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EDITORIAL

VII SINSUI - Simpósio Internacional de Suinocultura
15 a 18 de maio de 2012

O SINSUI está chegando à sua VII edição. Mais uma vez esperamos reunir em
Porto Alegre para um efetivo congraçamento de veterinários, estudantes, técnicos
ligados à suinocultura e produtores. Pretendemos não só apresentar um painel atualizado
de temas de impacto à suinocultura, mas também permitir o reencontro de amigos e
fomentar discussões que possam gerar benefícios reais aos que aqui comparecerem.
Concentramos a pauta em temas que julgamos atuais e importantes para a nossa
suinocultura e contamos também com as sugestões das fichas que foram preenchidas
durante o VI SINSUI, agradecemos a todos os que se preocuparam em nos ajudar com
as propostas emitidas no formulário. Iremos contar com 21 palestras proferidas por 7
técnicos estrangeiros e 14 nacionais, além de 7 palestrantes num inovador painel que
elaboramos para a discussão de casos clínicos de difícil resolução. Sabemos que o
sucesso do evento depende muito da qualidade das palestras e dos palestrantes,
procuramos definir uma programação científica que de fato representasse a atualidade
de campo da suinocultura em nosso meio e apresentasse respostas aos problemas de
campo. Na Faculdade de Veterinária da UFRGS trabalhamos com Ensino, Pesquisa e
Extensão em Suinocultura, principalmente nas áreas de Sanidade, Reprodução e
Manejo. Como parte das ações de extensão, viemos realizando as sucessivas edições do
SINSUI. Reconhecemos que a logística necessária para um evento deste porte é bastante
complexa, para enfrentar novamente o desafio contamos com o apoio dos nossos alunos
de pós-graduação, bolsistas e estagiários. Registramos aos mesmos o nosso
reconhecimento e agradecimento pelo empenho que demonstraram para nos ajudar.
Agradecemos também aos patrocinadores, pela confiança e apoio ao projeto. Aos
palestrantes, registramos nosso reconhecimento e gratidão pela generosidade e apoio.
Aos participantes, ficamos gratos pelo interesse e disposição em comparecer a esta nova
edição do SINSUI. Sejam bem-vindos, esperamos que os ensinamentos que aqui vierem
a conseguir possam efetivamente contribuir para a melhoria das atividades que
desempenham à campo no seu dia a dia.
Porto Alegre, maio de 2012
Profs. David E. Barcellos, Fernando P. Bortolozzo,
Ivo Wentz e Mari Lourdes Bernardi

Setor de Suínos - FaVet UFRGS
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BENCHMARKING, STANDARDS AND PRODUCTION PROCEDURES IN
EUROPEAN BOAR STUDS

PADRÕES E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA EUROPA PARA A PRODUÇÃO
DE DOSES DE SÊMEN SUÍNO
M Schulze*1, K Ruediger1, M Grobbel2 & M Jung1

1Institute for Reproduction of Farm Animals, Schoenow, Germany
2Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany
* Autor para correspondência: m.schulze@ifn-schoenow.de

Abstract

The present systematic data summarize microbiological, spermatological, and
semen production results of a continuous audit in 24 European boar studs. Overall,
semen samples of 344 boars were analyzed. In 26% of the diluted ejaculates, bacterial
live cell count was 102 to 105 CFU/mL after 48 h storage at 16 °C. Gram-negative
bacteria amounted to 58% (Enterobacteriaceae 53%, pseudomonads 29%). Most
frequently isolated Gram-positive bacteria were Leifsonia aquatica (20%). In six boar
studs, no gentamicin-resistant bacteria were detected. Microbiological investigations
revealed different hygiene-related weak points: heating cabinets (46%), wash-basins
(42%), ejaculate transfer (29%), manual operating elements (29%), inner face of
dilution tank lids (17%), lab surfaces (13%), dyes (8%), extenders (8%), and ultrapure
water treatment plants (4%).
Spermatological evaluation showed that more than three quarters of the
investigated ejaculates (77%) contained more than 75% of morphologically intact
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sperm. Surprisingly, the two boar semen production procedures encountered in the studs
showed a significant influence on semen viability, motility (CASA), acrosome integrity,
and mitochondrial status, being the single-step boar semen dilution significantly
superior over the multi-step boar semen dilution (P < 0.001, Mann Whitney U test).
Altogether, 29% of boar studs used single step dilution. Comparison of daily AI stud
production protocols demonstrated major differences in sperm output based on
influencing factors such as pre-collection pens, design of collection dummy/area, and
work management. Feed composition (n = 10) showed remarkable differences between
boar studs in nutritional values (protein, fat, and fiber) and vitamin supplementation (A,
D, and C). More research on stimulating and stabilizing boar semen production is
needed in order to satisfy the ever increasing demand for semen of top-genetic boars.

