI (2010) apresentaram um relatório baseado na meta sugerida pela 

genética e em 25% das melhores granjas de um sistema de produção norte-americano (Tabela 10). É 

importante perceber que o incremento em 6% na taxa de reposição anual, em um sistema de 20.000 

matrizes, por exemplo, implica na aquisição de 1200 leitoas adicionais/ano.  

 

Tabela 10. Indicadores de desempenho anual de um sistema de produção norte-americano
1,2

 

Indicador Alvos Top 25% Diferença Nível de intervenção 

Mortalidade anual de fêmeas (%) < 6,0 5,0 1,0 > 9,0 

Descarte anual (%) < 44 NI NI > 50 

Reposição anual (%) < 50 56 (6,0) < 30 e > 60 

Idade média do rebanho (partos) 3,5 3,0 (0,5) < 3 e > 4 

Idade média a remoção 5,5 4,5 (1,0) < 5 
1 
Valores entre parênteses são negativos; 

2 
Baseado em 2,5 leitegadas/fêmea/ano 

Fonte: Adaptado de PINILLA & LECZNIESKI, (2010).
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5. Considerações finais 

 

É importante estar atento a condição corporal dos animais em todas as etapas de produção, 

devido à influência sobre a produtividade, consequentemente nas taxas de retenção do rebanho.  A 

manutenção de uma taxa de retenção de 70% até a terceira parição, com idade média a remoção maior que 

5 partos, influenciam diretamente o retorno financeiro da leitoa ao longo da vida reprodutiva, podendo 

adiantar ou atrasar o período necessário para que a fêmea esteja completamente amortizada e começar a 

gerar lucro. Infelizmente esta análise sistemática ainda é uma ferramenta pouco explorada. 

Desta forma, para uma racionalização das políticas de descarte, é fundamental a implantação de 

protocolos práticos para orientação das equipes na tomada de decisões de remoção de matrizes. O 

treinamento dos funcionários também assume relativa importância, pois equipes treinadas e atualizadas 

sobre os protocolos vigentes significam maior domínio da produção e minimização de fatores negativos de 

manejo. 
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COMO ENFRENTAR UM PROBLEMA DE ALTA MORTALIDADE DE MATRIZES NA 
CRIAÇÃO INDUSTRIAL DE SUÍNOS 

 

HOW TO DEAL WITH HIGH SOW MORTALITY IN PIG FARMS 
 

Paulo E. Bennemann*1, Lídia S. Arend2, Diogo Magnabosco2 
 
 

Resumo 
 

Nos sistemas de produção aproximadamente 30 a 60 % das matrizes são removidas do plantel antes de 

desmamarem três leitegadas. Isso se deve, principalmente, a remoção involuntária destas fêmeas, mais 

especificamente a mortalidade de matrizes jovens. As causas de mortes de matrizes suínas são muito 

variadas e, na maioria das vezes, pouco diagnosticadas. Dentre as principais causas destacam-se a 

infecção urinária, problemas do aparelho locomotor, falhas cardíacas e úlcera gástrica. A ocorrência das 

mortes tem origem multifatorial associado a vários componentes do sistema produtivo, como estrutura física 

da granja, épocas do ano, idade do plantel, entre outros. O ponto fundamental para o controle da 

mortalidade de matrizes é entender a causa ou as causas do problema, e através disso adotar medidas 

preventivas e identificação de fatores de risco, que estão associados e são vinculados com a característica 

produtiva do rebanho em questão. 

 

 

1. Introdução 

 

 A busca do cumprimento das metas zootécnicas estabelecidas em um sistema produtor de leitões 

esta relacionada, em parte, a estrutura etária do plantel de matrizes e alvos de coberturas. Segundo 

PINILLA & LECZNIESKI (2010) e SANZ et al. (2007), aproximadamente 30 a 60 % das matrizes são 

removidas do plantel antes de desmamarem três leitegadas. Isso se deve, principalmente, a remoção 

involuntária destas matrizes, mais especificamente a mortalidade de matrizes jovens. Segundo PALOMO 

(2006), 76% das mortes de matrizes estão concentradas até o terceiro parto. A literatura demonstra que a 

mortalidade anual de matrizes tem uma grande amplitude, variando de 3% e 23% (MADEC, 1984; 

D‟ALLAIRE et al., 1996; KOKETSU, 2000; VEARICK et al., 2008; SANZ et. al., 2007), com uma média de 6 

a 8%. Dessa forma, existe uma grande oportunidade de ganhos financeiros através do aumento da taxa de 

retenção de fêmeas no plantel, principalmente pelo controle da mortalidade de fêmeas jovens. 

 O presente artigo tem por objetivo revisar as principais causas de mortalidade de matrizes suínas 

nos sistemas tecnificados, formas de controle e estratégia para minimizar as perdas produtivas decorrentes 

da mortalidade. 
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2. Taxas de remoção e mortalidade de matrizes 

 

 Aproximadamente 15-20% de matrizes que são removidas do plantel, produziram apenas uma 

leitegada (BOYLE et al., 1998; LÓPEZ-SERRANO et al., 2000; LUCIA et al., 2000). Vários trabalhos 

demonstraram que, em plantéis comerciais, a média de partos até a remoção da matriz foi menor que 5 

leitegadas, com uma variação de 3,1 a 4,6 (BOYLE et al., 1998; JORGENSEN et al., 1996; RODRIGUEZ-

ZAS et al., 2003; AKOS & BILKEI, 2004). Grande parte das matrizes jovens foram removidas por causas 

não planejadas (DIJKHUIZEN et al., 1989; BOYLE et al., 1998; LE COZLER et al.,1999), enquanto que a 

proporção de remoção planejada aumentou com o maior número de partos (DIJKHUIZEN et al., 1989; 

BOYLE et al., 1998). 

 A alta taxa de seleção de matrizes, baseada em critérios inadequados favorece a permanência de 

porcas em produção com pouca chance de longevidade. A decisão da conservação dessas fêmeas 

“marginalmente viáveis” e que, deveriam ser descartadas contribui para aumento na taxa de mortalidade 

(GEIER et al., 2000). Da mesma forma, metas de produção podem encorajar o gerente da granja na 

retenção de porcas que deveriam ser descartadas, simplesmente para atingir alvos. 

 Nas últimas décadas houve um aumento importante na taxa de mortalidade de matrizes. No final 

da década de 80, CONNOR (1989), sugeriu que o nível de mortalidade de matrizes deveria ser menor de 

3%. Nas décadas seguintes as taxas de mortalidade média de matrizes variaram de 0% a 23,5% 

(D'ALLAIRE et al., 1991; D'ALLAIRE et al., 1996; PALOMO, 2006) com uma média de 6 a 8 % (Tabela 1). O 

aumento da taxa de mortalidade pode ter relação com o aumento no tamanho dos rebanhos, redução no 

período de lactação e, em alguns casos, com prevalência alta de algumas enfermidades crônicas (DEEN et 

al., 2000). 

 Segundo KOKETSU (2000) ao compararmos granjas de pequeno e grande porte, podemos 

encontrar uma diferença significativa no modo com que os funcionários desempenham suas funções. 

Nestas, podemos perceber que os trabalhadores muitas vezes têm pouco tempo para dar atenção às 

matrizes e possíveis sinais clínicos importantes das mesmas. Outra preocupação nestes plantéis, devido ao 

manejo intensivo, é a grande dificuldade de eliminar ou controlar doenças, principalmente em plantéis onde 

há entrada mais frequente de leitoas. 

 

Tabela 1. Percentual de mortalidade de matrizes em diversos países ao longo dos anos 

Autores Ano 
N° de 

Granjas 
Média Amplitude Origem 

D‟ALLAIRE et al., 1996 130 6,9 0,0-17,9 Canadá 

KOKETSU  2000 604 5,7 - EUA 

KIRK et. al. 2005 10 10,0 - Dinamarca 

PALOMO  2006 335 6,3 2,8-23,5 Espanha 

SANZ et. al. 2007 1 10,0 7,0-17,0 EUA 

VEARICK et. al. 2008 1 8,1 - Brasil 

 

 

3. Principais causas de mortalidade de matrizes 

 

 As causas de mortes de matrizes suínas são muito variadas e, de certa forma, pouco estudadas e 

até mesmo compreendidas. Isso se deve a pouca importância dada a esta categoria de animais e a baixa 

quantidade de animais submetidos a necropsias mais completas, uma vez que produtores acreditam que 

podem identificar a causa principal de mortalidade com base apenas em dados clínicos (ALMEIDA et al., 

2007). 
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 Existe uma grande divergência quanto às principais causas de mortalidade de fêmeas. No entanto 

grande parte delas é coincidente na maioria dos trabalhos. A tabela 2 apresenta as principais causas de 

mortalidade de matrizes encontradas na literatura. 

 

4. Infecção Urinária 

 

 Em vários estudos (Tabela 3), a infecção urinária (IU) tem sido demonstrada como maior causa de 

mortalidade de matrizes em reprodução (VEARICK et.al., 2008; TILLON & MADEC, 1994). Segundo 

ABIVEN et al. (1998) em plantéis de alta prevalência de doença urinária (>30%) as matrizes apresentam 

maior risco de morte quando comparadas a matrizes de outros plantéis cuja prevalência da IU é inferior a 

30%. 

 Os agentes etiológicos mais comumente envolvidos na IU são o Actinobaculum suis e a 

Escherichia coli (SOBESTIANSKY et al., 1999). 

 Problemas locomotores, insuficiente consumo de água ou baixa qualidade da mesma (TILLON & 

MADEC, 1984), má higiene das instalações, frequência de arraçoamento (SOBESTIANSKY & 

BARCELLOS, 2007), alta taxa de proteína na ração e baixa quantidade de cloreto de sódio na dieta 

(PENNY, 1986) entre outros fatores, são importantes na difusão deste problema. 

 CHAGNON et al., (1991) verificaram que matrizes mortas por problemas urinários 

(cistite/pielonefrite) haviam produzido uma média de 5 leitegadas, indicando que o aumento da idade teria 

correlação direta com a mortalidade devido a problemas com obesidade, falta de exercício e lesões do 

aparelho locomotor. Da mesma forma VEARICK et al. (2008) observaram que 54,2% das matrizes com IU 

tinham 5 ou mais partos e escore corporal visual (ECV) médio de 3,8. 

 

 

Tabela 2. Principais causas de mortalidade de matrizes em rebanhos suínos  

 

Autores 

Causa (%) 
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SANFORD et. al., (1994) 2,6 21,0 2,6 - 47,4 - -  

CRISTENSEN et. al., (1995) 12,3 11,5 - 28,5 5,6 - -  

IRWIN et.al, (1999) 2,2 12,9 9,9 - - - -  

IRWIN et. al., (2000)  3,0 11,0 7,0 44,0 6,0 1,0 -  

KIRK et. al., (2005) 5,0 6,0 - 48,0 32,0 -  24,0 

PALOMO (2006) 9,6 6,4 3,1 15,7 2,7 17,5 -  

VEARICK et, al., (2008) 30,8 14,1 - 7,68 - - 6,41  

* Fêmeas sacrificadas devido a distúrbios locomotores 
** Fêmeas sacrificadas devido a problemas não locomotores 
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Tabela 3. Frequência de mortalidade de fêmeas por infecção urinária. 

Autores Frequência de mortalidade (%) 

Tillon & Madec (1984) 46,50 

Vearick (2006) 30,80 

Duran (1994) 20,00 

Christensen et al. 13,30 

Chagnon et al. (1991) 8,00 

Sanz et al. (2007) 6,50 

 

5. Problemas do aparelho locomotor 

 

 Nos últimos anos, problemas do aparelho locomotor têm assumido uma posição importante no rol 

de causas de mortalidade de matrizes, principalmente devido à morte não espontânea, ou seja, sacrifício de 

matrizes em função de distúrbios locomotores severos. De acordo com KIRK et al. (2005), as principais 

causas de sacrifício de matrizes foram desordens locomotoras (72%), sendo que desse total as artrites 

(24%) foram as mais frequentes, seguidas por fraturas (16%). Geralmente as matrizes acometidas por 

problemas locomotores apresentam baixa condição corporal devido à dificuldade de se manter em estação 

e consequentemente de se alimentar corretamente. Segundo VEARICK et al., (2008) as fêmeas sacrificadas 

apresentaram ECV médio de 1,1. 

 PALOMO (2006) demonstrou que 15,7% das mortes de matrizes foram devido a distúrbios 

locomotores e que, destes, aproximadamente, 86% ocorrem em matrizes de até 3 partos, demonstrando 

que se trata de um problema de animais jovens, o qual assume maior importância devido a remoção 

precoce da matrizes do plantel.  

 

6. Morte súbita - Falha cardíaca 

 

 Os suínos são conhecidos como animais de pequena proporção de peso do coração, um volume 

cardíaco baixo e alta sensibilidade à deficiência de oxigênio pelo miocárdio, por isso facilmente são 

acometidos por falhas cardíacas que muitas vezes são relatadas como morte súbita. Essa peculiaridade faz 

com que qualquer evento estressante predisponha a sobrecarga do sistema circulatório. Segundo DROLET 

et al., (1992), eventos estressantes foram verificados em 84% dos casos de falha cardíaca. De acordo com 

CHAGNON et al. (1991), 31,4% das mortes de matrizes suínas são resultantes de falhas cardíacas. De 

acordo com VEARICK et al. (2008), falhas cardíacas representaram 10,3% dos resultados das necropsias 

em matrizes e que 50% delas apresentavam escore corporal visual maior ou igual a 4, evidenciado a 

possível sobrecarga do sistema circulatório com consequente falha cardíaca. 

 DROLET et al., (1992) encontraram como fatores de risco associados a mortalidade de matrizes 

por falha cardíaca a obesidade, altas temperaturas, eventos estressantes como parto, brigas, cobertura e 

transporte. Dos casos de falha cardíaca diagnosticada neste estudo, 61% ocorreram em dias em que a 

temperatura máxima atingiu 32°C ou mais. Em um estudo para demonstrar a influência da temperatura 

sobre a mortalidade, D‟ALLAIRE et al., (1996) verificaram que em um período de três dias consecutivos em 

que as temperaturas máximas foram iguais ou superiores a 31°C, a taxa de mortalidade chegou a 11% 

daquelas ocorridas durante todo o ano em que ocorreu o estudo. VEARICK et al. (2008), encontraram uma 

prevalência três vezes maior de mortes em dias em que a temperatura atingiu 33°C a 34,5°C, comparando 

a períodos onde a temperatura não ultrapassou os 29,5°C. 
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7. Úlcera Gástrica 

 

 Vários autores têm relatado a crescente importância da úlcera gástrica como causa da mortalidade 

em matrizes, podendo representar 14% do total de mortes (VEARICK et al., 2008). O desenvolvimento da 

úlcera gástrica é multifatorial, porém fatores relacionados à alimentação e manejo alimentar, associados ao 

estresse, parecem exercer maior influência. SANZ et al. (2007) relataram a prevalência de 10,3% de mortes 

de matrizes por úlcera gástrica em situações de um único arraçoamento diário. VEARICK et al. (2008) 

observaram que 63,64% das ocorrências de úlceras gástricas ocorreram na maternidade. A associação de 

fatores como temperatura ambiente elevada e mudanças no manejo alimentar pode contribuir para a 

ocorrência de úlceras durante essa fase. 

 Da mesma forma, a característica física das rações como, o tamanho médio das partículas, a 

variação no tamanho das partículas também devem ser consideradas como fatores predisponentes de 

úlcera gástrica. 

 

8. Torção de órgãos abdominais 

 

 O percentual de mortalidade por esta causa varia de 9 a 24 % (CHAGNON et al., 1991; 

VESTERGAARD et al., 2006; SANZ et al., 2007). Estômago, baço, intestino e fígado são os órgãos 

abdominais mais afetados por acidentes e torções. As patologias envolvendo estes órgãos afetam 

principalmente, porcas com três ou mais partos. Análises de WARD & WALTSON (1980) demonstraram que 

as matrizes gestantes acometidas por estes tipos de patologias morriam principalmente após dois meses de 

gestação. 

 A mortalidade por estas causas ocorrem principalmente em plantéis com manejo alimentar 

arraçoando uma vez ao dia (SOBESTIANSKY et al., 1999). Outro fator que tem sido relatado desde a 

década de 90 (CHAGNON et al., 1991) é a alta porcentagem de fêmeas que morrem nos finais de semana, 

principalmente pelo número reduzido de funcionários nesses períodos, levando-se mais tempo para 

alimentar os animais que ficam excessivamente estressados. A soma destes fatores pode levar a uma 

rápida dilatação gástrica e possivelmente provocar mortes por torções de órgãos abdominais 

(SOBESTIANSKY et al., 1999). 

 

9. Fatores de Risco associados à Mortalidade de Matrizes 

 

 De acordo com SASAKI & KOKETSU (2008), aproximadamente 40% das mortes de matrizes 

ocorrem no período pré-parto ou na primeira semana após o parto.  Outros autores têm demonstrado este 

mesmo perfil de distribuição das mortalidades de matrizes.  No estudo de CHAGNON et al. (1991) 42,1% 

das mortes ocorreram no período de peri-parto. Para DEEN et al., (1999) 50% das mortes de matrizes 

ocorreram durante as três primeiras semanas após o parto. Segundo CHAGNON et al. (1991) é provável 

que a morte de matrizes durante esta fase esteja relacionada a falha cardíaca, a qual representou 31,4% 

das mortes de matrizes. 

 A ordem de parto das matrizes constitui um fator de risco importante na avaliação da mortalidade 

de matrizes. SASAKI & KOKETSU (2008) demonstraram que fêmeas de alta ordem de parto e leitoas, 

constituem o maior grupo de risco para mortalidade. Segundo o autor, em um trabalho retrospectivo 

realizado com dados do Pig Champ de 140 rebanhos, foi possível observar dois picos distintos de 

mortalidade em fêmeas jovens, um as 33 e outro as 50 semanas de vida, indicando que leitoas a primeira 

cobertura e ao primeiro parto apresentam alto risco de mortalidade. O comportamento e as mudanças 

fisiológicas a que a leitoa é submetida desde a puberdade, cobertura e parto podem aumentar seu estresse 

físico (VON BORELL et al., 2007). Da mesma forma, por ainda estarem em desenvolvimento corporal 

(ROZEBOOM et al., 1996) e de estrutura óssea, poderiam apresentar maior dificuldade ao parto.  
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 VEARICK et al. (2008) elaboraram um estudo relacionando as principais causas de mortalidade de 

matrizes com a ordem de parto e condição corporal das fêmeas (Tabela 4). Neste estudo foi possível 

observar que fêmeas jovens compõem 69,2% das mortalidades e que houve uma tendência de maior 

ocorrência em animais de maior condição corporal. 

 

Tabela 4. Causas de Mortalidade de fêmeas suínas e sua relação com ordem de parto e escore 
corporal visual 

Causa Morte N % Ordem Parto Escore Corporal Visual 

Infecção Urinária 24 30,8 4,8±3,4ª 3,8±0,6ª 

Úlcera Gástrica 11 14,1 1,8±1,7ª 3,5±0,6ª 

Sacrificadas 11 14,1 2,3±2,5
ab

 1,1±0,2
ab

 

Problema Parto 8 10,3 1,9±2,8
ab

 3,6±0,7
ab

 

Falha cardíaca 8 10,3 2,2±2,9
ab

 3,6±0,5
ab

 

Outras Causas 12 15,4 1,0±1,5
b
 3,3±0,7

b
 

Sem Diagnóstico 4 5,1 1,7±1,0
ab

 3,4±0,8
ab

 

a,b letras diferentes indicam diferença significativa (P<0,05) ; 

Adaptado de VEARICK et al. (2008). 

 

10. Medidas de controle e estratégias para minimizar as perdas devido a alta 

mortalidade de matrizes 

 

 A mortalidade de matrizes é um problema multifatorial associado a vários componentes do sistema 

produtivo. As causas específicas são pobremente entendidas porque o exame “post mortem” detalhado e 

exames complementares raramente são realizados. 

 O ponto fundamental para o controle da mortalidade de matrizes é entender a causa ou as causas 

do problema. Segundo STRAW (1984) os produtores de suínos devem ser encorajados a registrarem todas 

as mortes de fêmeas, incluindo informações como idade, data, estágio de produção e qualquer mudança 

recente de manejo ou ambiente. A análise desses registros permite verificar o nível de mortalidade de 

matrizes e estimar a(s) possível(is) causa(s). Pode ainda ajudar a esclarecer os principais fatores 

relacionados à mortalidade, munindo o técnico de dados para avaliar o problema. 

 A saúde do rebanho e a atenção dada ao manejo das matrizes são componentes críticos para a 

mortalidade de matrizes. Cuidadosa observação diária dos animais, deslocamento adequado entre os 

galpões, inspeção diária da disponibilidade de água, adequação do plano de alimentação das matrizes e 

rápida intervenção individual com isolamento daquelas com problemas de saúde são essenciais para 

manter a taxa de mortalidade de matrizes abaixo de 5% (MORÉS, 2007). Baseado nesses cuidados, 

ALMEIDA et al. (2007) sugerem algumas medidas que são consideradas eficientes para o controle de 

aspectos epidemiológicos relacionados às principais causas de mortalidade de fêmeas na suinocultura e, 

muitas delas atuam no controle de uma ou mais entre as causas de morte (Tabela 5). 

 O treinamento da equipe de granja também é outro ponto fundamental para o controle da 

mortalidade de matrizes. A identificação precoce das alterações de comportamento e eventuais sintomas 

clínicos no plantel é uma medida importante para intervenções diretamente sobre as fêmeas ou nos fatores 

de risco associados. Da mesma forma, o reconhecimento de fêmeas problema tem um papel estratégico no 

momento do descarte de matrizes. 

 A taxa de retenção de matrizes é importante para que se tenha um bom desempenho zootécnico 

do plantel. Em uma situação de alta mortalidade esse é o principal desafio para manutenção da estabilidade 

da produção, uma vez que aproximadamente 60% das matrizes são removidas antes de completarem 3 

partos devido a descarte involuntário, ou seja, mortalidade de matrizes jovens (SANZ et al., 2007). 

Assumindo que uma unidade produtiva, para atingir seus alvos de produção tenha que manter um número 

mínimo de fêmeas inseminadas durante um determinado período. Fêmeas estas oriundas de um pool de 
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leitoas e de matrizes desmamadas. Em casos de alta mortalidade de matrizes, este referencial é perdido. 

Não é mais possível realizar uma previsão de descarte e reposição de matrizes de forma apropriada, uma 

vez que fêmeas mortas não estão previstas na programação. Consequentemente ocorre um “furo de 

produção”. Baseada nesta situação é importante a realização de uma análise criteriosa da sazonalidade da 

mortalidade, principalmente em situações onde o calor se torna o principal agente de risco para mortalidade. 

Essa análise permite uma programação antecipada de reposição de matrizes e uma manutenção dos partos 

através de estratégias de inseminações de um número maior de matrizes em períodos críticos. Esta 

estratégia visa apenas minimizar as perdas. Não pode ser adotada como regra na produção. É importante 

que os fatores de risco e as causas reais de mortalidade sejam esclarecidas para que possamos, 

definitivamente, reduzir a mortalidade de matrizes. 

 

Tabela 5. Medidas de controle relacionadas a fatores de risco para mortalidade de fêmeas suínas. 

Medida de controle 
Fatores de risco 

controlados 
Autores 

Estimular fêmeas a beberem 

água várias vezes ao dia 
Infecção urinária PENNY, 1986; BERNER, 1981 

Adição temporária de 

acidificantes da urina via 

ração 

Infecção urinária BERNER, 1981 

Melhoria das condições de 

higiene das instalações 

Infecção urinária 

Problemas locomotores 

PENNY, 1986; BERNER, 1981 

SOBESTIANSKY et al. 1999 

Controle de problemas 

locomotores 
Infecção urinária BERNER, 1981 

Melhoria da qualidade da 

água 
Infecção urinária PENNY, 1986; BERNER, 1981 

Disponibilidade de água 

Falha cardíaca 

Infecção urinária 

Úlcera gástrica 

D'ALLAIRE et al. 1996 

PENNY, 1986; BERNER, 1981 

ALMEIDA et al. 2006 

Manter o diâmetro geométrico 

médio das partículas da ração 

em 900 a 1200 micrômetros 

Úlcera gástrica WONDRA et al. 1995 

Remover fontes adicionais de 

calor 
Falha cardíaca D'ALLAIRE et al. 1996 

Diminuir o estresse dos 

animais 

Falha cardíaca 

Úlcera gástrica 

Infecção urinária 

D'ALLAIRE et al. 1996 ALMEIDA et al. 2006 

SOBESTIANSKY et al. 1999 

Ventilação adequada 
Falha cardíaca 

Problemas respiratórios 

D'ALLAIRE et al. 1996 

SOBESTIANSKY et al. 1999 

Melhoria das instalações Problemas locomotores SOBESTIANSKY et al. 1999 

Manejo do arraçoamento 

Infecção urinária 

Úlcera gástrica 

Torções e acidentes 

de órgãos abdominais 

Falha cardíaca 

SOBESTIANSKY et al. 1999 

ALMEIDA et al. 2006 

BERNER, 1981 

 

D'ALLAIRE et al. 1996 

Adaptado de ALMEIDA et. al., 2007 
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11. Considerações finais 

 

 Em situações de alto percentual de mortalidade de matrizes, as principais causas devem ser 

identificadas e associadas à condição fisiologia (gestação ou lactação), ordem de parto e condição física 

das fêmeas. Com isso, ações direcionadas por fase de produção podem ser implementadas, assim como 

tentativas para minimizar as perdas por estresse térmico e para melhorar as condições de fêmeas 

candidatas ao sacrifício. Falhas de manejo também estão associadas à alta taxa de mortalidade e, por isso, 

medidas preventivas podem ser adotadas para aumentar a longevidade das fêmeas e minimizar as perdas 

econômicas. Para que isso seja possível, a administração de fêmeas de risco assume posição primordial. 
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Resumo 

 

A crescente preocupação mundial com as questões ambientais tem influenciado as atividades das 

empresas e de seus gestores, visto que o aumento de temperatura da Terra, a destruição da camada de 

ozônio e o esgotamento acelerado dos recursos naturais estão impulsionando a busca por um novo modelo 

de crescimento econômico que alie os resultados da empresa à preservação do meio ambiente. A Granja 

São Roque é um destes exemplos. A partir de 2003, a propriedade deu início ao seu projeto de 

reestruturação sustentável, em que um ousado plano de modernização começou a ser implantado para 

readequar ambientalmente toda a propriedade suinícola, atendendo à legislação ambiental vigente. As 

instalações dos suínos foram readequadas e a capacidade produtiva da propriedade foi ampliada. O suíno, 

além de fornecer alimento – a carne –, passou a ser considerado um potencial fornecedor de energia 

elétrica, créditos de carbono e biofertilizantes. O projeto de geração distribuída de energia a biogás da 

Granja São Roque é piloto em Santa Catarina e está sendo desenvolvido em parceria com a concessionária 

local - CELESC.  

 

 

1. Introdução 

 

 O Brasil é o quarto maior produtor mundial de suínos, atrás somente da China, União Européia e 

Estados Unidos. O Estado de Santa Catarina, isoladamente, é o principal estado produtor, com 20,4% dos 

animais, possuindo um rebanho permanente de 5,4 milhões de cabeças. No PIB do Estado, a suinocultura é 

a segunda principal atividade, participando com 19% do total e é o estado onde se encontra o projeto em 

foco, denominado Reestruturação Sustentável Granja São Roque (CENTRO DE SOCIOECONOMIA E 

PLANEJAMENTO AGRÍCOLA – EPAGRI/CEPA, 2009). Além da grande produção de suínos, Santa 

Catarina é o único estado considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como zona livre 

de febre aftosa sem vacinação, o que favorece a exploração dos mercados interno e externo de produção 

de carne suína (OIE, 2011). 

                                                
1
 Granja São Roque, Videira - SC. - www.gsaoroque.com.br; 

2
 Granja São Roque Videira - SC e Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis - SC.  
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 Devido ao aumento do rebanho de suínos no Brasil, a poluição provocada pelo manejo 

inadequado dos dejetos dos suínos pode aumentar o nível de contaminação dos rios e lençóis de águas 

superficiais, afetando tanto o meio rural como o urbano. 

 Outro fator importante é a poluição associada ao problema do odor desagradável dos dejetos 

destes animais. Isto ocorre devido à evaporação dos compostos voláteis, que causam efeitos prejudiciais à 

saúde humana e animal. Os contaminantes do ar mais comuns presentes nos dejetos são: amônia (NH3) e 

metano (CH4). A emissão desses gases pode causar graves prejuízos nas vias respiratórias dos seres 

humanos e dos animais, bem como a formação de chuva ácida através de descargas de amônia na 

atmosfera, além de contribuírem para a emissão de gases de efeito estufa (GEE), aumentando 

significativamente os problemas relacionados ao aquecimento global.  

 Tendo em vista esses impactos que a produção de suínos pode acarretar ao meio ambiente se 

não for bem gerenciada, a Granja São Roque, localizada no município de Videira (Santa Catarina), começou 

a desenvolver diversas ações que visam à sustentabilidade de suas atividades, havendo uma preocupação 

essencial com a conservação dos recursos naturais, o que a levou a buscar soluções inovadoras de 

alternativas limpas e renováveis de geração de energia. 

 

2. Descrição do projeto 

 

2.1. Reestruturação Sustentável 

 A Granja São Roque foi construída no final da década de 70, porém, a partir de 2003 foi 

implantado um plano de modernização e sustentabilidade, contemplando:  

1- Readequações Ambientais: realizadas para atender à legislação vigente e em consonância com as 

exigências do IBAMA; 

2- Readequação das Instalações: todas as instalações foram readequadas para proporcionar melhores 

condições de bem estar animal. Um trabalho intenso foi realizado para recuperar instalações que 

estavam desativadas e aumentar a capacidade produtiva da propriedade; 

3- Aumento na Escala de Produção: o plantel de matrizes era de 3.400 e foi aumentado para 8.500. O 

número total de suínos passou de 20.600 para 47.000, um aumento de 128% da capacidade 

produtiva; 

4- Gestão da Água: inicialmente foi necessário realizar um estudo e readequação do uso de toda a água 

utilizada na propriedade para otimizar sua utilização. Concomitantemente, foi feita a inversão do fluxo 

de drenagem das instalações que abrigam os suínos, evitando a contaminação das águas; 

5- Gestão dos Dejetos dos Suínos: os resíduos dos suínos passaram a ser vistos como uma matéria- 

prima para geração de energia elétrica, créditos de carbono e biofertilizantes, possibilitando a 

propriedade gerar novas receitas através da preservação do meio ambiente. Como não havia 

processos, produtos ou informações adequadas para a realidade da propriedade, por ser projeto 

piloto, diversos mecanismos inovadores foram desenvolvidos, utilizando o conhecimento científico em 

consonância com o saber popular. Um dos exemplos foi o desenvolvimento do sistema de 

decantação de baixo custo, em que não foram utilizados equipamentos industriais, e sim tubos 

perfurados e outros materiais em PVC, com alvenaria; 

6- Gestão da Energia: com vistas a buscar soluções em alternativas renováveis de geração de energia, a 

Granja São Roque implantou um projeto de geração de energia através do biogás gerado pelos 

resíduos dos suínos, sendo pioneiro no Estado de Santa Catarina; 

7- Análise da Eficiência Energética: este projeto está sendo elaborado juntamente ao SENAI Nacional, 

SENAI/SC e SC/GÁS, verificando as necessidades energéticas da granja, o potencial de utilização 
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direta do biogás e um sistema de monitoramento da qualidade e quantidade de biogás gerado nos 

biodigestores. Este estudo visa aumentar ainda mais a otimização de recursos energéticos da 

propriedade e contribuir com o meio ambiente. 

 

3. Sistema de Manejo de Dejetos de Suínos (SMDS) 

 

 Em consonância com práticas de sustentabilidade, a Granja São Roque desenvolveu um Sistema 

de Manejo de Dejetos de Suínos (SMDS) que reduz as emissões provenientes de GEE e contribui para a 

melhoria da qualidade de vida da população existente na região, diminuindo a incidência de vetores 

patogênicos, odores e melhorando a qualidade do efluente final tratado.  

 Com 8.500 matrizes e uma população de 47.000 suínos, a Granja São Roque gera em média 350 

m³ de efluentes por dia, constituídos de fezes, urina e volumes expressivos de água que é utilizada no 

manejo de limpeza das instalações. 

 Através do manejo dos resíduos destes animais produz-se gás metano, quando são 

armazenados e tratados em sistemas líquidos, particularmente lagoas anaeróbias (biodigestores), cuja 

finalidade é reduzir e estabilizar a matéria orgânica e recuperar o substrato, para que este possa ser 

utilizado como biofertilizante e biogás. Desta forma, os dejetos e efluentes são transportados das 

instalações dos suínos, por meio de canos de PVC, para dois sistemas completos de tratamento, cada 

um constituído por:  

 

▪ Composteira: local onde são depositadas e processadas as matérias orgânicas de animais 

mortos, descartados bem como resíduos de partos. Neste material é adicionada maravalha, com 

o objetivo de diminuir o mau odor e acelerar o processo de compostagem. O resultado é um 

composto orgânico que pode ser utilizado na agricultura, propiciando melhorias nas condições 

físicas e químicas do solo. 

▪ Decantador (separador de sólidos): é responsável pela separação dos sólidos dos dejetos suínos 

que juntamente com o lodo que se forma no fundo dos biodigestores, são utilizados para 

produção de fertilizantes orgânicos, de forma seca e estabilizada. Para o desenvolvimento do 

decantador de baixo custo, utilizou-se o conhecimento científico em consonância com o saber 

popular, em que não foram utilizados equipamentos industriais, e sim tubos perfurados e outros 

materiais em PVC, com alvenaria.  

▪ Lagoas anaeróbicas (biodigestores): tratamento primário do efluente, dimensionada para receber 

cargas orgânicas elevadas, que impedem a existência de oxigênio dissolvido no meio. Cinco 

biodigestores foram instalados na propriedade para captação do biogás gerado. 

▪ Lagoas facultativas: tratamento secundário do efluente, que tem como característica a qualidade 

ambiental, pois é aeróbica na superfície e anaeróbica no fundo. 

▪ Lagoa de maturação: tem como finalidade “polir” o efluente tratado, que possui uma grande 

quantidade de sólidos suspensos. 

▪ Banhados construídos: consistem na percolação do efluente tratado em tanques preenchidos 

com pedra brita, servindo como filtragem final. 

▪ Oxigenação do efluente tratado: foram instaladas cascatas em alvenaria após as lagoas 

anaeróbicas. 
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4. Geração de Energia Elétrica a Partir do Biogás 

 

  A Geração Distribuída de Energia consiste em gerar energia para o consumo interno da 

propriedade e, quando houver excedente de geração, a energia é direcionada para o sistema elétrico 

da região. Com isso, a energia é gerada próxima ao local onde é distribuída, diminuindo os custos com 

transmissão e distribuição e sendo ambientalmente mais favorável. Dados do Ministério das Minas e 

Energia indicam que 15% de toda a eletricidade gerada no país é perdida no transporte, comprovando 

a maior vantagem e eficiência da geração distribuída de energia frente à geração convencional 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009). 

  Este tipo de geração propõe um novo olhar sobre o modelo do sistema elétrico, que 

apresenta várias vantagens em relação ao modo de gerar convencional, como: viabiliza a eficiência 

energética regional a partir da sua renovabilidade; viabiliza o emprego das fontes renováveis e limpas 

disponíveis em abundância no Brasil; viabiliza unidades geradoras de pequeno porte; fornece energia 

adequada ao tipo de consumo; produz amplos efeitos econômicos locais e regionais (aumento de 

emprego, treinamento e capacitação, desenvolvimento de tecnologias, dentre outros). 

  O biogás é uma das fontes de energia mais favoráveis ao meio ambiente, visto que sua 

aplicação permite a redução dos GEE e auxilia no combate à poluição do solo e dos lençóis freáticos. 

Para tanto, o Brasil possui uma enorme vantagem frente a outros países, pois conta com uma grande 

biodiversidade e disponibilidade de água, produção agropecuária expressiva e condições climáticas 

favoráveis para assumir uma posição de forte promotor do aproveitamento de fontes renováveis (BLEY 

et al., 2009). 

  Segundo SACHS (2008), “nenhum outro país do mundo reúne condições igualmente 

favoráveis à criação gradual de uma nova civilização sustentável dos trópicos, baseada na exploração 

sistemática do trinômio biodiversidade-biomassas-biotecnologia”.  

  A propriedade apresentada neste artigo está desenvolvendo seu projeto de Geração 

Distribuída de Energia em parceria com a concessionária local (CELESC), sendo um projeto piloto no 

Estado de Santa Catarina.  

  Como ocorre para todas as fontes renováveis de energia, a efetiva viabilização do potencial 

de produção de eletricidade requer não apenas a definição de políticas de fomento, mas também a 

elaboração de leis e consequente regulamentação, sendo imprescindível a atuação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para desenvolver este papel (BLEY et al., 2009). 

  Todo o projeto da Granja São Roque, desde sua concepção, foi desenvolvido atendendo às 

normas e regulamentações existentes. Em Abril de 2010, a propriedade obteve registro na ANEEL, 

sendo o primeiro registro do Estado. Em Maio do mesmo ano, a propriedade se candidatou ao Edital 

da CELESC, de compra de energia elétrica de propriedades que utilizam biogás oriundo de dejetos de 

animais, esgoto sanitário e resíduos sólidos urbanos. A propriedade atendeu a todas as exigências e 

foi contemplada.  E em Fevereiro de 2011 o Operador Nacional de Energia Elétrica (ONS), órgão 

responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de 

energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) aprovou o projeto de conexão da rede elétrica 

da propriedade com a rede da CELESC.  

  A energia é gerada na propriedade através do Sistema de Manejo de Dejetos de Suínos 

(SMDS) citado anteriormente.  

  Com o objetivo de capturar o biogás produzido para a posterior geração de energia elétrica, 

foram instalados cinco biodigestores, constituídos de manta plástica semiflexível, conforme imagem a 

seguir (Figura 1). 
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Figura 1: Biodigestores utilizados para captação do biogás- Granja São Roque. 

  

O biogás é transportado através de gasodutos, dos biodigestores até a Central de Gás. No percurso do 

gasoduto, foram instalados diversos purgadores, cuja função é retirar o líquido que se condensa ao longo 

da tubulação, melhorando a qualidade do biogás gerado e impedindo que o líquido chegue aos moto-

geradores, o que causaria corrosão dos equipamentos.  

 Com o auxílio de compressores, o biogás é aspirado e disponibilizado para o consumo nos moto-

geradores. O biogás é encaminhado até a Central de Geração, onde estão localizados os moto-geradores, 

que transformam o biogás em energia elétrica. Para filtrar novamente o biogás antes de sua chegada nos 

moto-geradores, utiliza-se um filtro de limalha de ferro.  

 O fluxograma do funcionamento do sistema de geração de energia está representado a seguir 

(Figura 2). Os projetos de crédito de carbono e biofertilizantes estão destacados em outra cor, pois estão 

em fase de desenvolvimento. 

 Atualmente estão instalados dois moto-geradores com capacidade de 100 kVA cada e um moto-

gerador com capacidade de 330 kVA
1
. Atualmente, a energia gerada está sendo utilizada para abastecer a 

Fábrica de Rações e outras três granjas de suínos. 

Cada moto-gerador conta com um painel automático, de alta tecnologia, que realiza as tarefas de controle e 

proteção do conjunto moto-gerador. 

 A fim de assegurar a completa eliminação do CH4 está sendo instalado um queimador tipo flare e 

para medir a quantidade e qualidade do biogás gerado está em andamento a instalação de medidor de 

CH4, que permite um monitoramento mais eficaz da emissão dos GEE. 

 Segundo análise realizada pela CELESC, se levarmos em consideração que cada casa popular 

consome cerca de 150 kw/mês, a produção de energia elétrica na Granja São Roque é capaz de abastecer 

cerca de 2.200 casas populares todo mês, demonstrando a importância do projeto na substituição de fontes 

não- renováveis de energia.  

 Cabe destacar que, para que todo esse processo atinja o resultado desejado, os procedimentos 

operacionais devem estar em constante aprimoramento, visando adequar ambientalmente todos os setores 

da produção de suínos, desde o manejo inicial dos dejetos suínos até a geração de energia elétrica através 

do biogás. 

 

                                                
1
Este moto-gerador possui um diferencial em sua fabricação, pois foi desenvolvido especificamente para gerar energia através do 

biogás. No Brasil, foi instalado pela primeira vez na Granja São Roque. Os outros motores existentes no mercado são motores a diesel, 
adaptados para operarem através do biogás. 
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 Figura 2 – Fluxograma do funcionamento do sistema de geração de energia. 

 

5. Créditos de Carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) 

 

 Além de a Granja São Roque apresentar uma alternativa sustentável para suprir sua 

demanda energética e gerar renda com a venda de energia, o projeto contribui para a redução na 

emissão de gases que provocam o efeito estufa, o que possibilita também a geração de renda através 

da certificação no mercado de créditos de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL).

  O MDL consiste em uma forma subsidiária de cumprimento das metas de redução das 

emissões, estabelecidas pelo Protocolo de Quioto, em que cada tonelada métrica de carbono deixada de 

ser emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento pode ser negociada com países com 

meta de redução, que são os países desenvolvidos que ratificaram o Protocolo. Ou seja, o protocolo 

estabeleceu que, caso os países que ratificaram o Protocolo não atinjam as metas estabelecidas poderão 

comprar créditos de outras nações que possuam projetos de MDL. 
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 A Granja São Roque está na fase de Validação do projeto e já recebeu diversas propostas de 

países Europeus para comercialização dos créditos. Seu Documento de Concepção do Projeto (DCP) 

foi elaborado e já está publicado no site da ONU (UNFCC
2
). 

 A redução das emissões de GEE, principalmente gás metano (CH4), é conseguida através da 

combustão deste gás no moto-gerador para a produção de energia, e quando houver excedente é 

queimado no flare (queimador), convertendo o biogás em CO2, cujo potencial de aquecimento global é 

21 vezes menor que o gás metano. Portanto, o CO2 equivalente (CO2e) do metano é igual a 21, e 

uma tonelada de metano reduzida corresponde a 21 créditos de carbono.  

 O projeto de MDL desenvolvido na propriedade prevê que a redução de emissões de CO2 

será de 9.154,04 tCO2e/ano. 