Introduction

Quality assurance is an essential part of any diagnostic system and is a
foundation pillar of modern ISO-based facilities (PACEY, 2006). One of the basic rules
is that boars should be housed in strictly protected semen collection centres (THIBIER,
2000). This includes specific means of monitoring, assessment of semen and testing for
microbiology. Thus, regular internal and external boar stud monitoring for
microbiological and spermatological quality is an important component in an AI boar
stud control program (KNOX et al. 2008). The use of lower doses and the need for
longer semen shelf life requires that AI boar studs should supply only semen of high
quality also with reference to hygienic quality (WABERSKI et al. 2008). It is well
known that bacteriospermia is detrimental to spermatozoa quality (ALTHOUSE et al.
2008). Good laboratory practice standards that contain international quality control
procedures are becoming more and more established (COOPER et al. 2001). Especially,
regularly performed external quality control is useful for barn and lab personnel
training, providing a theoretical background, and focused on practical aspects
(BJORNDAHL et al. 2002).
Furthermore, with growing expansion of semen trade, inter-station comparability
of boar stud efficiency is of increasing importance. Generally, evaluation of the quality
of extended semen, randomly taken samples from routine production should be
2
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analyzed continuously in external reference laboratories. Semen evaluation (motility,
morphology, sperm concentration, and sperm functions) in a semen production audit
should be the basis for detecting weak points on AI stations. Identification of weak
points may be useful for discussing which management tools are practical for advancing
boar semen production in the future. This review describes the most important results of
a regular semen production audit in 24 European boar studs.

Microbiological results

Bacteriological and spermatological screenings (n = 344) were made over a 2-yr
period (2010 to 2011) at 24 European boar studs. Total aerobic bacterial count in neat
boar ejaculates averaged 103 to 105 bacteria/mL. In some boar studs, there was a high
hygienic sperm quality and it seems to be possible to collect boar semen without
bacterial contamination. Indisputable, bacterial load affects concentration-dependent in
vitro quality and longevity of stored boar semen (ALTHOUSE et al. 2000). Mostly,
there are multi factorial reasons for bacterial contamination in neat boar ejaculates.
Common sources of contamination are hygienic requirements, boar genital tract, type
and area of semen collection, personnel, fecal contaminants or environmental bacteria
(Table 2). Sources can be simply classified into animal or non-animal origin
(ALTHOUSE & LU, 1990). Discarding of the preliminary ejaculate phase is one of the
most important measures.
In 26% of diluted ejaculates, bacterial live cell count was 102 to 105 bacteria/mL
after 48 h storage at 16 °C. Aerobic culture yielded a variety of bacteria from different
genera (Table 2). Gram-negative bacteria amounted to 58% (Enterobacteriaceae 53%,
pseudomonads 29%). Most frequently isolated Gram-positive bacteria were Leifsonia
aquatica (20%). In six boar studs, no gentamicin-resistant bacteria were detected. The
contaminant bacteria resistant to gentamicin were found with variable patterns of
resistance to the other 14 antibiotics evaluated (Table 3). Aminoglycosides belong to the
most popular European antimicrobials used in boar semen extenders. Different sources
of contamination were identified based on the boar stud inspection by microbiological
sampling of critical points of semen production. Microbiological sampling identified
different hygiene-related weak points (Table 4): heating cabinets (46%), wash-basins
3
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(42%), ejaculate transfer (29%), manual operating elements (29%), inner face of
dilution tank lids (17%), lab surfaces (13%), dyes (8%), extenders (8%), and ultrapure
water treatment plants (4%).
Standardized audit protocols provide a basis for evaluating hygienic
environment and objectifying sample data. Only objectification of production data
permits the comparison of different AI boar studs under different conditions and the
implementation of standard and individual sanitation protocols. In all cases, a visit of
the facility is essential to locate the sources of contamination. Strict individual hygiene,
good general sanitation, and regular internal and external monitoring can collaborate
greatly in controlling bacterial load and optimizing sperm quality. It should be a
component of a quality control program.