 

6. Resultados obtidos 

 

 Através dos projetos e ações desenvolvidos pela Granja São Roque, foi possível obter melhoras 

significativas na área ambiental, tornando a propriedade adequada ambientalmente.  

Melhorias e benefícios sociais e ambientais relevantes foram obtidos para a propriedade, para toda a 

comunidade local (que engloba cerca de 1.000 pessoas) e para os animais (cerca de 47.000 por mês). As 

principais delas foram:  

 

▪ Diminuição do risco de contaminação do lençol freático devido ao manejo adequado dos dejetos dos 

suínos;  

▪ Diminuição dos odores provocados pelos gases dos dejetos dos animais; 

▪ Diminuição de vetores patogênicos ligados a dejetos animais;  

▪ Geração de emprego durante e posteriormente a atividade de projeto;  

▪ Capacitação profissional (treinamento) dos funcionários;  

▪ Desenvolvimento tecnológico na região;  

▪ Os ganhos econômicos obtido nos 16 meses de geração de energia a biogás são motivadores para 

continuar investindo na sustentabilidade. 

 

7. Conclusão 

 

 O Brasil é reconhecido mundialmente como o país de maior potencial para a produção de 

biocombustíveis, pelo fato de ter excepcionais condições de solo e clima, uma biodiversidade incomparável 

e vasta extensão territorial (SACHS, 2008). Estas características lhe permitem desenvolver a agricultura e 

pecuária de forma eficaz, e, consequentemente, obter uma quantidade expressiva de resíduos derivados de 

animais, principalmente da suinocultura, que podem ser utilizados como fontes renováveis de energia. 

Com o grande desafio de ter de criar um número de animais cada vez maior, sem ter de aumentar o 

território e sem causar tantos impactos ao meio ambiente, a suinocultura precisa desenvolver suas 

atividades visando alternativas que diminuam os impactos ambientais. Este foi o objetivo principal que levou 

a Granja São Roque a adotar projetos que aliassem a criação de suínos à preservação do meio ambiente. 

 Desta maneira, a geração de energia a biogás surgiu como alternativa energética benéfica ao 

meio ambiente, substituindo fontes fósseis pelas renováveis na geração de energia, como forma, 

                                                
2
 Sigla de United Nations Framework Convention on Climate Change, traduzindo, Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças do Clima.  

O link para acessar o DCP é: 
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/3KSYW8HLGU2OLO8X8GWLPMI2LFIDOF/view.html 
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concomitantemente, de reduzir o aquecimento global e criar novas fontes de receita para a propriedade – 

sustentabilidade.  

 A viabilidade técnica e econômica da produção de energia, através do biogás de dejetos de 

suínos, restou definitivamente comprovada. Sendo assim, é possível equilibrar a manutenção de uma 

atividade econômica crescente e a mitigação das mudanças climáticas. 
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GESTÃO AMBIENTAL DAS GRANJAS DE SUÍNOS 

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF PIG FARMS 

 

Clenoir A. Soares*1 

 

Resumo 

 

Com o aumento da produção suína nas últimas décadas, existe uma preocupação maior em relação à 

gestão ambiental e, principalmente, quanto ao tratamento dos efluentes produzidos. No presente trabalho, 

apresentamos e discutimos informações sobre técnicas de monitoramento da vazão diária de dejetos 

produzidos e o volume de água captada pelos sistemas de tratamento de granjas de sistemas industriais de 

produção de suínos. 

 

 

1. Introdução 

 

 A gestão ambiental de granjas de suínos é bastante complexa, a seguir trataremos sobre a 

influência da água no efluente (dejeto). O dejeto de suíno é um resíduo da produção suinícola usado como 

biofertilizante em lavouras, pastagem e reflorestamento. No entanto, para que este produto tenha qualidade 

e atue efetivamente como adubo orgânico, com capacidade de suprir as necessidades nutricionais das 

culturas, precisa dispor de alta concentração dos elementos Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K) em 

sua composição. Pelas dificuldades de manejo do efluente existentes nas granjas de suínos (100% lagoas 

descobertas e extensa área de captação), especialmente ocasionada pela mudança climática dos últimos 

anos, a qualidade do biofertilizante tem sido comprometida, pois a sua densidade é afetada pelo excesso de 

água que entra no sistema de manejo de dejetos. O sistema de manejo atual (lagoas abertas) também 

dificulta o processo de distribuição dos dejetos nas lavouras pelo alto custo de manutenção dos 

equipamentos e falta de mão-de-obra. Nas granjas de suínos da COOPERALFA, situadas nos municípios 

de Palma Sola (extremo-oeste catarinense) e Ponte Serrada (oeste catarinense) equipamentos foram 

instalados para monitorar e aferir a vazão diária de dejetos, comparando com o volume de chuva ocorrido e 

a interferência da entrada de água captada nos pavilhões das criações para o sistema de armazenagem. 

Com a implantação do medidor de vazão (Calha Parshal) busca-se a melhor gestão e manejo dos efluentes 

das granjas.  

 

2. Materiais e Métodos 

 

 O órgão licenciador da atividade suinícola em Santa Catarina, a Fundação do Meio Ambiente – 

FATMA estabelece 50m
3 
de efluente (dejeto de suínos) por hectare/ano como limite máximo de distribuição. 

                                                
1
Administrador Rural, Engenheiro Agrônomo, MBA-FGV em Gestão de Agronegócio, Engenheiro de Segurança do Trabalho e 

Coordenador Ambiental da Cooperativa Agroindustrial Alfa – COOPERALFA de Chapecó – SC – Brasi 
*Autor para correspondência: Clenoir@cooperalfa.com.br 

mailto:Clenoir@cooperalfa.com.br
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Para o licenciamento da atividade é estabelecido que a granja possua área de armazenagem do efluente 

com tempo mínimo de retenção de 120 dias.  

 Na granja de Ponte Serrada, foi realizado monitoramento com a calha Parshal, com leitura 

realizada sempre às 9 horas, durante 24 horas num período de 20 dias, no sítio 3, onde animais chegam 

com peso de 25 kg e saem com 120 kg, com lotação de 2000 animais. Foram obtidos os dados: vazão 

média de dejetos de manejo interno das pocilgas de 35,4 m
3 

por dia, totalizando um volume de 708 m
3
; a 

precipitação registrada no período foi de 136 mm, a leitura da vazão registradana calha Parshal foi de 1.843 

m
3
. A diferença obtida entre o volume total de dejeto do manejo interno da pocilga e a vazão registrada no 

medidor foi de 1.135 m
3
.
  

 Para cada m
3 
de efluente que entrou na lagoa, houve um acréscimo de 1.6 m

3 
de água. Para cada 

mm de chuva ocorrida no período registrou-se um adicional de 8,35 m
3
 no efluente. Entrou no sistema de 

manejo de dejeto 60% a mais de água da chuva; o custo inicial de distribuição através de bomba elétrica 

(25 cv) com capacidade de recalque até 60 mca (metro de coluna de água) é de R$ 2,70 o m
3
, com a 

aquisição do motor diesel Mercedes com 140 HP, o custo médio do manejo passou para R$ 1,30/m
3
. 

Transportar esse efluente a uma distância de até 8 km utilizando caminhão chorumeiro é sete vezes mais 

caro que a fertirrigação por bombeamento com motores a diesel e elétrico. 

 

3. Conclusão 

 

 Com os resultados obtidos através da calha Parshal, identificamos que o custo do manejo é 

influenciado diretamente pela existência ou não de sistema de coleta da água pluvial dos galpões, 

escoamento da área livre do entorno e área de captação das lagoas. Comparando o manejo da granja de 

Palma Sola que possui Biodigestores, coletores de águas pluviais dos telhados, separação do sólido por 

decantação da água dos bebedouros, constatou-se que são necessárias melhorias para reduzir despesas e 

melhorar a gestão do processo de manejo de efluente na granja de Ponte Serrada. As medidas de 

correções sugeridas são: instalação de sistema de drenagem no terreno e coleta da água da chuva dos 

telhados. Quando ocorre a entrada de água nas lagoas de armazenamento, temos a diminuição do 

percentual de matéria seca alterando a densidade do efluente dificultando o gerenciamento do manejo do 

biofertilizante nas áreas de terra, onde o volume máximo permitido pela FATMA de 50 m
3 

por hectare/ano 

dificulta a gestão do processo de manejo do efluente. O excesso de chuvas ocasiona a alta diluição dos 

nutrientes, indicando uma necessidade de maior volume de aplicação por área, conforme necessidade da 

cultura.  

 
Figura 1 - Indicador de Medição - Calha Parshal 
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QUAIS AS PERDAS REAIS CAUSADAS PELA OCORRÊNCIA DE CANIBALISMO EM 

GRANJAS SUÍNAS 

 

WHAT ARE THE REAL LOSSES CAUSED BY THE OCCURRENCE OF CANNIBALISM 

IN SWINE FARMS 

 

Brenda M.F.P.P. Marques*1, Tiago J. Mores1, Carolini F. Coelho1, Mirian Almeida1, 

Oscar E. Morales1, Luis F.G. Gracia1, Mari L. Bernardi2, Sandra M. Borowski3 & David 

E. de Barcellos1 

 

 

Resumo 

 

A caudofagia é um comportamento anormal de origem multifatorial, associada principalmente a fatores 

ambientais, nutricionais e de manejo. Tem sido um tema de grande relevância para a suinocultura, devido 

aos consideráveis prejuízos sanitários e econômicos que acarreta como: menor ganho de peso, infecções 

secundárias, perdas de animais por paralisia do trem posterior e condenação de carcaças ao abate. Além 

disso, pode ser considerado um importante indicador de bem-estar no sistema de produção. A prevalência 

do problema e os prejuízos econômicos em granjas suínas têm sido subestimados. Para estimar o real 

impacto da caudofagia, animais com lesões devem ser avaliados a campo e ao abate, mensurando-se o 

desempenho zootécnico, a ocorrência de problemas sanitários e a associação das lesões de cauda com a 

taxa de condenação ao abate. 

 

 

1. Introdução 

 

 A caudofagia ou canibalismo da cauda é um vício comportamental de origem multifatorial, que 

representa um sério problema econômico para a indústria suinícola. É considerado um dos principais fatores 

relacionados à piora do bem-estar animal, podendo ser um sinal de desarmonia entre os animais e o 

ambiente (SCHRODER-PETERSEN & SIMONSEN, 2001). 

 No estudo de WALLGREN & LINDAHL (1996), a caudofagia prejudicou significativamente o 

crescimento dos animais até a idade de abate, não somente durante o período de lesões ativas. Em 

frigoríficos, abscessos, lesões pulmonares e condenações de carcassas podem estar associadas com a 

caudofagia (KRITAS & MORRISON, 2007). No Brasil, de 34.194 carcassas condenadas pelo Serviço de 

Inspeção Federal, 727 (2,1%) foram devido a lesões de caudofagia (BRAGA et al., 2006). Em outro estudo, 
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o canibalismo de cauda foi a causa de infecções presentes em 19,9% das carcassas com um único 

abscesso e em 61,7% das carcassas com mais de um abscesso (HUEY, 1996).  

 Devido à ocorrência esporádica e imprevisível, esta síndrome ainda é pouco compreendida 

(EDWARDS, 2006). A ocorrência do problema parece ter aumentado com a intensificação dos sistemas de 

criação e o melhoramento genético (SOBESTIANSKY & ZANELLA, 2007). Em estudo realizado em 4 

granjas suínas no estado do Rio Grande do Sul, a prevalência de caudofagia variou de 3,0 a 9,2% 

(MARQUES et al., dados não publicados). 

 Informações sobre a caudofagia são principalmente encontradas em estudos de fatores de risco e 

de abate (MOINARD et al., 2003; KRITAS & MORRISON, 2007). Dados de canibalismo, considerando 

apenas dados de abate, não levando em conta como o problema ocorreu no campo, podem ser imprecisos, 

pois animais com lesões severas podem morrer ou serem eutanaziados antes do abate, e 

consequentemente, suas carcaças não serem examinadas. Além disso, dependendo do momento que o 

problema ocorreu a campo, os animais podem chegar ao abate sem nenhuma evidência externa de 

canibalismo perceptível, mas lesões internas na carcaça podem estar presentes, não sendo associadas 

com o canibalismo. 

 Neste trabalho será apresentada uma revisão geral sobre o problema e dados referentes ao 

impacto desta condição no desempenho zootécnico, sanitário e nas lesões e condenações ao abate de 

suínos.  

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

 Com a intensificação dos sistemas de produção, nos quais o homem passou a determinar as 

regras de manejo, ambiente, formas de alojamento, estrutura do piso, tipo de alimento, bem como a forma 

de alimentar os animais, obrigando-os a adaptarem-se a certas limitações do sistema de produção, surgiram 

em determinadas situações, vícios ou manifestações anormais de comportamento. Entre estes, inclui-se o 

ato de morder a cauda, também chamado de caudofagia ou canibalismo, considerado em parte, uma 

alteração psíquica, a qual pode ser resultante de deficiência nutricional, intranquilidade ou de desconforto 

(SOBESTIANSKY & ZANELLA, 2007).  

 A caudofagia resulta de tipos normais de comportamento do suíno, como os comportamentos de 

mamada, alimentar, social, sexual e de exploração ambiental, mas que podem ser direcionados às caudas 

de suínos de uma mesma baia quando no ambiente não houver uma estimulação apropriada (VAN 

PUTTEN, 1980).  

 Na natureza, o suíno passa 20% do tempo explorando (“fuçando”) durante o dia (STOLBA & 

WOOD-GUSH, 1989). Animais alimentados com concentrados e impedidos do acesso a substratos 

apropriados (ex: solo) para expressar este hábito, podem direcionar este comportamento para seus 

companheiros de baia, levando ao canibalismo (WOOD-GUSH & VESTERGAARD, 1989). 

 A idade de desmame aparece como um importante fator associado ao canibalismo, pois a 

mamada é um comportamento essencial. O redirecionamento do comportamento de mamada em animais 

que são desmamados precocemente para mordidas em locais como a cauda, tem sido observado com 

frequência. Fatores ambientais que venham a perturbar a hierarquia normal podem levar os animais à 

frustração e agressão, podendo aumentar as chances de caudofagia (SCHRODER-PETERSEN & 

SIMONSEN, 2001). 

 

3. Principais causas envolvidas 

 

 Geralmente, em um surto de caudofagia, há o envolvimento de vários fatores em conjunto.  

Os fatores associados à caudofagia podem ser divididos em dois grupos:  
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 Fatores de risco internos: idade, peso, genética, sexo e padrão sanitário; 

 Fatores de risco externos: nutrição, ambiente e manejo. 

 

4. Fatores de risco internos 

 

 O canibalismo pode ser observado em todas as fases de criação (creche, crescimento ou 

terminação), mas é raro entre leitões lactentes e reprodutores (SOBESTIANSKY & ZANELLA, 2007). Em 

observações a campo, BLACKSHAW (1981) relatou que a idade média em que a mordedura de cauda 

ocorreu pela primeira vez foi aos 40 dias e parou de ser notado aos 90 dias de idade.  

 Tem sido sugerido que são os animais menores do grupo que iniciam um surto de caudofagia 

(SCHRODER-PETERSEN & SIMONSEN, 2001). Uma possibilidade é que, pelo fato dos animais menores 

serem frequentemente incapazes de disputar uma briga da forma normal, face a face ou lado a lado, 

tenderão a atacar seus companheiros por trás (WALLGREN & LINDAHL, 1996). 

 Em um estudo comportamental realizado por BEATTIE et al. (2005), foi observado que os animais 

com menores taxas de crescimento durante a lactação, manipularam e morderam cordas embebidas em 

solução de cloreto de sódio colocadas nas baias no período pré-desmame e continuaram a expressar este 

comportamento posteriormente, passando mais tempo mordendo a cauda e a orelha de seus companheiros 

em relação aos animais maiores. Os autores sugeriram que animais com este comportamento tiveram 

alguma deficiência nutricional que resultou em uma conduta exploratória, expressada na forma de 

mordedura persistente. Segundo eles, uma vez identificado este comportamento no início da vida do animal, 

eles tenderão a reter este vício nas fases subsequentes (crescimento e terminação), em que surtos mais 

severos de caudofagia geralmente acontecem. 

 Em contrapartida, em outros estudos, foi observado que suínos com lesões severas na cauda 

eram significativamente menores do que os animais com lesões moderadas ou sem lesões (KRITAS & 

MORRISON, 2004; WALKER & BILKEI, 2006). A questão é: o baixo peso corporal é uma causa ou 

resultado de caudofagia severas? Especula-se que os animais maiores e de rápido crescimento sejam 

menos ativos e menos ansiosos em responder a outros animais cheirando ou mordiscando seu corpo e 

somente após sofrerem uma injúria severa tem a sua taxa de crescimento reduzida. Por outro lado, também 

é possível que suínos menores ou doentes sejam menos relutantes em se defenderem contra as mordidas 

(KRITAS & MORRISON, 2004). 

 O sexo dos animais tem demonstrado estar associado significativamente com a caudofagia em 

vários estudos. A prevalência de machos mordidos foi positivamente correlacionada com o percentual de 

fêmeas na baia e a chance de um macho ser mordido foi 2,6 vezes maior em relação às fêmeas (KRITAS & 

MORRISON, 2004). Em outros estudos, esta relação também tem sido demonstrada (WALTER & BILKEI, 

2006; KRITAS & MORRISON, 2007). Segundo KRITAS & MORRISON (2004), a maioria das fêmeas prefere 

o contato face a face com estranhos, ao invés de virar a face em direção oposta, como acontece com a 

maioria dos machos. Quando atacado por uma fêmea, o macho virará em sentido oposto, ao invés de 

encará-la, ficando sua cauda rapidamente exposta, ao contrário de outra fêmea que irá encontrá-la face a 

face (WALLGREN & LINDAHL, 1996). 

 Há lotes com animais ativos e hipersensíveis em todo seu ciclo produtivo e estas diferenças de 

temperamento e de atividade devem-se a fatores genéticos. Isto pode explicar porque mordeduras de cauda 

são problema em alguns lotes em que o manejo é considerado excelente, mas não ocorre em determinados 

lotes com problemas de manejo (FRASER, 1989). Embora exista relação entre a caudofagia e a genética, 

esta é ainda uma área pouca explorada. 

 Tem sido mencionado que o padrão sanitário tanto do mordedor quando do mordido podem 

influenciar a ocorrência de caudofagia (SCHRODER-PETERSEN & SIMONSEN, 2001). Em um trabalho 

realizado por MOINARD et al. (2003), a caudofagia foi observada principalmente em granjas com altas taxas 

de mortalidade e esteve positivamente associada com doenças respiratórias, prolapso retal e intoxicação 
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por sal. Isto pode ser um indicativo de que a condição seja mais comum em granjas com problemas 

sanitários e de manejo. As doenças, em si, não desencadeiam a caudofagia, mas pela crescente 

irritabilidade que determinam, podem atuar como um fator estressante adicional (SOBESTIANSKY & 

ZANELLA, 2007). 

 

5. Fatores de risco externos 

 

 Segundo KYRIAZAKIS (1994), os animais adquirem comportamentos exploratórios baseados em 

suas deficiências metabólicas. Estas podem ocorrer pelo não acesso à quantidade de alimento necessário, 

devido à competição social (O‟CONNELL & BEATTIE, 1999), ou por utilização dos nutrientes específicos a 

uma taxa superior em relação aos demais. 

 Muitos dos hormônios e neurotransmissores cerebrais associados com a regulação do 

comportamento e resposta ao estresse são sintetizados a partir de aminoácidos (HARPER & PETERS, 

1989; BURROWS et al. 1997). Por isso, animais estressados podem ter deficiência de aminoácidos 

específicos por uma maior utilização dos mesmos. Por outro lado, deficiências ou excessos de aminoácidos 

associados a mudanças nos neurotransmissores também podem levar a alterações comportamentais 

(HARPER & PETERS, 1989) incluindo excitabilidade ou agressividade (MUNOZ-BLANCO & CASTILLO, 

1987). Além disso, a insatisfação com a dieta pode induzir animais mais inquietos e aumentarem seu 

comportamento exploratório, com maior probabilidade de injúria da cauda. Finalmente, a dieta deficiente 

pode determinar um apetite específico por nutrientes disponíveis no sangue, o que pode explicar a atração 

dos animais por sangue (FRASER et al., 1991). 

 Calcula-se que em torno de dois terços dos casos de caudofagia estejam relacionados a 

problemas nutricionais, principalmente dietas com teores energéticos excessivos, baixos níveis de fibra, 

baixos níveis de proteína de origem animal, deficiência de sal e baixos níveis de cálcio e zinco. A 

quantidade ou disponibilidade do alimento, possivelmente, tenha papel mais importante na etiologia do 

processo do que seu próprio valor nutricional (SOBESTIANSKY & ZANELLA, 2007). 

O sal é um dos poucos minerais presentes no sangue em altas concentrações e os animais o reconhecem 

como uma forma de minimizar alguma deficiência desse componente na dieta (FRASER, 1989). Foi 

demonstrado em alguns estudos que suínos alimentados com dietas deficientes em proteínas (FRASER et 

al., 1991), minerais ou sal (FRASER et al., 1987b), apresentaram uma maior atração por sangue. Por outro 

lado, BEATTIE et al. (2001 apud WIDOWSKI, 2002) observaram que suínos alimentados com dietas 

deficientes em sal não apresentaram maior atração pela substância, embora os animais fossem geralmente 

mais ativos, reforçando a hipótese de que a deficiência dietária específica poderia estar associada com o 

aumento da conduta exploratória (DAY et al., 1996). Adicionalmente, BEATTIE & WEATHERUP (2000 apud 

WIDOWSKI, 2002) observaram que a suplementação por sal não reduziu a frequência de cheirar ou morder 

a cauda de outros suínos em relação aos animais controle. Os autores concluíram que não há benefícios na 

suplementação de sal à ração ou colocar objetos embebidos com sal nas baias com o objetivo de reduzir a 

caudofagia, quando os suínos estão sendo alimentados com uma dieta nutricionalmente balanceada.  

Estudos realizados com ratos, camundongos e coelhos demonstraram que vários fatores estressantes 

físicos e ou ambientais como superlotação, contenção ou imobilização, estresse térmico e disputas sociais 

estimularam o apetite pelo sódio. 

 Nestes animais, a aplicação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), causa um aumento 

pronunciado da ingestão de sódio (JANKEVICIUS & WIDOWSKI, 2003). Caso os suínos demonstrem um 

grau semelhante em resposta ao estresse, o maior apetite pelo sal pode aumentar sua atração por sangue 

e contribuir para a caudofagia (DENTON, 1982; FRASER, 1987a). 

 Em um estudo conduzido por JANKEVICIUS & WIDOWSKI (2003), foram oferecidas diferentes 

concentrações de soluções de cloreto de sódio e de potássio e a ingestão foi mensurada antes, durante e 5 

dias após a administração de injeções de ACTH. Não foi observado aumento na ingestão de soluções de 
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cloreto de sódio em resposta às injeções de ACTH. Em outro estudo (JANKEVICIUS & WIDOWSKI, 2004), 

os suínos foram tratados com ACTH e expostos a três tratamentos: a) corda embebida com sangue; b) 

corda com solução de cloreto de sódio contendo a mesma concentração de sódio do sangue e c) corda 

embebida apenas com água. Os animais demonstraram forte preferência pelas cordas contendo sangue. 

Uma vez que eles não foram atraídos pelas cordas que continham a mesma concentração de NaCl que o 

sangue, não parece que o teor de sal seja o fator que atrai os suínos ao sangue.  

 Os estudos de JANKEVICIUS & WIDOWSKI (2003; 2004), concluíram que um apetite por sódio 

induzido pelo estresse não atua como um mecanismo que possa predispor à caudofagia. Entretanto, a 

produção do hormônio ACTH é somente uma das respostas fisiológicas ao estresse e pode não ser o 

modelo apropriado para estudar se os suínos desenvolvem um apetite por sódio induzido pelo estresse. 

Tem sido demonstrado que os hormônios corticotróficos produzidos exercem efeitos comportamentais em 

suínos independentemente do ACTH (JOHNSON et al., 1994). A ativação das catecolaminas que são 

liberadas em resposta ao estresse pelo frio ativa o sistema renina-angiotensina, que estimula a necessidade 

da ingestão de sal (BOURJELLI et al., 1995). Opióides endógenos e a angiotensina II também podem 

contribuir para o aumento pelo apetite por sódio, em resposta ao estresse (KUTA et al., 1984). Outros 

aspectos da resposta ao estresse e sua relação com o aumento da necessidade por sal precisam ser 

melhores explorados em suínos (JANKEVICIUS & WIDOWSKI, 2004). 

 Como a suinocultura brasileira atualmente trabalha com técnicas e conhecimentos avançados na 

área da nutrição animal, não é provável que erros na formulação das dietas seja a principal causa do 

problema. Já o manejo de alimentação controlada nas fases de crescimento e terminação pode ser um fator 

predisponente, já que os animais sob este manejo não são alimentados à vontade, podendo sentir fome em 

determinados horários do dia (BRAGA et al., 2006). 

 Segundo MOINARD et al. (2003) cinco ou mais animais por espaço no comedouro apresentam 2,7 

vezes mais chances de caudofagia do que grupos menores por boca de cocho. A falta de espaço no 

comedouro provoca menor ingestão de alimento, estresse e frustração aos animais que não conseguem se 

alimentar ao mesmo tempo do que os demais (SCHRODER-PETERSEN & SIMONSEN, 2001). Nesta 

situação, foi sugerido por RASMUSSEN et al. (1962) que os animais menores e submissos tendem a atacar 

os outros por trás, para terem acesso ao comedouro. 

 CHAMBERS et al. (1995), observaram aumento de casos de canibalismo em sistemas com 

alimentação automática quando comparado com cocho com abastecimento manual. Não é clara a razão 

pelo qual o sistema automático pode aumentar o problema, mas os autores sugerem que o maior contato 

entre o animal e o funcionário durante a alimentação manual pode causar algum tipo de estimulação e que, 

nesse caso, os animais podem variar o horário da alimentação, reduzindo a frustração. 

 Em sua revisão, SCHRODER-PETERSEN & SIMONSON (2001) relataram que embora tanto a 

temperatura dentro da instalação como a estação do ano sejam fatores sugeridos como importantes no 

desencadeamento da caudofagia, na literatura, isto ainda é inconsistente e contraditório. Entretanto, o 

estresse por frio ou calor pode influenciar a ocorrência de caudofagia.  

 Entre outros fatores ambientais envolvidos com o canibalismo os mais frequentes são más 

condições de higiene; acúmulo de dejetos na instalação; excesso de umidade e alta concentração de gases 

na instalação. Um maior número de ocorrências de canibalismo pode ser verificado após um período de 

aumento da umidade relativa do ar em dias frios. As taxas de ventilação ou de renovação do ar podem 

determinar efeitos sobre a umidade relativa do ar, temperatura ambiente e sobre níveis de gases 

potencialmente tóxicos, tais como o CO2 ou o NH3 (SOBESTIANSKY & ZANELLA, 2007). O tipo de 

ventilação tem um efeito significativo na probabilidade de ocorrer caudofagia. Estudos demonstraram 

redução do problema com o uso de ventilação natural, em comparação à ventilação artificial (HUNTER et 

al., 2001). 

 A alta densidade e tamanho dos grupos também aumentam a probabilidade de ocorrência do 

problema. Uma densidade de 110 kg/m
2
 ou superior aumentou em 2,7 vezes o risco de canibalismo 
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(MOINARD et al., 2003). Alta densidade de alojamento pode interferir nas interações sociais normais, por 

exemplo, evitando o comportamento de fuga. Problemas nas interações sociais podem resultar em elevação 

dos níveis de corticosteróides plasmáticos, indicando uma resposta ao estresse, pelo menos em alguns 

animais (MEUNIER-SALAUN et al., 1987). Entretanto, no estudo de KRITAS & MORRISON (2004), a 

prevalência e a severidade das lesões não foram associadas com o tamanho dos grupos ou densidade. 

 A relação entre caudofagia e a presença de outros materiais (palha, correntes, etc.) que permitam 

o exercício normal de condutas exploratórias tem sido bastante estudada. Em vários estudos, o uso de 

palha ou outro substrato similar cobrindo o piso tem diminuído a manifestação comportamental dos 

chamados “vícios” entre os animais (CHAMBERS et al., 1995; HUNTER et al., 2001). O fornecimento de 

palha uma ou mais vezes ao dia diminuiu em 10 (MOINARD et al., 2003) e 33 vezes (CHAMBERS et al., 

1995) as chances de canibalismo. Este efeito benéfico pode ser resultado de um melhor conforto térmico e 

físico que a palha proporciona e pela presença de material no chão para o animal explorar (MOINARD et al., 

2003).  

 O tipo de piso também é um importante fator de risco, com maior ocorrência do problema em pisos 

do tipo ripado, em relação ao compacto (CHAMBERS et al., 1995). Em um estudo realizado por MOINARD 

et al. (2003) o piso parcialmente ou totalmente ripado aumentou em 3,2 vezes o risco de canibalismo, 

comparado com o piso compacto. Os autores sugerem que este tipo de piso não permite que os animais 

saciem a necessidade de exploração a sua volta. No entanto, o tipo de piso foi altamente correlacionado 

com a presença de cama (palha) sobre o piso, sendo que apenas nos pisos sólidos havia algum tipo de 

cama. Não foi possível determinar se a ausência de cama na baia foi responsável pelo aumento do 

canibalismo, ou se o piso ripado constitui uma causa específica para o problema. 

 

6. Patogenia 

 

 Uma teoria foi proposta por VAN PUTTEN (1969), que dividiu os surtos de caudofagia em dois 

estágios. No primeiro, ou estágio de pré-injúria (antes que qualquer lesão na cauda tenha ocorrido), os 

suínos estão normalmente “fuçando” e mordendo várias partes do corpo de outros animais de baia. Esta é 

normalmente uma atividade tranquila e pode ser observada enquanto o mordedor e o alvo estejam deitados. 

Este comportamento provavelmente representa nada mais que o ato natural do suíno em explorar objetos 

presentes no ambiente. Ele pode ser direcionado a outros animais, pelo menos parcialmente, pela falta de 

objetos adequados para distração. A atração por sangue provavelmente não desempenha nenhum papel no 

comportamento neste estágio. De que forma este comportamento “tranquilo” de explorar as caudas leva a 

uma injúria não está totalmente esclarecido. Segundo este autor, acidentalmente, a exploração da cauda 

pode causar uma leve ferida e, a partir daí, iniciar o segundo ou “estágio de injúria”.  

 Por que uma injúria na cauda pode levar a uma mudança drástica no comportamento? VAN 

PUTTEN (1969) propõe que a lesão irrita o animal mordido e o aumento do movimento da cauda mordida 

encoraja novos ataques na cauda. FRASER (1987a) demonstrou que a atração por sangue é o que motiva 

os animais ao comportamento de mordedura de cauda ou caudofagia, podendo generalizar um surto por 

toda a baia. Logo, as diferenças idiossincráticas no grau de atração por sangue, podem explicar porque 

certos animais são mordedores persistentes enquanto outros no mesmo ambiente não demonstram o 

mesmo comportamento. Além disso, uma vez que o animal venha a associar o sangue com o ato de morder 

a cauda lesionada, o estímulo pode se generalizar, sendo alvo dos ataques também animais cujas caudas 

não tinham sido previamente mordidas. 

 Fatores que contribuem para a caudofagia podem variar dependendo do estágio (pré-injúria ou 

injúria). No primeiro estágio, vários fatores ambientais estressantes (ex. pobre ventilação, temperatura 

desconfortável, superlotação) podem aumentar as chances de caudofagia simplesmente por tornar os 

animais mais inquietos e ativos. No estágio de injúria, entretanto, a atração por sangue poderia trazer 

complicações adicionais. Neste estágio, uma dieta pouco saborosa poderia aumentar a atração dos animais 
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ao gosto fora do comum pelo sangue, e deficiências dietárias podem gerar um apetite específico por 

nutrientes presentes no sangue (FRASER, 1987a). 

 Uma injúria na cauda é uma importante porta de entrada para diferentes bactérias, que podem 

espalhar-se pelo organismo, através do sistema linfático (DYCE et al., 1988), fluido cerebroespinhal (HUEY, 

1996) e principalmente pela corrente sanguínea (GETTY & GHOSHAL, 1967). O abundante suprimento 

sanguineo da causa permite o fácil acesso de bactérias a partir da veia cutânea colateral, que entra no 

canal vertebral entre a segunda e terceira vértebras sacrais (GETTY & GHOSHAL, 1967). Isto explica os 

achados frequentes de abscessos na coluna vertebral. Devido à abundância de pequenos capilares, o 

pulmão é um dos órgãos mais facilmente atingidos, podendo ocorrer pneumonias embólicas, pleurites e 

abscessos pulmonares. A severa perda tecidual e necrose no local nas áreas lesionadas e a proximidade 

com a região do reto pode explicar porque complicações neste local de infecção são tão frequentes. 

 

7. Quais as perdas reais? 

 

a. Atraso no crescimento 

 Uma importante consequência da caudofagia é o atraso no crescimento dos animais, embora 

existam poucos estudos que tenham avaliado esta relação. No trabalho de WALLGREN & LINDAHL (1996), 

o ganho de peso médio diário foi 25% inferior (P<0,05) em animais em que a cauda foi mordida em relação 

a animais não-mordidos durante o período de lesões ativas de caudofagia. Considerando apenas os 

resultados para machos castrados, animais com lesões de cauda tiveram uma redução do ganho de peso 

de 11% (P<0,05) até o abate e de 5% (P<0,05) durante todo o período de crescimento (nascimento-abate), 

em relação aos animais sem lesões. 

 Em estudo realizado por nossa equipe (MARQUES et al., dados não publicados), foram avaliadas 

4 granjas de suínos na região Sul do Brasil, durante o período de terminação até o abate. As lesões de 

caudofagia foram classificadas conforme a severidade a severidade, em leves, moderadas e severas. 

Houve um efeito significativo do escore de lesão no ganho de peso médio diário (GPMD) dos animais das 

PROP1 e PROP3, mas não nas PRO2 e PROP4 (Tabela 1). Na PROP1, suínos com lesões severas 

(escore 3) apresentaram menor (P<0,05) GPMD entre a primeira e a terceira avaliação, quando 

comparados aos animais sem lesões. Na PROP3, este efeito foi mais pronunciado, e os animais com 

escore 3 apresentaram menor (P<0,05) GPMD em todas as pesagens (Tabela 2) e foram mais leves ao 

abate (P<0,05) do que aqueles com escore 1-2 ou aqueles sem lesões. 

 Durante o curso das doenças infecciosas, o processo inflamatório pode causar redução no ganho 

de peso e piora na eficiência alimentar (VAN HEUTGEN et al., 1994). Em animais doentes, as citocinas 

inflamatórias secretadas por células mielóides afetam diretamente o ganho de peso, mas também podem 

influenciar indiretamente, reduzindo o consumo de ração. Além disso, várias alterações fisiológicas podem 

reduzir o ganho de peso, como o aumento da secreção de hormônios catabólicos (Ex. glucocorticóides), 

gliconeogênese, síntese de proteínas de fase aguda no fígado e excreção de nitrogênio, bem como inibição 

da síntese de hormônios anabólicos pela adenohipófise (KELLEY et al., 1993; WEBEL et al., 1997). 

 

8. Problemas sanitários 

 

 As lesões de caudofagia podem evoluir para infecções secundárias, principalmente problemas 

locomotores (MARQUES et al., dados não publicados). Casos graves podem evoluir para abscessos 

generalizados nos membros posteriores e paresia do trem posterior. Caso haja comprometimento da coluna 

vertebral pela formação de abscessos, o canibalismo pode gerar incapacidade de locomoção (paraplegia) 

do animal. Estes casos exigem o sacrifício dos animais na própria propriedade, determinando perda total 

para o produtor. 



 
 

192 

 Segundo MARQUES et al. (dados não publicados), animais com lesões severas de caudofagia 

apresentaram 19,8 mais chances de terem problemas locomotores. Paresia posterior ou lesões locomotoras 

severas foram diagnosticadas em 9,6% (10/104) dos animais com lesões de caudofagia e nenhum caso nos 

animais sem lesões na cauda. 

 Com relação à mortalidade, no trabalho supracitado, 75% (6/8) dos animais que morreram tinham 

lesões de canibalismo, o que concorda com estudo de KRITAS & MORRISON (2004), onde 60 a 70% dos 

animais que morreram em um surto de canibalismo tinham lesões.  

 O atraso no crescimento dos animais e o aumento da taxa de mortalidade representam 

importantes perdas econômicas em quadros de canibalismo nas granjas. Além disso, deve ser levado em 

conta, o custo adicional com medicamentos para o tratamento dos animais mais afetados.  

 

9. Perdas no abate 

 

 Lesões de canibalismo de cauda constituíram a principal causa de infecção bacteriana secundária 

e de risco de condenação de carcaças devido a abscessos (HUEY, 1996). Segundo este autor, de um total 

de 75.130 animais abatidos, abscessos na cauda, sem sinais de disseminação para outros órgãos, 

estiverem presentes em 0,57% dos animais, representando 19,9% do total de abscessos encontrados em 

apenas um local. 

  

Tabela 1. Ganho de peso médio diário (GPMD) de acordo com o escore inicial de lesão na cauda 
durante o período de terminação em 4 granjas suínas do Brasil. 

Escore de lesão GPMD, kg 

da cauda GPMD 1-2 GPMD 1-3 GPMD 1-4 GPMD 1-5 GPMD 1-6 

PROP1 

0 (n= 58) 1.06 ± 0.02 1.06 ± 0.02a 1.01 ± 0.02 . . 

1-2 (n= 13) 0.98 ± 0.05 1.05 ± 0.04ab 0.97 ± 0.05 . . 

3 (n= 16) 0.95 ± 0.04 0.94 ± 0.03b 0.95 ± 0.04 . . 

PROP2 

0 (n= 22) 0.90 ± 0.03 1.00 ± 0.02 1.04 ± 0.02 . . 

1-2 (n= 3) 0.73 ± 0.92 0.96 ± 0.06 1.01 ± 0.06 . . 

3 (n= 8) 0.97 ± 0.06 1.01 ± 0.04 1.13 ± 0.04 . . 

PROP3 

0 (n= 40) 0.86 ± 0.03a 0.96 ± 0.03a 1.0 ± 0.02a 1.01 ± 0.02a . 

1-2 (n= 9) 0.86 ± 0.07a 0.96 ± 0.06a 1.0 ± 0.05a 1.04 ± 0.05a . 

3 (n= 11) 0.59 ± 0.06b 0.78 ± 0.05b 0.84 ± 0.05b 0.89 ± 0.05b . 

PROP4 

0 (n= 88) 0.65 ± 0.01 0.70 ± 0.01 0.74 ± 0.01 0.78 ± 0.01 0.86 ± 0.01 

1-2 (n= 22) 0.62 ± 0.03 0.74 ± 0.02 0.77 ± 0.02 0.83 ± 0.02 0.92 ± 0.02 

3 (n= 22) 0.62 ± 0.03 0.72 ± 0.02 0.76 ± 0.02 0.79 ± 0.02 0.84 ± 0.02 

Escore de lesão na cauda. 0. Sem lesão, cauda normal; 1. Lesão discreta, com perda superficial do epitélio; 2. Lesão 
moderada, com lesão ou perda de até 50% da caudal; 3. Lesão severa, com perda acima de 50% ou total da cauda. 

Animais com escore 1 e 2 foram agrupados. Dependendo do momento de detecção da lesão, foram realizadas 4, 4, 5 e 6 
pesagens nas PROP1, PROP2, PROP3 E PROP4, respectivamente.  
GPMD 1-2, GPMD 1-3, GPMD 1-4, GPMD 1-5 e GPMD 1-6 representam o ganho de peso médio diário desde a primeira 

pesagem até a sexta pesagem. 
a e b na mesma coluna, dentro da mesma propriedade, indicam diferença significativa (P≤0.05) entre os escores de lesão de 
cauda. 
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 Foram diagnosticados 196 (0,26%) abscessos em mais de um local. A cauda foi afetada em 175 

animais (0,23%) e representou 61,7% das ocorrências em que houve mais de um abscesso. A combinação 

mais frequente foi entre a cauda e a coluna vertebral (74 casos), dos quais 23 abscessos ocorreram nas 

vértebras abdominais e 51 nas vértebras torácicas. 

 Em outro estudo (ARAÚJO, 2004), foi avaliada a ocorrência de abscessos pulmonares, de acordo 

com as portas de entrada para infecções presentes nas carcaças. De um total de 112 animais com lesões 

na cauda, isolada ou em associação a uma outra porta de entrada, foi observado um percentual de 14,29% 

de abscessos pulmonares. Ao comparar as quatro portas de entrada mais frequentes, quando de forma 

isolada, os animais com lesões de cauda apresentaram maior (P<0,05) percentual (16,92%) de abscessos 

no pulmão do que aqueles com artrites (6,67%) e lesões de casco (6,38%), mas apresentaram percentual 

semelhante (P>0,05) ao dos animais com abscessos subcutâneos (10,0%). A ocorrência de abscessos 

pulmonares foi significativamente maior nos casos em que ocorreram simultaneamente abscessos de 

coluna. 

 No estudo de KRITAS & MORRISON (2007), foi observada uma associação significativa entre a 

severidade das lesões de caudofagia e pulmões com abscessos e/ou pleurite (Tabela 2). Conforme o maior 

grau de severidade da lesão, maior a proporção de carcaças com abscessos externos e que eram 

desviadas ao abate. Animais levemente ou severamente mordidos tiveram 1,56 e 3,12 vezes mais carcaças 

desviadas ao Departamento de Inspeção Final (DIF), respectivamente, do que os animais sem lesões.  

 Segundo MARQUES et al. (dados não publicados), a ocorrência de abscessos, artrite e lesões 

pulmonares (pneumonia embólica e pleurite) foram associadas (P<0,05) com o grau de severidade das 

lesões de caudofagia, concordando com o estudo de KRITAS & MORRISON (2007). 

 Animais com lesões severas apresentaram 17,8, 11,2 e 31,2 vezes mais chances, 

respectivamente, de apresentarem artrite, lesões pulmonares e abscessos em relação a animais sem lesões 

na cauda. No estudo de MARTINEZ et al. (2007), suínos com lesões de caudofagia, apresentaram 24,8 

vezes mais chances de terem osteomielite vertebral do que os animais sem lesões. 

 

Tabela 2. Número de carcaças de suínos com pleurite, abscessos externos e que foram 
desviadas, conforme o grau de severidade de caudofagia

1
. 

Escore da 

cauda
2
 

Número de suínos com 
Desvio 

Pleurite Abscessos externos na carcaça 

Não Sim (%) Não Sim (%) Não Sim (%) 

0 121 7 (5,5) 123 5 (3,9) 101 18 (15,1) 

1 e 2 29 19 (39,6) 41 7 (14,6) 33 10 (23,3) 

3 e 4 59 21 (26,3) 67 13 (16,3) 50 25 (33,3) 
1
Adaptado de KRITAS & MORRISON (2007). 

2 
0: cauda normal, sem evidência de lesão; 1: Lesões cicatrizadas ou moderadas; 2: Evidência de feridas abertas, 

ausência de edema; 3: Evidência de feridas abertas com edema e sinais de infecção; 4: Perda parcial ou total da 

cauda.  

 

  De acordo com MARQUES et al. (dados não publicados), animais com lesões de 

caudofagia, independente do grau de severidade, tiveram maiores chances de terem suas carcaças 

condenadas, comparados aos animais sem lesões (Tabela 3). No geral, 21,4% (63/294 das carcaças foram 

condenadas, sendo 19% condenadas parcialmente e 2,4% totalmente condenadas. Os animais com lesões 

de canibalismo representaram 66,7% (42/63) do total de condenações. 

 De acordo com WALKER & BILKEI (2006), as carcaças de suínos com lesões severas de cauda, 

após a toalete das áreas afetadas no DIF, foram 17% mais leves em relação a animais sem lesões de 

cauda ao abate. 
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 De acordo com as normas de Inspeção Federal (BRASIL, 1995), a carcaça pode ser classificada 

conforme seu grau de depreciação, nas categorias: exportável, não-exportável, conserva, embutido e 

graxaria, correspondendo a 0%, 23%, 35%, 57% e 99% de perda em seu valor econômico, 

respectivamente. De acordo com MARQUES et al. (dados não publicados), entre 93 animais com lesões de 

cauda, as carcaças de 29, 5, 2 e 6 animais foram classificadas nas categorias 

 

Tabela 3. Condenação de carcaça de acordo com o escore inicial de lesão da cauda de 
suínos na fase de terminação em 4 granjas suínas no Brasil.  

Condenação de 

carcaça 

Escore de 

lesão  

Condenação 

(%) 

Razão de 

chance 

Intervalo de 

confiança 
P 

Parcial + total
1
 0 (n= 201) 21 (10,4) 1,0 - - 

 1-2 (n= 41) 15 (36,6) 4,9 2.2-10.8 <0,0001 

 3 (n= 52) 27 (51,9) 9,3 4.6-19.1 <0,0001 

Parcial  0 (n= 201) 20 (9,9) 1,0 - - 

 1-2 (n= 41) 13 (31,7) 4,2 1.8-9.4 0,0005 

 3 (n= 52) 23 (44,2) 7,2 3.5-14.9 <0,0001 

Total 0 (n= 179) 1 (0,6) 1,0 - - 

 1-2 (n= 38) 2 (5,3) 9,9 0.9-216.0 0,064 

 3 (n= 44) 4 (9,1) 17,8 2.5-353.0 0,011 

Escore de lesão na cauda. 0. Sem lesão, cauda normal; 1. Lesão discreta, com perda superficial do epitélio; 2. 
Lesão moderada, com lesão ou perda de até 50% da caudal; 3. Lesão severa, com perda acima de 50% ou total 
da cauda. 

1 Condenação parcial corresponde a carcaças nas categorias não-exportável, conserva, embutido; enquanto 
condenação total corresponde a carcaças destinadas a graxaria.  

  

não-exportável, conserva, embutido e graxaria. Multiplicando o número de carcaças em cada categoria, pelo 

percentual de perda correspondente, isto representou a perda de 15,5 carcaças entre 93 animais com 

lesões de caudofagia. Em outras palavras, a cada 5 animais diagnosticados com lesões de canibalismo a 

campo, isto poderia representar a perda de 0,8 carcaças ao abate. 

 

10. Conclusões 

 

 A caudofagia é uma condição importante em suínos, e que pode representar sérias perdas 

econômicas.  

 Conforme a evolução do problema a campo, a caudofagia pode determinar atraso no crescimento 

dos animais de forma variável. 

 Clinicamente esta condição está associada a maior incidência de problemas locomotores e 

aumento da mortalidade; 

 Ao abate, a caudofagia está associada a aumento das condenações ao abate, principalmente por 

pleurite e abscessos; 

 Além disso, custos adicionais com mão-de-obra e medicamentos devem ser considerados;  

 Dados obtidos a partir de acompanhamentos de abate podem subestimar a prevalência da 

caudofagia em suínos, uma vez que os animais podem morrer nas granjas ou chegarem ao frigorífico sem 

lesões aparentes de caudofagia; 

 O diagnóstico dos animais afetados a campo, seguido de acompanhamentos de abate, é 

necessário para estimar as perdas reais causadas pelo canibalismo em granjas suínas. 
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NECROSE DE ORELHA EM SUÍNOS: UMA VISÃO CRÍTICA DO PROBLEMA 

 

EAR NECROSIS IN SWINE: A CRITICAL ASSESSMENT 

 

Nelson Morés*1 

 

 

Resumo 

 

Descrevem-se as características clínicas, patológicas e epidemiológicas dos casos de campo de ocorrência 

da síndrome de necrose da orelha (SNO). Em seguida discutem-se os achados etiológicos encontrados em 

surtos da doença no campo e sua relação com fatores predisponentes. Pela revisão realizada, verificou-se 

que o diagnóstico específico da causa que está desencadeando a ocorrência da SNO em um lote de 

suínos, geralmente é difícil, pois a doença não tem sido reproduzida experimentalmente. A hipótese mais 

provável é que essa síndrome seja causada por uma interação de vários fatores predisponentes e agentes 

infecciosos. Então, se deve agir prioritariamente na correção dos fatores de risco, proporcionando conforto e 

bem estar aos animais e fornecer alimento com formulação adequada e de alta palatabilidade. 

 

 

1. Introdução 

 

 Alguns rebanhos suínos são afetados por surtos com alta prevalência da síndrome da necrose de 

orelha (SNO), uma síndrome caracterizada por lesão necrótica na ponta e/ou ao longo da borda inferior da 

orelha, frequentemente bilateral, e às vezes com perda de parte do tecido auricular (CAMERON, 2006). 

 Clinicamente a SNO parece desenvolver-se em duas fases: inicialmente ocorre necrose auricular 

leve nos leitões na primeira semana após o desmame, geralmente decorrente de brigas ou lesões 

provocadas por comedouros individualizados; posteriormente, as lesões evoluem para cura espontânea ou 

sofrem infecção nos tecidos mais profundos e desenvolvem alterações auriculares com maior gravidade 

(BUSCH et al., 2008), 

 Apesar da SNO não ser um fator responsável pelo aumento da mortalidade e redução no ganho 

de peso dos leitões na creche (BUSCH et al., 2008, HANSEN & BUSCH, 2008, PRINGLE, 2009, BUSCH et 

al., 2010), nos casos mais graves pode ocorrer perda parcial do pavilhão auricular e prejuízos no 

crescimento e no abate devido à ocorrência de abcessos nos linfonodos parotídeos, os quais drenam a 

orelha. 

                                                
1
Pesquisador da Embrapa Suínos e Aves – Concórdia, SC  
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2. Manifestação clínica e patologia 

 

 O processo patológico inicia-se, com edema, hiperemia, eritema, cianose intensa com limites 

pouco nítidos, entre o tecido normal e a parte alterada, podendo afetar desde a ponta até a margem inferior 

da orelha e, na maioria das vezes, são bilaterais (BUSCH et al., 2008, PETERSEN et al., 2008). Nos casos 

mais graves, posteriormente, ocorre necrose da região afetada e, na fase final da evolução do quadro 

clínico, a porção necrosada cai e a orelha perde sua forma característica. Em algumas ocasiões ocorre de 

forma concomitante com canibalismo ou necrose caudal (WHITE, 1992). 

 O problema ocorre, predominantemente, em animais jovens, com maior frequência em leitões da 

metade final de creche e início de crescimento. A SNO tem sido observada em qualquer tipo de produção, 

desde sistemas totalmente confinados até sistemas abertos. Na baia em que se manifesta, atinge entre 15 a 

90% dos leitões, independentemente do sexo e da estação climática. Em estudo de prevalência de sinais 

clínicos em rebanhos tecnificados da Dinamarca, a SNO foi o sinal mais comum, representando 30% dos 

achados clínicos (PETERSEN et al., 2008). A frequência, severidade e características das lesões variaram 

em cada rebanho. A idade de ocorrência pode variar de 6 semanas a 5 meses e o problema ocorre desde 

sistemas totalmente confinados até sistemas abertos (RICHARDSON et al., 1984). 

 Em um estudo epidemiológico sobre a ocorrência da SNO em um rebanho com 1500 matrizes na 

Dinamarca (BUSCH et al., 2008) foram observados alguns fatores de risco associados a SNO: os leitões 

mais pesados no desmame tinham risco maior de desenvolver lesões suaves de necrose de orelha (OR = 

1,3); a presença de lesões de brigas (arranhões) sobre as orelhas, na primeira semana após o desmame, 

estava associado a maior risco de ocorrer necrose auricular (OR = 3,0); o risco de necrose auricular 

aumentou com o número de leitões por baia (OR = 1,5 para mais de 10 leitões/baia), mas não houve 

associação com a densidade de leitões nas baias. No mesmo estudo a prevalência da SNO no rebanho foi 

de 14% em nível de baia e de 46% em nível individual (75% no eixo ventral e 25% no topo da orelha). A 

lesão foi bilateral em 70% dos casos. Portanto, parece claro que quanto maior o número de leitões na 

mesma baia e quanto maior as misturas de leitões de diferentes leitegadas, maiores são os riscos da 

ocorrência de lesões iniciais nas orelhas, que poderão evoluir para a SNO, e isto pode representar o nível 

de agressão dos leitões. 

 As lesões iniciam-se como uma dermatite vesicular superficial, associada com trauma auricular e 

progride para tornar-se exsudativa encrostada. As lesões podem evoluir para cura ou progridem para úlcera 

necrótica profunda (WHITE, 1992). Então, do ponto de vista patológico a lesão pode ser ativa e progressiva 

caracterizada por ampla área necrótica, exsudativa, hiperêmica e necrótica ao longo da margem inferior da 

orelha ou em resolução caracterizada por área necrótica seca recoberta por finas crostas (RICHARDSON et 

al., 1984).  

  

3. Causas associadas à necrose de orelha 

 

 Para a manifestação da SNO, as lesões de pele na região auricular e/ou a imunossupressão são tidos como os 

principais fatores predisponentes. As causas específicas não são ainda bem esclarecidas, e um dos problemas é que a 

síndrome não tem sido reproduzida experimentalmente com qualquer dos agentes incriminados. É provável que a 

SNO seja causada por uma associação de fatores predisponentes com agentes infecciosos (LANG et al., 2010). 

Observações a campo e estudos epidemiológicos apontam várias causas associadas a essa síndrome, as quais são 

relatadas a seguir. 
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3.1. Inflamação por Staphylococcus (St.) hyicus e/ou Streptococcus (Str.) beta 

hemolítico.  

 Para ocorrer a SNO, primariamente há uma deficiência na irrigação sanguínea local por alteração 

vaso-motora. Embora a patogenia da doença ainda não esteja clara, especula-se que lesões traumáticas 

iniciais possam permitir a penetração e desenvolvimento de um processo inflamatório bacteriano por St. 

hyicus ou Str. ß-hemolítico (CARVALHO et al., 2007). Para o desenvolvimento destas bactérias, é 

necessária haver uma solução de continuidade na pele, como lesões por mordedura, pois se sabe que tais 

bactérias são comensais na flora epitelial dos suínos, mas não são capazes de penetrar no tecido sadio. St, 

hyicus tem sido isolado consistentemente das lesões da SNO com trombose vascular na margem entre o 

tecido normal e necrótico. As lesões iniciais vistas na SNO relembram aquelas produzidas por St. hyicus na 

epidermite exsudativa e a evolução para ulceração e necrose é atribuída a invasão de Str. beta-hemolítico 

na derme resultando em celulite, vasculite, trombose, isquemia e necrose (WHITE, 1992). Segundo esse 

autor a origem do processo é dano na ponta ou margem inferior das orelhas às 5-6 semanas de idade, 

possivelmente como resultado de brigas na misture dos leitões ao desmame ou dano na base das orelhas 

provocado pelas divisórias dos comedouros individualizados, permitindo a penetração do St. hyicus no 

tecido. Recentemente (LANG et al., 2010), realizaram um estudo etiológicos sobre a SNO e verificaram que 

o St, hyicus e Streptococcus foram os agentes mais frequentes nas lesões, mas não está claro se eles 

atuam como agentes primários ou secundários. 

 

3.2. Circovirose 

 A necrose auricular pode também ser decorrente da circovirose suína (Sindrome Multisistêmica do 

Definhamento – SMD), e nesse caso, as lesões são decorrentes de uma vasculite generalizada causada por 

uma reação de hipersensibilidade imuno-mediada. As lesões geralmente são bilaterais e avermelhadas, 

começam na extremidade da orelha e estendem-se ventralmente. Nesse caso, concomitantes à lesão 

auricular, ocorrem sinais clínicos e lesões sistêmicas de SMD em vários leitões do lote e o diagnóstico pode 

ser confirmado por exames laboratoriais (ZLOTOWSKI et al., 2008).  

 Em uma granja ciclo completo, com 1800 matrizes e ocorrência da SMD em cerca de 10% dos 

leitões de creches, sinais da SNO iniciavam-se cerca de três semanas após o desmame e afetava 

aproximadamente 15% dos leitões. Nesse rebanho foi realizado um estudo com uso de vacina nas porcas 

contra o PCV2 envolvendo 12.931 leitões, em 45 lotes consecutivos, num esquema de grupos de porcas 

vacinadas e não vacinadas para PCV2. Os leitões eram vacinados apenas contra o Mycoplasma 

hyopneumoniae (Mh). Os sinais da SNO foram duas vezes menores nos leitões filhos de porcas vacinadas 

em comparação com aqueles filhos de porcas não vacinadas (P<0,05). Houve também diferença (P<0,05) 

na intensidade das lesões, sendo três vezes menor nos leitões filhos de porcas vacinadas (PEJSAK et al., 

2010). Todavia, a que se considerar que outros agentes relacionados com a SNO também estavam 

presentes nesse rebanho: Mycoplasma (M.) suis, St. Aureus, Str. suis tipo II. Hipoteticamente, a vacinação 

contra o PCV2 teria efeito positivo, que pode ser observado com outras doenças multifatoriais causados por 

patógenos oportunistas ou associado à imunodeficiência (OPRIESSNIG, et al., 2008). Sabe-se que o 

colostro de porcas imunizadas contra PCV2 contém linfócitos B e T, incluindo células DC8 capazes de 

produzir interferon (JOSIEL et al., 2008). Tais leucócitos são capazes de atravessar a barreira intestinal dos 

leitões formando proteção ativa anti-infecção, não só contra o PCV2, mas também contra outros patógenos 

(KRAKOWCA et al., 2002). 

 

3.3. Intoxicação por ergot 

 Outra possível causa da SNO pode ser devido a ingestão de grãos contaminados com fungo 

Claviceps purpúrea, os quais produzem uma toxina denominada ergot. Esse fungo é parasita de grãos, 

principalmente o centeio, aveia e trigo. Quando ingerido, produz uma toxina alcalóide que causa necrose de 
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extremidades e problemas reprodutivos, especialmente hipogalaxia/agalaxia e leitegadas pequenas. Os 

sinais clínicos surgem após vários dias do consumo da ração contaminada. A melhora da necrose tende a 

ocorrer após duas semanas da substituição do alimento contaminado. Nesse caso a necrose que ocorre nas 

extremidades é do tipo seca e não exsudativa, e deve-se a combinação de uma vasoconstrição e danos 

endoteliais produzidos pela toxina.   

 

3.4. Espiroquetas 

 Algumas espiroquetas estão associadas à SNO. Um surto foi descrito em um rebanho suíno na 

Suécia (PRINGLE, 2009), com 180 matrizes, que usava cama profunda para lotes de porcas na 

maternidade, com acesso a piquetes dos 15 dias após o parto até o desmame, realizado às sete semanas 

de idade. A lesão de necrose das orelhas iniciava-se um pouco antes ou logo após o desmame, de forma 

bilateral na região da junção inferior da orelha com o pescoço. Com a evolução as lesões se difundiam ao 

longo da borda inferior da orelha até a ponta. O rebanho sofreu surtos periódicos durante dois anos, com 

maior prevalência nos meses de inverno, chegando a 50-70% dos suínos afetados em alguns lotes. As 

lesões curavam espontaneamente quando os leitões estavam com 60-80 kg de peso. Desse surto foram 

examinadas amostras de orelhas e gengiva de leitões afetados. Microscopicamente encontraram dermatite 

postular necrosante com acantose e hiperqueratose, vasculite de arteríolas e vênulas com degeneração 

hialina, hiperplasia medial e trombose. Na coloração pela prata havia numerosas espiroquetas no tecido 

conjuntivo, na junção entre o tecido necrótico e de granulação. Bactérias com morfologia de cocos e 

cocobacilos foram vistos na placa necrótica e profundamente nas regiões ulceradas. Na inflamação havia 

predomínio de neutrófilos. Uma espiroqueta foi isolada das lesões e foi identificada como uma espécie 

ainda não nomeada de Treponema, intimamente relacionada à espiroqueta encontrada na dermatite 

interdigital dos bovinos, baseado no estudo da sequência do gene 16S rRNA. Da gengiva dos leitões foi 

isolada a mesma bactéria e um Treponema socranskii. Todavia, St. hyicus e Str. beta-hemolíticos foram 

também isolados das lesões. Os dados mostraram possível relacionamento entre treponemas presentes na 

cavidade oral com aqueles das lesões auriculares. Em outro estudo (WHITE, 1992), de 38 suínos com a 

SNO em que lesões auriculares foram examinadas pela técnica de prata, apenas um apresentou numerosas 

espiroquetas nas regiões ulceradas. 

 

3.5. Eperitrozoonose 

 É possível ainda verificar a ocorrência de cianose e necrose da extremidade das orelhas a partir 

de infecções por M. suis, causador da eperitrozoonose. Uma vez presente no plasma sanguíneo, o 

organismo desenvolve anticorpos que podem provocar microaglutinações, principalmente nas extremidades 

das orelhas, com consequentes distúrbios circulatórios, manifestados por cianose, exsudação e necrose. Os 

suínos afetados apresentam também manifestações sistêmicas como anemia, icterícia e febre, mais 

comumente observadas em leitões de cinco a seis dias de idade ou na fase de desmame (MATOS et al., 

2007, NOIRRIT, 1997).  

 

4. Diagnóstico 

 

 O diagnóstico da síndrome é clínico. Já o diagnóstico etiológico é mais difícil e depende de apoio 

laboratorial, porém muitas vezes não se consegue chegar a uma conclusão final da etiologia envolvida em 

determinada granja. O problema que a SNO não tem sido reproduzida experimentalmente e, dessa forma o 

diagnóstico etiológico fica comprometido. Primeiramente devem-se avaliar as condições de criação dos 

leitões, especialmente na creche e no início do crescimento. Focar, principalmente, se ocorre lesões 

traumáticas em excesso, devido a brigas ou comedouros inadequados. Em baias com número elevado de 

leitões, as brigas e as contaminações são mais elevadas, pois há excesso de mistura de leitões. Também, 

verificar cuidadosamente a presença de outros sinais que possam ocorrer concomitantemente com a SNO, 
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que possam indicar a presença de doença de cunho infeccioso ou não. Quando a suspeita for da 

participação de doenças infecciosas, exames laboratoriais (histopatológico e bacteriológico) direcionados 

para a(s) suspeita(s) auxiliarão na definição do diagnóstico final. 

 Quando a suspeita recai sobre a circovirose suína, o diagnóstico envolve a ocorrência de sinais 

clínico, de lesões macro e microscópicas e a demonstração do agente nos tecidos lesados. 

 Se a suspeita for à participação do M. suis a confirmação pode ser feita por exame de esfregaços 

de sangue coradas por técnicas especiais, porém é importante que o sangue seja colhido da orelha de 

leitões que apresentam febre (acima de 40°C), além de sinais de anemia/icterícia. 

 É Importante também, verificar minuciosamente se a ração fornecida está suficientemente 

balanceada para suprir as exigências nutricionais dos animais e, principalmente, excluir a existência de 

fungos, ou toxinas de Claviceps purpúrea. Em caso de suspeita é aconselhável realizar testes específicos 

para a detecção desses fungos e suas toxinas na ração.  

 

5. Controle 

 

 Tanto na recuperação dos suínos afetados, como para prevenir novos surtos, o ponto de partida é 

a retirada de fatores predisponentes e o fornecimento de ração palatável para os suínos. Deve-se evitar a 

superlotação, formação de lotes muito grandes (muitos leitões/baia). Na formação dos lotes/baias, tanto na 

creche quanto no crescimento, quando for necessário misturar leitegadas, limitar ao mínimo possível, para 

diminui a ocorrência de brigas entre os leitões. Quando houver necessidade de junção de mais de uma 

leitegada/baia, alojá-los por tamanho, para evitar que animais maiores iniciem brigas com os menores, por 

disputa de território.  

 Em alguns surtos da SNO (WHITE, 1992) não se observa efeito benéfico apenas com melhorias 

das condições ambientais. Nesses casos, melhora importante tem sido verificada com a implementação de 

um programa intensivo de limpeza e desinfecção da maternidade, creche e crescimento. Observações de 

BUSCH et. al., (2010) a cura da SNO ocorre no crescimento, provavelmente devido a mudanças 

imunológicas e comportamentais. 

 Em outro estudo para controle da SNO (HANSEN & BUSCH, 2008) foi utilizado tratamento 

sistêmico com sulfadoxin e trimetropim em doses terapêuticas durante 5 dias, a partir dos 12 dias após o 

desmame. Nessa idade a necrose de orelha afetava 53% dos leitões. De 34 amostras de suabes colhidos 

das orelhas dos leitões afetados foi isolado S.t hyicus de 19 deles. Desses, 18 apresentaram sensibilidade 

“in vitro” ao medicamento usado. Todavia, esse tratamento não surtiu efeito clínico sobre a SNO, no 

entanto, houve melhora do gpd (P < 0,009).   

 Embora, às vezes, os antimicrobianos não exercem efeito direto sobre algumas causas da SNO, 

quando o problema atinge vários suínos num mesmo lote, é recomendável o uso oral de um antibiótico de 

largo espectro, durante 8 a 10 dias. Individualmente, dependendo do caso, alguns leitões necessitam de 

tratamento com anti-inflamatório e soluções tópicas. Em outros casos, quando o problema ocorre somente 

em alguns suínos, apenas a separação do animal em baia hospital é suficiente para recuperação 

espontânea. Evidentemente, caso a SNO esteja associado a uma doença sistêmica (eperitrozoonose, 

circovirose), medidas específicas devem ser direcionadas para o agente envolvido. Ademais, é importante 

manter comedores e bebedouros suficientes para o número de animais na baia, para que eles não sejam 

estimulados a competir entre eles. 

 

6. Conclusões 

 

 A síndrome da necrose de orelha é uma patologia que pode acometer animais de todos os 

rebanhos, independendo do sistema de produção adotado. Não há dúvida que fatores estressantes, como a 

superlotação das baias e disputas entre os animais, aumentem as brigas e, consequentemente, provoquem 
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lesões auriculares iniciais. Essa situação, na presença concomitante de determinados agentes infecciosos, 

pode desencadear o surgimento de quadros clínicos de necrose auricular, principalmente em animais de 

creche e início de crescimento.  

 O diagnóstico específico da causa que está desencadeando a ocorrência da SNO em um lote de 

suínos, geralmente é difícil, pois a doença não tem sido reproduzida experimentalmente, e a hipótese mais 

provável é de que causada por uma interação de vários fatores predisponentes e agentes infecciosos. 

Então, se deve agir prioritariamente na eliminação dos fatores de risco, proporcionando conforto e bem 

estar aos animais e fornecer alimento com formulação adequada e de alta palatabilidade. 
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SUÍNAS 
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Resumo 

 

As infecções do trato gênito-urinário em porcas são altamente prevalentes nos atuais sistemas de criação 

intensiva e causam perdas econômicas significativas, principalmente por falhas reprodutivas e redução da 

vida útil da matriz. Os principais agentes causadores destas infecções são de origem fecal, com destaque 

para a bactéria Escherichia coli. Falhas de manejo e de instalações favorecem à ascensão destas baterias 

ao útero e à bexiga.  No caso das infecções urinárias, a inexistência de sinais clínicos evidentes torna 

necessária a realização de diagnóstico por urinálise, prática pouco realizada à campo. Desta forma, as 

granjas adotam medidas curativas sem o prévio conhecimento do problema e sem a adoção de critérios que 

garantam a ingestão diária de antibiótico que possibilite a cura da doença. A prevenção destas infecções 

baseia-se na adoção de medidas de manejo que visam diminuir a contaminação ambiental e aumentar a 

ingestão de água pelas porcas. 

 

 

1. Introdução 

 

As porcas são frequentemente acometidas por infecções do trato gênito-urinário. Estas infecções 

são ascendentes e provocadas por bactérias pertencentes principalmente à microbiota fecal, causando 

cistites e endometrites. Das infecções que acometem as matrizes, as gênitourinárias são as mais 

importantes, causando falhas reprodutivas, comprometendo a saúde geral e reduzindo a vida útil do plantel 

(ALBERTON & LOCATELLI-DITTRICH, 2010).  

Particularidades anatômicas das fêmeas aliadas às condições precárias de manejo e instalações 

favorecem o desenvolvimento destas infecções e, apesar de todo conhecimento sobre a influência negativa 

destas doenças nos rebanhos, o que se observa é que a prevalência das mesmas permanece muito 

elevada, o que muito se deve às falhas de diagnóstico, prevenção e tratamento destas infecções.  

Na tentativa de controlar estas infecções, a suinocultura tem utilizado de forma rotineira o 

emprego de acidificantes de urina e de tratamentos com antibiótico via ração. Estas terapias não têm sido 

efetivas para prevenir e tratar as porcas enfermas, favorecendo a cronificação do problema. 

Nesta revisão serão abordados aspectos relevantes e atuais sobre as infecções do trato gênito-

urinário, com enfoque nas causas e nas formas de controle destas enfermidade. 
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2. Infecções do trato urinário - ITU 

 

2.1. Agentes e fatores predisponentes 

Os microorganismos envolvidos, com maior frequência, nas infecções do trato urinário urinárias em 

porcas são Escherichia coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Aeromonas 

hydrophila e Actinobaculum suis (MEISTER, 2006., MENIN, et al., 2008., MAZUTTI, 2010). A E. coli é a 

bactéria mais frequentemente isolada nos casos de ITU em porcas, podendo ser isolada sozinha ou em 

combinação com outros agentes. Em recente estudo realizado com 71 porcas com ITU, a E. coli  foi isolada 

de 82% das amostras (MAZUTTI, 2010). 

 Os microorganismos geralmente envolvidos nos casos de ITU em porcas fazem parte da microbiota 

fecal. Estas bactérias oportunistas ascendem à bexiga aproveitando-se do fato das vias urinárias da porca 

serem naturalmente mal protegidas. A distância da vulva até a uretra é relativamente pequena e a uretra por 

sua vez é curta e calibrosa (SMITH, 1983).  

 Um dos principais mecanismos de defesa do trato urinário contra a ascensão e adesão de bactérias 

à mucosa é a ação mecânica do fluxo urinário durante a micção. O volume de urina produzido diariamente 

depende de vários fatores: composição da dieta, ingestão de água, temperatura ambiental e peso do animal 

(ALBERTON & LOCATELLI-DITTRICH, 2010). 

 A insuficiente ingestão de água pelas porcas é um dos fatores de risco mais importantes para ITU, 

pois afeta diretamente a quantidade de urina produzida e o número de micções. Garantir que a porca ingira 

diariamente a quantidade de água ideal por parecer algo tão básico muitas vezes é um fator negligenciado 

pelo produtor. Muitos trabalhos têm demonstrado que o volume diário de água ingerido pelas porcas nos 

atuais sistemas de criação em confinamento está muito aquém das suas necessidades fisiológicas (MROZ, 

et al., 1995.,  MEISTER, 2006). A ingestão de água, por sua vez, está condicionada à qualidade da água, 

tipo de bebedouro, disputa pelo bebedouro e motilidade das fêmeas. 

 No que se refere à qualidade da água, é importante fornecer sempre água limpa e na temperatura 

ideal. A ingestão de água diminui quando a temperatura está muito fria, muito quente ou suja (ALBERTON & 

LOCATELLI-DITTRICH, 2010). 

 O tipo de bebedouro utilizado também influencia a ingestão de água. Um estudo realizado 

comparando o pH e a densidade urinária específica de porcas alojadas em gaiolas individuais com 

bebedouro tipo calha versus porcas alojadas em baias coletivas com bebedouro tipo chupeta, demonstrou 

que tanto o pH quanto a densidade urinária específica foram significativamente maiores em porcas alojadas 

em baias coletivas com bebedouro tipo chupeta do que em porcas alojadas em gaiolas individuais com 

bebedouro tipo calha (AGUIAR, et al., 2009). Como a densidade urinária está diretamente relacionada à 

ingestão de água, os resultados demonstraram que as porcas em baias coletivas com bebedouro tipo 

chupeta não estavam ingerindo a quantidade de água necessária, o que pode ser devido tanto a vazão do 

bebedouro quanto a disputa pelo bebedouro que ocorre em baias coletivas. A vazão dos bebedouros é um 

fator extremamente limitante do consumo de água, principalmente quando há competição entre porcas pelo 

mesmo bebedouro. Portanto, embora o uso de gaiolas seja condenável pelo aspecto do bem-estar-animal, 

a utilização de baias coletivas apresenta desvantagem no que diz respeito à disputa por comedouro e 

bebedouro. Neste sentido, deve-se avaliar além da vazão dos bebedouros (mínimo de dois litros por 

minuto), a questão do número máximo de matrizes por bebedouro (ALBERTON & LOCATELLI-DITTRICH, 

2010). 

 Quanto à motilidade das porcas, é possível verificar que animais obesos ou com problemas no 

aparelho locomotor permanecem a maior parte do tempo deitados. Sendo assim, ingerem menor quantidade 

de água e urinam poucas vezes ao dia, com consequente estagnação prolongada de urina na bexiga, 

favorecendo a multiplicação bacteriana. A idade da matriz também é um fator a ser considerado, pois, com 

o aumento da idade, tende a aumentar o peso da porca e os problemas locomotores. Além disso, com o 
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avanço da idade ocorre relaxamento vulvar, vaginal e de esfíncter vesical, aumentando a chance das 

porcas desenvolverem ITU (SOBESTIANSKY, 2007). 

 É importante comentar também sobre os principais fatores que contribuem para que o papel protetor 

da microbiota normal seja reduzido ou anulado: a contaminação excessiva do períneo e vulva, que ocorre 

devido à má higiene das instalações e ao tipo de piso; e o uso inadequado de antibióticos, com medicação 

preventiva de todos os animais da granja, levando ao aumento da resistência bacteriana às drogas 

utilizadas (HANCOCK, et al., 2009) e desequilíbrio da microbiota normal dos animais (ALBERTON & 

LOCATELLI-DITTRICH, 2010). 

 

2.2. Considerações sobre terapias utilizadas atualmente para tentar controlar e 

tratar as porcas doentes 

Atualmente o tratamento de ITU se faz com a aplicação periódica de antibiótico via ração, sendo 

que este tipo de tratamento apresenta várias falhas: 1- Não é realizada a urinálise prévia do rebanho para 

saber se a prevalência de ITU justifica o tratamento; 2 – A escolha do antibiótico a ser utilizado não é 

baseada no perfil de sensibilidade antimicrobiana da bactéria envolvida com as ITU na granja, pois este 

exame quase sempre não realizado; 3 – Por questões de logística de fábrica de ração, em se tratando de 

sistemas de parcerias, o tratamento é feito para várias granjas simultaneamente, independentemente do 

problema existir ou não nestas granjas; 4 – Todas as porcas da granja são tratadas simultaneamente, 

independentemente de terem ou não ITU; 5 – A dose do antibiótico é calculada em ppm (partes por milhão), 

e não em mg/kg, ou seja, para o cálculo da mistura não se leva em consideração qual o consumo médio 

diário de ração pelas porcas, o peso das mesma, e o número de trato diário que elas recebem. Deste modo, 

a quantidade de droga ingerida diariamente, geralmente é muito aquém das quantidades mínimas 

necessárias para debelar a infecção.  

As ITU naturalmente já são de difícil controle, sendo muito recorrentes, mesmo quando medicadas 

corretamente. Como na suinocultura o tratamento coletivo via ração apresenta uma serie de falhas, este tipo 

de infecção torna-se ainda menos eficiente. Além de não serem eficientes para curar a porcas doentes, o 

tratamento coletivo faz com que as porcas que não estão com ITU tenham suas microbiotas 

desequilibradas, favorecendo o aparecimento de infecções, dentre elas, as ITU. O uso de antibiótico 

desnecessariamente nas porcas, também interfere negativamente na colonização dos leitões pela 

microbiota das porcas, o que contribui para o aparecimento de doenças nas fases de creche, recria e 

terminação. 

Para a prevenção de ITU, as granjas empregam mensalmente terapias com objetivo de reduzir o 

pH urinário. O cloreto de amônio e o ácido cítrico são as drogas mais utilizadas para este fim. Tendo em 

vista que o uso de acidificantes está amplamente difundido no Brasil, foram conduzidos experimentos para 

avaliar os efeitos do cloreto de amônio e do ácido cítrico adicionados por 14 dias na ração de porcas, em 

vários parâmetros urinários (MEISTER, 2006., OLIVEIRA, 2010). Em ambos os estudos observou-se que o 

cloreto de amônio provoca acidificação da urina e que o ácido cítrico promove diminuição da bacteriúria, 

embora não em níveis suficientes para a cura da infecção. Vale ressaltar que a redução de pH observada, 

embora tenha sido significativa estatisticamente, foi de menos de 1 ponto e elevou-se imediatamente após 

o término do tratamento. Os resultados apresentados destas duas pesquisas demonstram claramente que 

os efeitos dos acidificantes em porcas com cistites já instaladas não são suficientes para controlar a 

infecção. Vale ressaltar que nos dois estudos, as porcas foram tratadas com os acidificantes por 14 dias, 

ou seja, o dobro do que se emprega rotineiramente nas granjas, do que se pode presumir que os efeitos à 

campo sejam ainda piores dos observados experimentalmente. 

Com relação ao uso de ácido orgânico, MAZUTTI et al., (2010) avaliaram o efeito de um extrato de 

oxicoco, que é uma fruta rica em ácido benzóico. Os autores observaram que o produto comercial testado 

foi efetivo em promover a acidificação da urina. Assim como nos experimentos com cloreto de amônio 

(MEISTER, 2006., OLIVEIRA, 2010) a redução do pH foi de meio ponto, com elevação imediata após o 



 
 

210 

término do tratamento. Da mesma forma como ocorreu no estudo de MAZUTTI et al., (2010), em estudo 

realizado com seres humanos, até o momento, não existem evidências de que o suco de oxicoco ou os 

produtos a base de oxicoco sejam efetivos para o tratamento da ITU. Os estudos em humanos apontam o 

oxicoco como sendo efetivo na redução da incidência de ITU, atuando assim de forma preventiva (LOWE & 

FAGELMAN, 2001., HOWELL & FOXMAN, 2002). 

Outro aspecto que deve ser considerado com relação ao uso dos acidificantes como cloreto de 

amônio e ácido cítrico é o estabelecimento de uma comodidade por parte dos produtores e dos técnicos no 

que diz respeito à adoção de outras medidas de controle das ITU, pois se cria expectativa de que os 

acidificantes estão fazendo sua parte, com consequente relaxamento com as medidas de manejo. 

 

2.3. Diagnóstico adequado das infecções do trato urinário 

 As infecções do trato urinário passam muitas vezes despercebidas, pois podem não 

apresentar sinais clínicos, deste modo, o diagnóstico é uma etapa muito importante. Quando se aborda 

pela primeira vez o problema infecção urinária, deve-se, primeiramente, procurar conhecer a prevalência da 

doença no rebanho, colhendo-se uma amostra representativa do rebanho. Estas amostras não precisam ser 

colhidas em frascos estéreis, pois neste momento a preocupação é saber a prevalência da doença. O 

exame a ser realizado é com a tira reativa, sendo que porcas positivas para o nitrito devem ser 

consideradas portadoras de ITU (conforme será discutido adiante). Se a percentagem de ITU for maior que 

15% significa que a ITU é um problema importante no rebanho e que devem ser tomadas medidas 

medicamentosas para o controle da mesma (SOBESTIANSKY, 2007). O próximo passo, então, é a 

realização de uma segunda coleta, agora em frascos estéreis. Novamente deve ser realizado o exame com 

a tira reativas e, as urinas positivas para o nitrito devem ser encaminhadas para o exame bacteriológico 

(incluindo a contagem bacteriana) e antibiograma. A partir do resultado do antibiograma, deve ser realizada 

a escolha do antibiótico que será utilizado no rebanho. A seguir, apresentamos todas as etapas que 

compreendem uma urinálise completa e, caso seja possível enviar as amostras para este tipo de urinálise, 

esta deverá ser a decisão mais correta, pois o exame somente com a tira apresenta limitações de 

sensibilidade. 

 A urina deve ser colhida por meio de micção espontânea, antes do amanhecer, evitando, 

desta forma, que a coleta não seja da primeira micção do dia. Para determinação da prevalência da ITU, a 

urina deve ser coletada em frascos limpos, sendo necessário o uso de frascos estéreis somente quando a 

amostra será submetida a exame bacteriológico. O jato de urina inicial deve ser desprezado, o que ajuda a 

eliminar os potenciais contaminantes presentes na uretra e no vestíbulo vaginal. Terminada a coleta, o 

frasco deve ser tampado e colocado atrás das porcas (quando alojadas em gaiolas) para que 

posteriormente a amostra seja identificada com o número da matriz correspondente. As amostras devem ser 

colocadas em caixa isotérmica com gelo para serem remetidas ao laboratório. 

A urinálise completa compreende o exame físico: aspecto, cor e odor; o exame químico: 

principalmente pH, proteínas, sangue oculto e nitrito; o exame do sedimento urinário: eritrócitos, leucócitos, 

células epiteliais, bactérias, cilindros e cristais e o exame bacteriológico. Nesta revisão não será abordada a 

urinálise completa, sendo sugerido como bibliografia complementar a revisão de ALBERTON & 

LOCATELLI-DITTRICH (2010). 

Como nem sempre é possível realizar a urinálise completa, sugere-se que seja realizada pelo 

menos a urinálise parcial, que pode ser executada na própria granja.  

Antes de serem examinadas, as amostras devem ser retiradas da caixa para que a temperatura 

das mesmas se equilibre com a temperatura ambiente. Em condições de granja, os parâmetros que mais 

auxiliam no diagnóstico são o odor e a presença de nitrito na urina (medido com a tira reativa). 

Quanto ao odor as amostras de urina podem ser classificadas como de odor normal (sui generis) 

característico da espécie ou odor amoniacal (ALBERTON et al., 2000., PÔRTO et al., 2003., MEISTER, 

206., MENIN et al., 2008) e pútrido (OLIVEIRA, 2010). A presença de odor amoniacal na urina é um forte 
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indicativo de que a porca possui ITU, pois de 60 (ALBERTON & LOCATELLI-DITTRICH, 2010) a 100% 

(MAZUTTI, 2010) das amostras com odor amoniacal são positivas para ITU. 

O exame químico é realizado com auxílio de tiras reagentes. Este método tem se tornado muito 

freuente pela sua praticidade e confiabilidade, além da vantagem de poder ser realizado na própria granja 

(ALBERTON & LOCATELLI-DITTRICH, 2010). 

A bacteriúria é comprovada de maneira indireta, pela verificação da presença de nitrito na tira 

reagente. Nem todas as bactérias são capazes de converter nitrato em nitrito, mas as Gram-negativas, as 

maiores responsáveis pelas ITU, têm essa capacidade (MORGAN & MCKENZIE, 1993). Esta reação 

depende da presença inicial de compostos nitrogenados na urina e da estase urinária na bexiga por um 

período mínimo de quatro horas (ALMOND & STEVEN, 1995). A reação positiva para nitrito indica a 

existência de pelo menos 10
5
 UFC/mL de urina (ALMOND & STEVENS, 1995), sendo que esta prova possui 

100% de especificidade e 93% de sensibilidade, quando comparada com o exame bacteriológico da urina 

(padrão-ouro) (MAZUTTI, 2010). 

As porcas com presença de nitrito na urina devem ser consideradas positivas para infecção 

urinária e, as porcas com urina com odor amonical ou pútrido, caso não reajam positivamente para o nitrito, 

devem ser consideradas suspeitas, sendo que nova mensuração do nitrito deva ser realizada alguns dias 

depois. 

 

2.4. Tratamento das infecções do trato urinário 

 O ideal é que as porcas identificadas com ITU sejam medicadas individualmente com antibióticos 

via parenteral. Na escolha do antimicrobiano para uso parenteral sempre levar em consideração o espectro 

de ação do produto, a forma como ele é metabolizado e eliminado do organismo, o tempo de ação da 

molécula (meia-vida) e o volume (dose) a ser administrada no local. Os princípios ativos e associações 

mais utilizadas para a terapia parenteral são o florfenicol, amoxicilina, cefalosporinas, sulfas + trimetoprin, 

enrofloxacina e oxitetraciclina. Dependendo do tempo de meia vida da droga utilizada, o tratamento deve 

ser repetido, no mínimo por três dias. Tendo em vista que as porcas com ITU apresentam grande chance 

de desenvolver problemas no puerpério, sugere-se uma atenção especial às porcas em final de gestação, 

medicando via parenteral aquela que apresentar ITU. 

 O tratamento coletivo via ração é amplamente utilizado na suinocultura, pois é prático e não requer 

o diagnóstico individual, afinal, todas as porcas serão medicadas simultaneamente. Como já foi discutido, 

este tipo de terapia apresenta uma série de consequências negativas para a granja. Sempre que for 

prescrever um tratamento via ração, calcular a dose do produto em mg/kg de peso vivo com base na média 

superior de peso dos animais e não kg do produto comercial por tonelada de ração. Durante o tratamento, 

observar o consumo individual dos animais e quando o consumo for menor do que o previsto, administrar o 

mesmo princípio ativo via parenteral para evitar sub-doses. Deve-se adicionar à ração um antibiótico cujo 

princípio ativo seja de largo espectro, apresentar boa absorção e seja eliminado pela urina. Os principais 

produtos utilizados no campo para uso oral são as associações de sulfas + trimetoprin, florfenicol, 

clortetraciclina, amoxicilina e norfloxacina. Produtos com baixa absorção intestinal como a neomicina e 

colistina, com baixa palatabilidade como a enrofloxacina, e com metabolização e eliminação via ciclo entero-

hepático como a doxicilina devem ser evitados (ALBERTON & LOCATELLI-DITTRICH, 2010). 

 

2.5. Prevenção das infecções do trato urinário 

A prevenção das ITU está fundamentada na adoção de práticas de higiene e que melhorem a 

ingestão de água. A seguir, apresentamos a medidas mais importantes:  

 

 Corrigir o sistema de distribuição de água – os bebedouros devem ter vazão mínima de dois 

litros por minuto. Caso sejam utilizados bebedouros tipo calha, verificar se a coluna de água tem 

profundidade suficiente em toda a extensão do barracão e verificar se a calha é reabastecida com água 
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logo após o arraçoamento. Os bebedouros tipo calha devem ser construídos acima do nível do piso, 

facilitando a ingestão de água pelas porcas. Os bebedouros devem ser limpos e regulados 

periodicamente. 

 Qualidade da água: a água fornecida aos suínos deve ser potável e fresca. Verificar a 

possibilidade do sistema de condução da água até a instalação estar aquecendo a água e, 

consequentemente, reduzindo a ingestão diurna. Caso os canos estejam na superfície do solo ou em 

covas rasas, os mesmos devem ser enterrados em profundidade que evite o aquecimento.  

 Limpeza da baias e gaiolas: as fezes das baias devem ser raspadas duas vezes ao dia e, das 

gaiolas, três vezes ao dia. Recomenda-se que sempre que os funcionários estiverem circulando pela 

área das gaiolas de gestação, removam para o corredor as fezes que se encontram no posterior das 

gaiolas, evitando assim que no momento da limpeza as porcas já tenham sentado ou pisoteado as 

fezes; 

 Uso de terapias para aumentar a resistência dos cascos: pode-se utilizar periodicamente 

soluções à base de formol e sultato de cobre ou formulações comercias indicadas para este fim. Estas 

medicações podem ser realizadas de forma preventiva ou curativas. Quando as porcas estão na 

maternidade, fica fácil fazer a aplicação destes produtos. Também se recomenda o corte do excesso da 

sobreunha, medida que deve ser sempre realizada quando as porcas descem para a maternidade. 

 Uso prudente de antibiótico: terapias individuais e somente quando necessárias além de 

produzirem melhores resultados, evitam a seleção de bactérias patogênicas e evitam o desequilíbrio da 

microbiota normal do plantel. Utilizar sempre antibióticos que tenham metabolização e eliminação renal, 

amplo espectro de ação e de preferência longa ação. O uso de choques de antibióticos como rotina, 

sem a prévio diagnóstico do problema e sem o conhecimento da sensibilidade aos antimicrobianos dos 

agentes envolvidos com as ITU na granja em questão, é uma medida que aumenta a predisposição das 

porcas às ITU. 

 

3. Corrimentos vulvares  

 

Os corrimentos vulvares em porcas são sinais clínicos observados com frequência nas granjas 

tecnificadas e, as infecções que geram estes sinais são responsáveis por redução nas taxas de concepção 

e parição (WALLER et al., 2002). A taxa de corrimentos vulvares de 2 – 3% é considerada aceitável. No 

entanto, se 5 a 10% (ou mais) das porcas apresentam corrimentos vulvares, o problema requer atenção 

(ALMOND et al., 2006).  

Os corrimentos vulvares podem ter sua origem no trato genital e/ou no trato urinário. Em alguns 

casos são indicativas de eventos fisiológicos normais, enquanto que, em outros casos, são patológicos, que 

interferem com a taxa de concepção e de fertilidade e/ou comprometem a saúde geral dos animais 

(ZANELLA et al., 2007). 

Corrimentos vulvares normais ocorrem em diferentes fases do ciclo reprodutivo, podendo ser 

observados no momento do cio (pro-estro e estro), como reação pós-cobertura (8 - 48h), após 2 a 3 

semanas de gestação (pequena quantidade) ou nos primeiros 3 dias pós-parto (grande quantidade) 

(ALMOND et al., 2006). 

Corrimentos vulvares patológicos ocorrem em qualquer fase do ciclo reprodutivo e podem resultar 

de lesões causadas durante a monta natural, inseminação artificial (IA), intervenções no parto ou lesões 

pela cela parideira. Animais submetidos a situações estressantes também podem apresentar surtos de 

vaginite com presença de corrimento vulvar, bem como contaminação ou migração de agentes microbianos 

dos segmentos inferiores do trato genital, o que resulta em corrimentos vulvares com características 

variáveis (DE WINTER et al., 1992). 

Os agentes etiológicos comumente envolvidos nas infecções no trato uterino seguidas de 

corrimento vulvar são bactérias ambientais e outras bactérias presentes no trato urogenital (oportunistas), 
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com porcentagem relatada por FÓSCOLO et al. (2002) como segue: Staphylococcus aureus (44,4% dos 

casos), Escherichia coli (44,4%), Streptococcus α hemolítico (34,6%), Proteus sp (7,5%), Enterococcus 

faecalis (3,8%) e Klebsiella (3,8%). Estes resultados estão de acordo com DE WINTER et al., (1995), que 

observaram que a síndrome da endometrite e corrimento vaginal é, possivelmente causadas por infecções 

ascendentes com bactérias patogênicas facultativas, com isolamento mais frequente de Escherichia coli, 

Staphylococcus spp e Streptococcus spp.  

Os principais fatores predisponentes para as endometrites são: infecção urinária concomitante, 

inseminação artificial no metaestro e auxílio ao parto com toque. 

Corrimentos vulvares purulentos aos 14-20 dias após a cobertura ou estro tipicamente são 

indicativos de endometrites, que têm estreita relação com as cistites e infecções urinárias (BIKSI et al., 

2002), visto que no momento do parto ocorre a abertura da cérvix e a contaminação da bexiga pode 

ascender ao útero (ALBERTON & LOCATELLI-DITTRICH, 2010). As porcas com problemas urinários à 

entrada na maternidade apresentam oito vezes mais risco de ocorrência de problemas com doenças do 

periparto, representadas por infecções do trato genital (endometrites), bexiga (cistites) e glândulas 

mamárias (hipogalaxia) (BUZATO et al., 2006). Da mesma forma, porcas afetadas por urocistite apresentam 

3,5 vezes mais probabilidade de ter simultaneamente endometrite (BIKSI et al.,. 2002). As endometrites 

foram responsáveis por 6,6% das mortes de porcas em um estudo feito por CHAGNON et al., (1991).  

O momento do ciclo estral tem influência direta na proteção do trato uterino, de modo que falhas ou 

mesmo pouca acurácia na detecção do estro, podem resultar em inseminação das matrizes após o período 

de imobilidade frente ao cachaço, o que as torna mais susceptíveis à infecção uterina. Isto ocorre, pois 

mediante a finalização do estro as concentrações plasmáticas de estrógeno se encontram baixas, enquanto 

as de progesterona aumentam. A progesterona suprime as defesas imunitárias uterina, e predispõe os 

animais a infecções uterinas inespecíficas no período pós-parto (LEWIS, 2004). 

Em ocasiões do ciclo em que estão altos os níveis de estrógeno, ocorre aumento da migração, 

infiltração e distribuição de linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos e plasmócitos no endométrio 

(KAEOKET et al.,  2001), aumenta o fluxo sanguíneo uterino e a permeabilidade vascular (BARA et al., 

1993). Durante a fase folicular do ciclo ocorre bloqueio dos sítios de ligação das bactérias, aglutinação e 

opsonisação de bactérias para a subsequente fagocitose (DALIN et al., 2004). Dessa forma, a resposta 

imune secretória aos patógenos é influenciada nos suínos pela ciclicidade do ovário. O padrão cíclico 

hormonal, a secreção de imunoglobulinas e muco, e a atividade fagocitária dos granulócitos interferem 

continuamente na composição da microflora cervical-vaginal, bem como nas características morfológicas do 

endométrio (KAEOKET et al., 2001).  

Agentes patogênicos também podem ser introduzidos no ambiente uterino por ocasião da 

intervenção manual que ocorre durante o parto, pois trata-se de um método invasivo para o útero que pode 

ocasionar o comprometimento do mesmo para a gestação seguinte. As  intervenções manuais podem 

resultar em uma incidência de aproximadamente 35% de corrimento vulvar patológico (MOTA et al., 2003), 

além de poderem provocar retardo no processo de parição, e lesões traumáticas na região uterina. 

Levando-se em consideração que as distocias em suínos ocorrem em 3% dos partos (RUNNELS & 

CLARCK 1992), os percentuais de intervenção ao parto não deveriam ser tão elevados quanto os 

observados por MELLAGI et al., (2009), que constataram um percentual de 20,6% de fêmeas submetidas à 

intervenção manual. Em geral é preconizado que a taxa de intervenção manual no parto permaneça em 

torno de 10%, para que intervenções desnecessárias sejam evitadas. 

Como forma de prevenir os corrimentos vulvares em porcas e facilitar as contrações uterinas 

facilitando a eliminação das secreções, recomenda-se o uso de prostaglandina F2 α (PGF2 α), que além do 

efeito luteolítico, exerce efeito contrátil do músculo liso do útero, devido à redução dos níveis de AMP-cíclico 

intracelular e aumento da concentração de cálcio intracelular (FALCETO et al., 2010). 

A prostaglandina F2 exógena (PGF2) é um dos eicosanóides que estimula a produção de PGF2 

uterina, aumentando as defesas imunitárias do útero e promovendo a habilidade para resolução das 
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infecções utierinas, mesmo quando os níveis de progesterona são mantidos elevadas na fase lútea (LEWIS, 

2004). Dessa forma, o uso de análogos de PGF2 α após o parto (24 – 48h) em propriedades com alta 

prevalência de corrimento uterino pode ser uma opção de tratamento valiosa (VANDERHAEGHE et al., 

2008), que promove ainda como benefício o incremento dos parâmetros reprodutivos pós-parto, 

especialmente na fertilidade, intervalo desmama-estro e número de leitões desmamados (EZPELETA et al., 

2010).  

As porcas com corrimento vulvar podem ser tratadas com antimicrobianos por via intrauterina, 

parenteral ou oral. Os testes de sensibilidade antimicrobiana após o isolamento de um ou mais patógenos, 

idealmente devem orientar a escolha do antibiótico (MAES et al., 2006). 

Porém, as medidas preventivas altamente eficazes para os corrimentos vulvares são baseadas 

principalmente em práticas de manejo que minimizem ou eliminem os fatores de risco mencionados, 

visando reduzir a ocorrência de infecções uterinas. 

 

4. Considerações finais 

 

 Como foi apresentado nesta revisão, as infecções urinárias e uterinas são desencadeadas por 

falhas de manejo e instalações, sendo que as medidas de controle e tratamento utilizadas rotineiramente, 

nem sempre são efetivas. O grande desafio da suinocultura moderna será, além de prevenir efetivamente 

estas infecções, será o de adotar práticas de diagnóstico simples e rápidas, sendo, que para isso, deverá 

ocorrer o treinamento de funcionários da granja que sejam responsáveis pelo acompanhamento sanitário 

das porcas, identificando as fêmeas com alguma anormalidade, permitindo, desta forma, o tratamento na 

fase inicial da doença. 
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NEW METHODS OF DIAGNOSIS APPLIED TO SWINE CLINICS 

 

NOVOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO APLICADOS À CLINICA SUÍNA 

 

Montserrat Torremorell*1 

 

 

1. Introduction 

 

 The swine industry has made tremendous progress in its ability to rapidly diagnose existing and 

emerging diseases. Diseases in swine can be devastating affecting not only the farmer‟s profitability but also 

the food supply and consumer confidence. Therefore access to rapid, reliable and comprehensive 

diagnostics is crucial to respond to disease threats and to protect animal and human health. 

 Many advances have taken place in diagnostic testing. Advances include large scale antibody 

detection (i.e ELISA), high throughput antigen amplification (i.e real time PCR), sample collection devices 

and sample storage methods. Some of these advances have been slowly adapted to veterinary medicine but 

fortunately significant improvements have been made over the last years. However access to large number 

of samples representative of large populations at a cheap cost remains a limitation. Accessing those 

samples in a rapid manner even when they are collected in remote areas is necessary and not always 

possible with standard methods and regulations. Therefore gaps exist in the collection and handling of 

samples for veterinary diagnostics and this paper will present alternatives to help bridging these gaps.   

 The use of oral fluids for the assessment of health and diagnosis is not new in the medical arena. 

Oral fluids have been used for many years in humans and its use expanded dramatically with the emergence 

of HIV (human immunodeficiency virus) and the need to have access to large volume of samples collected 

with non invasive methods. In veterinary medicine, the use of oral fluids has been more limited but offers 

great promise as a means to collect large number of samples at low cost using non-invasive methods. 

Access to this novel sample collection approach is revolutionizing how surveillance of endemic diseases in 

pigs is conducted and as a result how the approach to disease control is implemented.  

 In additionn, one main limitation of surveillance systems is the limited number of samples received 

from remote locations or from other countries. Access to samples from numerous and diverse locations is 

important to continue updating the diagnostic tests so that we ensure the ability to detect emerging 

pathogens. Because of the risk of introduction of foreign animal diseases, fresh diagnostic samples from 

most foreign countries are not allowed in the US or other selected countries. This significantly limits the 

preparedness of the local swine industries to potential global disease challenges. Access to high quality, 

non-infectious samples is necessary to prepare molecular diagnostic tests for the detection of emerging 

pathogens. One alternative to facilitate the transport of such samples is the use of FTA cards. FTA cards are 

filter papers especially designed for the transport and storage of samples, and are a suitable method to 

enhance molecular diagnostics. Because FTA cards have chemicals that render bacteria and viruses 

inactive 
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while preserving the nucleic acids, samples embedded in FTA cards are not infectious while they are still 

suitable for molecular diagnostics. In addition, samples in FTA cards can be shipped and stored at room 

temperature because the nucleic acids are protected from degradation representing a great tool to obtain 

large volume of samples from remote locations at low freight cost.  

 This paper discusses the collection of oral fluids using cotton ropes and the use of FTA cards for 

the preservation and testing of samples using molecular diagnostics as novel approaches to swine disease 

diagnostics. 

 

2. Use of oral fluids in swine disease diagnostics 

 

 Fluids present in the oral cavity consist of saliva and transudates originating from the circulatory 

system. Among many of the compounds present in the oral fluids, there is definitive evidence of the passage 

of serum antibodies from the circulatory system into the oral cavity. Several viruses and bacteria have also 

been detected including pathogens affecting pigs such as classical swine fever virus, Escherichia coli, 

transmissible gastroenteritis virus, Actinobacillus pleuropneumoniae and more recently swine influenza virus 

(SIV), porcine circovirus (PCV2) and porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV).  

 Methods for collecting oral fluids in pigs have recently been perfected and published by Pricket et 

al (2008b). Briefly oral fluids are collected by hanging a cotton rope within a pen for 20 to 30 minutes. The 

rope is positioned at shoulder height for the pigs in the pen. Pigs are naturally attracted to the rope and 

deposit oral fluids during the process of interacting with it. After the exposure period, oral fluids are extracted 

from the rope by wringing the wet end or portion of the rope into a resealable plastic bag and clipping a 

bottom corner of the bag to drain the fluid into a centrifuge tube. Samples are then stored at -20C until 

tested.  

 Detection of PRRSV infection in porcine oral fluid samples has been shown in both experimental 

and field conditions (PRICKETT et al., 2008a, PRICKETT et al., 2008b). Under experimental conditions both 

detection of PRRSV and anti-PRRSV antibodies was evaluated. PRRSV could be detected in oral fluids for 

approximately 4 wks postinoculation which was very similar to PRRSV detection in serum using quantitative 

PCR. Pig age at the time of inoculation had no effect on the quantity or duration of virus in oral fluid samples. 

Low levels of anti-PRRSV antibody were detected in oral fluid samples. Under field conditions PRRSV could 

also be detected showing a 77% agreement between oral-fluid and serum pen-level results (PRICKETT et 

al., 2008b). Overall this data suggest that oral fluid sampling can be an efficient, cost-effective approach to 

PRRSV surveillance in swine populations.  

 Oral fluids have also been used to detect influenza virus from experimentally infected pigs using 

real-time PCR (Romagosa personal communication). A positive pen based oral fluid result was possible 

even when only 1 out of 11 pigs was shedding virus. Agreement between oral fluid results and individual pig 

testing was high as long as there was at least one pig positive in the group representing about 10% of the 

population. The probability to detect influenza in oral fluids was 99% when within pen prevalence was higher 

than 18% and decreased to 69% when prevalence was 9%. These results indicated that pen-based 

collection of oral fluids is a sensitive method to detect influenza even when within pen prevalence is low and 

when pigs have been vaccinated. 

 PCV2 has also been detected from oral fluids collected from the field. PCV2 appears to be found 

repeatedly in oral fluids. Detection of other swine pathogens using oral fluids is being further validated and 

the use of oral fluids as a surveillance and diagnosis tool is increasing significantly across the U.S.  

  In summary collection of oral fluids to swine diagnostics has great potential. The collection of oral 

fluid samples from pens of pigs is easy and efficient. Normal pig behavior is conducive to sample collection 

due to the pig natural behavior to investigate and chew on new objects within the pens. Although further 

validation is needed to broadly use oral fluid samples for swine diagnostics, the preliminary data suggest that 
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oral fluids offer a significant improvement in the ease, timeliness and cost of disease surveillance in 

commercial swine populations. 

 

3. Use of FTA cards in swine disease diagnostics 

 

 The FTA (Flinders Technical Associates) paper originally developed by Whatman Inc., laboratories 

(Springfield Mill, James Whatman Way, Maidstone, Kent, ME14 2LE , UK) has revolutionized many 

industries that rely on high quality genetic material. FTA paper is a cellulose-based matrix containing 

chemicals for cell lyses and nucleic acid preservation. The chemicals are activated when a biological fluid 

contacts the surface. An additional feature of this chemical treatment is bacterial and viral inactivation.  Not 

only are the biosamples protected from microbial growth contamination, but the user is also protected from 

any potential biohazards present in the biosample.  These features make FTA paper an ideal medium for 

transporting biosamples at room temperature without the requirement of a biohazard shipping label.  FTA 

paper is a commonly used substrate for DNA storage in a number of industries such as pharmaceutics, law 

enforcement, agriculture and governmental regulatory agencies.  In addition, FTA paper has also been used 

for the transport and testing of infectious samples containing pathogens such as rabies virus, Newcastle 

disease virus, foot and mouth disease virus and porcine reproductive and respiratory syndrome virus 

(PICARD-MEYER et al, 2007; PEROZO et al, 2006; MUTHUKRISHMAN et al., 2008; INOUE et al., 2007). 

Movement of samples using FTA paper can represent a significant advance on PRRSV diagnostics 

worldwide providing access to field samples to researchers and providing services to producers and 

laboratories worldwide. FTA cards facilitate sample collection in remote locations and simplify sample 

transport. In addition, the FTA method of transporting samples can also represent significant cost savings for 

producers since samples submitted to the diagnostic laboratories can be shipped in standard letter mail 

envelops at room temperature without any additional biohazard consideration. In addition, FTA cards also 

offer a means of access to state of the art veterinary diagnostic laboratory network even by sending samples 

to laboratories located in foreign countries were the samples were collected.  

 FTA cards have been used in veterinary medicine before. The FTA method has been validated for 

samples collected from poultry infected with Newcastle virus and foot and mouth disease virus to name a few 

(PEROZO et al, 2006; MUTHUKRISHMAN et al., 2008). However the swine industry has not taken full 

advantage of this novel and safe method for sample transport and it is just now starting to awaken to it. Only 

one publication is available in the use of FTA paper in PRRSV (Inoue et al., 2007). The authors of this study 

demonstrated that PRRSV can be detected in blood embedded in FTA cards. However, the sensitivity of this 

method was not compared to current methods and the new sampling technique was applied to only 6 

samples.  

 LINHARES et al (personal communication) are currently validating the use of FTA cards for 

PRRSV diagnostics. The limit of detection for PRRSV in samples embedded in FTA cards has been 

assessed for spiked oral fluids and serum samples. In addition the diagnostic sensitivity and specificity of 

RT-PCR for field samples embedded in FTA paper has also been assessed. Preliminary data suggest that 

the method has promise and that the sensitivity of the oral fluids in pre-processed samples is comparable to 

that of serum.  

 Furthermore, pathologists at the University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory recently 

tested tonsil swab samples embedded in FTA paper for bacterial pathogens. Even without validation of the 

optimal processing and extraction protocol, 7 out of 9 pigs experimentally infected with Actinobacillus 

pleuropneumoniae tested positive while 5 out of 9 Streptococcus suis carrier pigs tested positive by PCR 

(ROVIRA & OLIVEIRA personal communication). Although these results are very preliminary, they are 

encouraging and highlight the need to pursue further validation for properly adopting the FTA technology for 

other swine pathogens.  
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 In addition, the FTA method for transporting samples can also represent significant cost savings for 

producers since samples submitted to the diagnostic laboratories can be shipped in standard letter mail 

envelops at room temperature without any additional biohazard consideration.  

 In summary, we are entering a new era for swine diagnostics. Access to high quality large volume 

of samples at a low cost is critical for implementing reliable surveillance programs. The use of oral fluids and 

FTA cards have great potential to collect, transport and diagnose swine pathogens in order to enhance 

existing molecular diagnostics and to receive samples from remote locations or foreign countries.  
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Materials and procedures to collect oral fluids from pigs (reproduced from Prickett et al., J Swine Health 

and Prod, Vol 16, number 2, 2008) 

 

 

 

 

 
Procedures to collect samples using FTA cards 

 

Equipment used to collect oral fluids 
from pigs. 

Pigs interacting with the cotton rope 
attached to the pen divider.  

Collection of the rope containing the 
oral fluids for analysis. 

Oral fluids harvested from the cotton 
rope after wringing. 
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COMO INTERPRETAR CORRETAMENTE EXAMES DE DIAGNÓSTICO E MONITORIAS 

DE DOENÇAS DE SUÍNOS 

 

HOW TO INTERPRET CORRECTLY DIAGNOSIS TESTS AND MONITORING OF 

DISEASES OF PIGS 

 

Roberto M.C. Guedes*1 

 

 

Resumo 

 

A maior carência de nós veterinários no envio de amostras ao laboratório é não termos uma pergunta 

definida a ser respondida com os exames laboratoriais, que, diga-se de passagem, são complementares e 

confirmatórios da suspeita clínica. Com isto, muitas vezes os resultados não são usados ou interpretados 

corretamente. É nosso objetivo neste manuscrito abordar aspectos relevantes que devem ser considerados 

pela comunidade de veterinários especialistas em suínos para o ideal aproveitamento dos resultados 

laboratoriais. 

 

 

1. Introdução 

 

 Qual a pergunta específica se quer responder enviando amostras para o laboratório? Este é, sem 

dúvida alguma, o passo mais importante para se obter resultados que auxiliem na tomada de decisões. Para 

que o veterinário responsável pela submissão das amostras tenha esta pergunta bem formulada, este já 

deve ter uma lista de possíveis diferenciais, saber quais testes laboratoriais estão disponíveis para se 

confirmar uma suspeita ou outra, ter uma idéia da sensibilidade e especificidade destes testes, do tempo 

estimado para recebimento dos resultados, e dos custos estimados para realização dos mesmos. Pode até 

parecer muito quando consideramos todo o conhecimento necessário para auxiliar o produtor a obter lucro 

no final de um período, mas, são condições preponderantes para que os exames complementares 

executados nos laboratórios confirmem ou refutem o diagnóstico clínico firmado pelo veterinário no 

momento de sua visita a granja. Tentaremos neste manuscrito discutir aspectos relevantes relacionados aos 

pontos acima citados com relação, principalmente, aos diferentes testes disponíveis em laboratórios 

brasileiros.
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2. Tipos de testes 

 

 Nos laboratórios existem testes diretos e indiretos. Os testes diretos detectam a presença do agente 

através de identificação por observação direta (ovos de parasitas, oocistos e sarna), isolamento (bactérias e 

vírus), detecção de seus antígenos (imunofluorescência e imuno-histoquímica) ou de seu ácido nucléico 

(PCR, hibridização in situ fluorescente-FISH, sequenciamento). Estes métodos diretos indicam infecção 

ativa no animal, que pode estar relacionada à doença ou não, dependendo do agente pesquisado. Por 

exemplo, a PCR para Salmonella sp. em amostras de fezes indica que este está eliminando o agente, mas 

não necessariamente que esteja doente, já que pode tratar-se de um carreador são.  

 Os exames indiretos são caracterizados basicamente por diferentes tipos de testes sorológicos e 

alérgicos que detectam resposta imune do hospedeiro, decorrente de exposição prévia ao agente ou ao 

antígeno do agente infeccioso. Esta resposta imune pode ser humoral, representada por anticorpos, ou 

celular, representada, por exemplo, pelo teste de reação cutânea. O exame indireto indica exposição do 

hospedeiro ao agente infeccioso em sua vida pregressa e não necessariamente representa infecção ativa 

no momento da coleta. A resposta imune decorrente da utilização de vacinas ou enfermidades que induzem 

anticorpos circulantes duradouros são exemplos claros desta condição. 

 Existem basicamente dois objetivos principais na execução de testes laboratoriais. A primeira, e 

mais frequentemente utilizada na produção de suínos, é a identificação precisa da causa de surtos agudos 

de enfermidades que permitam a implementação de medidas rápidas de controle, e prevenção em lotes 

subsequentes. A segunda, mais frequentemente utilizada em avicultura, é a monitoria preventiva para 

detecção de patógenos supostamente ausentes no rebanho. Uma variação desta segunda seriam os 

protocolos de teste e remoção de animais de rebanhos em programas de erradicação de enfermidades. 

Exames diretos são mais frequentemente utilizados nos surtos de doença, enquanto os indiretos se aplicam, 

mormente nos programas de monitoria, e teste e remoção.  

 

3. Detecção da causa de surtos de doenças 

 

 O padrão ouro para o processo diagnóstico de doença clínica é relativamente padronizado. O 

primeiro passo é a identificação de lesões que justifiquem a ocorrência de sinais clínicos. O passo 

subsequente é a identificação do patógeno ou fator (químico ou físico) que podem produzir as lesões 

observadas no primeiro passo. A identificação conjunta de lesão (macro e∕ou microscópica) e patógeno (ou 

fator) é crítica e fundamental para a formação do diagnóstico definitivo. Para investigações de doenças 

infecciosas, observação de lesões sem suporte microbiológico limita consideravelmente as possibilidades 

diagnósticas, mas permite no mínimo um direcionamento para o possível agente envolvido. Por exemplo, 

meningite purulenta em um leitão de duas semanas de vida indica meningite bacteriana. Entretanto, para o 

diagnóstico definitivo, culturas seriam necessárias para determinar se a causa seria Streptococcus suis, 

Haemophilus parasuis, Escherichia coli ou outros. Por outro lado, identificação de microrganismos sem 

lesões é meramente a detecção de patógenos potenciais já que vários dos agentes causadores de doenças 

são ubíquos na população de suínos e no ambiente. Associação de lesões e patógenos previne o 

diagnóstico incorreto de microrganismos detectados acidentalmente durante o curso de um surto de outra 

doença. Por exemplo, Actinobacillus pleuropneumoniae ou Haemophilus parasuis podem ser isolados de 

tonsila de animais com pneumonias graves causadas por Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella 

multocida e influenza. Outro exemplo clássico é a detecção PCV2 pela PCR em tecidos linfóides, sem a 

visualização de lesões histológicas compatíveis. Neste caso, a detecção de PCV2 não tem significado 

algum. 

 Para a detecção de agentes causadores de surtos de doenças, a seleção de animais em fase 

aguda, ou mesmo de animais em diferentes fases do processo infeccioso aumentam em muito a chance de 
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detecção do agente e associação com a lesão. Assim sendo, são utilizadas amostras viciadas, ou seja, 

animais enfermos, para coleta de material. Além disto, a primeira impressão, mediante a observação das 

lesões macroscópicas, é normalmente formada pelo veterinário á campo, sendo importantes na orientação e 

direcionamento dos testes a serem executados. Importante salientar que a capacidade de detecção e 

interpretação de lesões macroscópicas é diretamente relacionada ao treinamento e experiência do 

veterinário ou patologista que executa o procedimento. Investimento em educação continuada, interesse no 

assunto e até mesmo a coragem de executar o procedimento levam a um aprendizado gradativo e contínuo. 

 Na histopatologia, a semelhança da avaliação de lesões macroscópicas, a experiência do 

patologista em interpretar lesões em suínos aumenta em muito a chance dos comentários incluídos no 

laudo serem úteis ao veterinário. De uma maneira geral, o exame histopatológico permite no mínimo um 

direcionamento do processo patológico, como caracterizado anteriormente. 

 A imunofluorescência direta ou indireta, a imuno-histoquímica e a hibridação in situ, colorimétrica ou 

fluorescente, são métodos de detecção direta do agente em preparações de fragmentos de órgãos. A 

imunofluorescência é pouco usada no Brasil, possivelmente pela necessidade de submissão de amostras 

frescas que são congeladas rapidamente e cortadas em micrótomos de congelação (criostato). São poucos 

os laboratórios que possuem este equipamento, além do processo de leitura permitir reduzida visualização 

dos tecidos e lesões, a preparação ser temporária e necessitar de microscópio de fluorescência para leitura. 

O treinamento do técnico que irá ler a preparação é fundamental para uma correta interpretação, e está 

diretamente relacionado a sensibilidade e especifidade do teste. Já a imuno-histoquímica permite uma 

visualização do órgão ou tecido, bem como de lesões histológicas. No Brasil, existe hoje uma maior 

disponibilidade de anticorpos para agentes infecciosos vários. A imuno-histoquímica é mais especifica que a 

histologia e imunofluorescência e bem mais sensível. A hibridização in situ pelo método colorimétrico é a 

técnica utilizada pelo grupo do Dr. Joaquim Segalés para a marcação de acido nucléico de PCV2 na 

Universidad Autônoma de Barcelona, Espanha, não sendo utilizada no Brasil. Já a hibridização in situ 

fluorescente é uma opção diagnóstica que está recentemente sendo pesquisada na UFMG para detecção 

de diferentes espécies de Brachyspira. Assim, quando não existe disponibilidade de anticorpos para alguns 

agentes específicos, a hibridização in situ fluorescente (FISH) torna-se uma alternativa viável, com 

sensibilidade semelhante à imuno-histoquímica. 

 O isolamento bacteriano é uma técnica padrão ouro para boa parte dos agentes infecciosos, 

principalmente pelo fato de permitir uma tipificação subsequente, avaliação de sensibilidade antimicrobiana 

e até mesmo a preparação de vacinas autógenas. Este isolamento é rotineiramente utilizado para bactérias 

aeróbicas ou aeróbicas facultativas.  

Apesar do isolamento também poder ser executado para bactérias anaeróbias, como Clostridium 

(C.) perfringens, C. difficile, Brachyspiras (B.) hyodysenteriae e B. pilosicoli, ou de crescimento fastidioso, 

como Lawsonia intracellularis, Mycoplasma hyopneumoniae e Mycobacterium sp., normalmente são 

necessários meios de cultivo complexos, condições específicas de pressões de gases, um tempo maior 

para crescimento, além, é claro, de conhecimento técnico específico. Desta forma, a PCR e∕ou imuno-

histoquímica vem sendo utilizadas em substituição ao isolamento para detecção destes agentes. 

O isolamento é também uma técnica padrão ouro no caso de vírus. Entretanto, são pouquíssimos 

os laboratórios brasileiros que realizam este procedimento em amostras clínicas, estando praticamente 

restrito a laboratórios ligados a instituições de pesquisa. Isto se justifica pelo elevado custo de manutenção 

das condições para cultivo celular, necessárias para este procedimento. Assim sendo, a semelhança de 

bactérias anaeróbia ou de crescimento fastidioso, o isolamento viral vem sendo substituído pelas técnicas 

de imuno-histoquímica e PCR. 

A PCR é uma técnica extremamente específica, mas sua sensibilidade está relacionada 

principalmente ao tipo de amostra clínica utilizada. Por exemplo, a Nested PCR em amostras de swabs 

bronquiais para M. hyopneumoniae é extremamente sensível, enquanto swabs nasais utilizando a mesma 

técnica tem sensibilidade menor. Amostras de fezes contêm uma série de inibidores da reação da PCR, e 
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consequentemente, a sensibilidade desta técnica é reduzida. Como a PCR em amostras fecais para 

pesquisa de ácido nucléico de Brachyspiras e L. intracellularis tem uma sensibilidade menor, amostragem 

maior deve ser utilizada. Vale lembrar o comentário sobre a PCR para detecção de Salmonella sp, que não 

diferencia entre cepas patogênicas e não patogênicas, e não diferencia animais carreadores ou com 

infecção relacionada ao quadro clínico de diarréia. Nesta mesma linha de raciocínio, a PCR em tecido 

linfóide para PCV2, citado anteriormente, leva a um erro de interpretação. Hoje, no Brasil, é muito difícil 

detectar animal negativo para PCV2 pela PCR. Já a PCR quantitativa (qPCR) tem valor diagnóstico para 

este agente uma vez que possibilita a correlação da carga viral com a enfermidade. 

 

4. Testes de Monitoria 

 

 Antes da discussão sobre testes específicos utilizados para detecção de surtos de doenças ou 

monitorias, é importante relembrar brevemente o significado de sensibilidade e especificidade. De forma 

simples, sensibilidade é a habilidade de um teste detectar todos os verdadeiramente positivos, enquanto 

especificidade a habilidade de detectar somente os verdadeiramente positivos. Se um teste é 100% 

sensível, não existirão falso negativos (nenhuma amostra verdadeiramente positiva deixará de ser 

detectada). E se um teste é 100% específico, não haverá nenhum falso positivo. Discussões sobre 

sensibilidade e especificidade devem ser feitas de forma conjunta, pois, frequentemente, uma afeta a outra 

inversamente. O fato importante é que não existe teste 100% sensível e 100% específico, e 

consequentemente, o papel do veterinário é fundamental na correta interpretação dos resultados baseado 

na pergunta inicialmente formulada. Neste sentindo, os níveis aceitáveis serão também dependentes desta 

pergunta. Por exemplo, em programas de erradicação de doenças específicas, agências oficiais 

frequentemente utilizam testes altamente sensíveis para identificação de indivíduos infectados. Ao contrário, 

testes altamente específicos são frequentemente utilizados em animais de elevado valor agregado, 

provenientes de rebanhos supostamente negativos, como, por exemplo, sorologia em animais de 

quarentena.  

Nos programas de monitoria, a estratégia epidemiológica utilizada é o teste de detecção por 

amostragem. Assim, tenta-se determinar se o agente de uma doença está ou esteve presente em uma 

população de animais em uma data determinada, indicando se o rebanho é positivo ou negativo. A definição 

do tamanho amostral é dependente da sensibilidade∕especificidade do teste a ser usado, do tamanho do 

rebanho ou lote a ser avaliado, da prevalência estimada de positividade para o agente e do coeficiente de 

confiança. Baseado em tabelas específicas de livros de epidemiologia, a amostragem necessária para 

detecção de pelo menos um animal positivo em uma população de mais de 1000 animais, com uma 

prevalência estimada de 10% e um nível de confiança de 95%, é de 30 animais. Caso a prevalência 

estimada seja de 5%, a amostragem seria de 58 animais, nas mesmas condições. Somente para 

realizarmos um exercício mental, utilizando-se o primeiro exemplo de prevalência estimada de 10%, caso 

todos os 30 animais amostrados forem negativos, teríamos uma confiança relativa (95%) de que menos de 

100 animais seriam positivos na população de 1000 (<10% de prevalência). Por outro lado, caso um ou 

mais animais forem positivos, teríamos uma confiança relativa (95%) de que pelo menos 100 animais da 

população de 1000, seriam positivos (>10% de prevalência). Com isto, fica clara a importância de saber o 

significado dos resultados, dependendo dos índices escolhidos. Para não se perder tempo e dinheiro 

executando testes em amostragens insuficientes e que não signifiquem nada ao final, é importante muitas 

vezes consultar previamente um estatístico ou um colega mais experiente. 

Os testes oficialmente estabelecidos em suínos no Brasil são executados nas granjas GRSC, onde, 

periodicamente, testes são feitos na granja (reação alergênica tardia para Mycobacterium, reação 

comparada) ou amostras são coletadas (Sarna, Brucella, Peste Suína Clássica e Doença de Aujeszky) para 

teste laboratorial, com a finalidade de renovação da certificação destes rebanhos. Outro tipo de teste de 

monitoria realizado rotineiramente em granjas comerciais são as avaliações de abate para determinação 
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dos índices de pneumonia (IPP) e de Rinite Atrófica (IRA). Estes índices avaliados periodicamente e de 

forma consistente pelo mesmo técnico dão uma noção razoavelmente boa sobre os programas de controle 

utilizados no rebanho. Ponto que vale discussão é a periodicidade de execução dos mesmos. Caso sejam 

realizados somente semestralmente ou anualmente, não ajudam em nada, pois, muito tempo já terá 

passado e as ações surtirão efeito muito tardio. Estas avaliações devem ser feitas o mais frequentemente 

possível, e associadas com os quadros clínicos no rebanho para que realmente tenham utilidade.  

Todas as vezes que se pensa em uma avaliação de monitoria, o teste sorológico está no topo da 

lista de técnicas a serem utilizadas. Entretanto, particularmente para suínos, onde os kits são praticamente 

todos importados e os parâmetros de sensibilidade e especificidade diferem de um kit para o outro, mesmo 

que específicos para um mesmo agente, fica cada vez mais evidente que os resultados obtidos são 

raramente úteis para o veterinário ou produtor. Desta forma, é imperativo definir com exatidão a pergunta 

que se está querendo responder quando se solicita um perfil sorológico de um lote ou rebanho. Para isto as 

definições vão desde a sensibilidade e especificidade dos testes disponíveis, tamanho amostral para os 

estudos transversais (os mais frequentemente usados) e qual a aplicação prática dependendo dos 

resultados. Um exemplo prático seria a sorologia de marrãs de reposição, supostamente negativas para M. 

hyopneumoniae, durante a quarentena. Considerando dois testes sorológicos, Elisa da IDEXX ou DAKO, o 

primeiro é mais sensível, mas menos específico, pois dá reação cruzada com M. floculare. O segundo é 

menos sensível, entretanto é mais específico por não dar reação cruzada. Consequentemente, para 

avaliação destas marrãs o teste a se usar seria o DAKO, em duas etapas, logo nos primeiros dias após a 

chegada e outro uma semana antes da saída do lote para a granja livre. Exames outros como Nested PCR 

para M. hyopneumonie poderiam ser executados em swabs nasais ou lavados bronquiais em animais 

soropositivos.  

São várias as técnicas sorológicas disponíveis para detecção de anticorpos para diferentes agentes, 

tendo cada um características específicas. Somente para citar podem ser utilizados testes de inibição de 

hemaglutinação, Elisa, Elisa de competição ou bloqueio, imunofluorescência indireta, soroneutralização, 

soroaglutinação, fixação do complemento, dentre outros. 

Testes outros como swabs tonsilares em fêmeas de reposição para isolamento bacteriano de 

Pasteurella multocida toxigênica ou Actinobacillus pleuropneumoniae, ou parasitológico de fezes em 

matrizes e isolamento amostral de Salmonella em fezes e de ambiente para controle de redução de infecção 

são todos exemplos de programas que poderiam ser utilizados com maior frequência em rebanhos 

nacionais. 

 

5. Outras questões importantes 

 

 A importância da velocidade na obtenção dos resultados é relativa. No caso do diagnóstico de 

surtos de enfermidades não há dúvidas da relevância na velocidade da confirmação do diagnóstico clínico 

para que medidas específicas sejam tomadas e que sejam minimizados os prejuízos. Entretanto, nos 

programas de monitoria a avaliação rotineira, frequência e especificidade são mais valiosos do que a 

rapidez. 

 Custo também é relativo. É óbvio que novos testes terão custo mais elevado até que, com o tempo, 

a demanda por eles aumente significativamente e com isto os custos de execução ou importação sejam 

diluídos. Não se deve evitar a realização de testes mais caros baseado no custo. Deve-se considerar os 

benefícios reais que eles podem permitir. Exemplo típico é a tipificação de cepas de Escherichia coli para 

detecção de fatores de virulência. O simples isolamento de cultura pura de E. coli beta-hemolítica não é 

suficiente para diagnóstico, e se for o único parâmetro diagnóstico pode levar ao uso de antimicrobianos 

indevidos e até mesmo elaboração de vacinas autógenas contra cepas não patogênicas. Desta forma, a 
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determinação de que a cepa isolada é realmente patogênica pode gerar economia no final pelo uso de 

antibióticos efetivos ou biológicos específicos. 

 

6. Considerações finais 

 

 Elabore adequadamente a pergunta que intenciona responder com os exames solicitados. Trabalhe 

bem na lista de diferenciais, pois um resultado negativo para um agente que tinhas suspeita forte pode ser 

um resultado tão valioso como positividade para algum outro. Quanto mais afunilar suas suspeitas, mais os 

resultados laboratoriais serão úteis.  

Compreenda bem a diferença entre os métodos diagnósticos diretos e indiretos e tente conhecer a 

sensibilidade e especificidade dos testes disponíveis nos laboratórios.  

Uma boa conversa com os profissionais dos laboratórios antes da coleta de amostras normalmente 

é mais valiosa do que a conversa depois do exame pronto, principalmente, quando solicita explicações para 

a interpretação dos resultados. 
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