Spermatological results & production data

For comparative purposes, spermatological results from various AI boar studs
can help to serve as a point of reference and benchmarking. Spermatological evaluation
showed that more than three quarters of the investigated ejaculates (77%) contained
more than 75% of morphologically intact sperm. Surprisingly, the two boar semen
production procedures encountered in the studs showed a significant influence on semen
viability, motility (CASA), acrosome integrity, and mitochondrial status, being the
single-step boar semen dilution significantly superior over the multi-step boar semen
dilution (P < 0.001, Mann Whitney U test). Altogether, 29% of boar studs used onephase dilution.
Comparison of daily AI stud production protocols demonstrated major
differences in sperm output. Several boar studs achieved high sperm output based on
influencing factors such as pre-collection pens (Figure 3), design of collection
dummy/area, and work management. The average number of sperm produced per
collection (sperm-output) was 75 (56 to 95) billion (Figure 4). Values are expressed as
median and interquartile range. The average number of doses produced per ejaculate
was 32 (25 to 41).
Collection occurred mainly on Monday. Boars were rested 2-5 days between
collections. The average age of boars at time of training was 7-8 months. Nearly half of
4
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the studs trained boars during quarantine. The predominant age of boars was 1-2.5 years
with 50% boar replacement rates on average. Primary reasons for culling were genetic
progress, leg issues, semen quality, and libido. Sperm concentration was estimated
predominantly by photometer, with few labs using other methods. Ejaculates are
discarded for reasons like poor motility (<70%), abnormal sperm count (>25%), low
concentration of sperm (<0.15x106 µL), low volume (<100 mL) and bacteria. Most
studs retained samples (1.5 mL, 10 mL or whole tubes) for quality control during 1-3
days post production. Ejaculate pooling was routinely performed in 30% of the studs,
using 3-6 ejaculates. Doses of semen contained 1.8-3 billion sperms and were packaged
as doses in tubes (only few in bags) with 80-95 mL. For final sperm cell numbers most
studs adjusted total cells in the dose based on motile sperm, including an additional
safety margin. The majority of studs used commercial BTS extenders.

Feed composition

Reproductive traits of boars are highly variable. Fluctuations in sperm
production can easily amount to 25-30%. Several factors such as breed, age of boar,
season, heat stress and social environment were found to influence semen quality and
quantity (COLENBRANDER & KEMP, 1990). Two further important factors which
influence the reproductive system are semen collection frequency and feeding (KEMP
et al. 1991). Analysis of feed composition was carried out to investigate current
differences in AI boar studs. Crude nutrient contents were calculated on the basis of ten
protocols. Definitely, variations of true analytical values were possible. Boar feeding is
carried out by automated or manual systems. Generally, daily amount of feed is
determined by body condition, boar size, or fixed.
Feed composition showed remarkable differences between boar studs in
nutritional values (protein, fat, and fiber) and vitaminins (A, D, and C). In combination
with daily feeding of young and mature boars substantial randomized protein
differences reached more than 100%. In most cases, nutrient supply was adequate or
increased slightly. Probably, spermatogenetic potency was not affected. Frequently,
specific additives like biotin, L-carnitine, fish or vegetable oils, brewer’s or baker’s
yeast become more and more interesting (Table 5).
5

Schulze, M.; Ruediger, K.; Grobbel, M. & Jung, M. Benchmarking, standards and production procedures
in European boar studs.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

Outlook


(A) The great demand for semen of top-genetic boars requires to intensify the
research on stimulating and stabilizing boar semen production. Follow-up
studies will be conducted to determine the distribution and transmission of
helminth eggs in AI boar studs in Europe. The expected results may lead to new
recommendations for deworming boars. The number of helminth species and
their infection levels are strongly influenced by the different deworming
systems. Finally, control measures, hygiene, management, and recent
antihelminthic strategies will be discussed in the future.



(B) In addition to classical methods of semen evaluation, a whole range of new
and enhanced methods for evaluating sperm function is being developed and
will provide additional information about sperm quality. Up to now a founded
assortment of significant in vitro tests as well as a recapitulatory appraisement of
those parameters in regard to sperm quality and therewith to fertility of boars is
missing. Thus, future studies will create an in-vitro-index “Sperm-Quality” in
order to combine all potential and relevant parameters.



(C) Sperm cells from boars are sensitive to storage at low temperatures.
However, we demonstrated that semen from single individual boars tolerate low
temperatures and maintain their motility during storage at 4 °C for up to three
days. Sperm preservation at “refrigerator” temperature (4 to 6 °C) would
simplify storage technology for boar semen and reduce the necessity of
antibiotics. Preliminary results of a lipid analysis of special membrane domains
of 4 boars showed an enrichment of particular phosphatidylcholines in the coldsensitive sperm. Further studies will analyze differences in lipid and protein
patterns in more detail.

6
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TABLE 1 -Summary of guideline data for catalog of measures and key aspects of
external semen production audits
Key aspects
Pen
 Boar handling?
 Clean boars and
dummies?
 Collection efficiency?
 Collection hygiene?
 Collection technique?

Lab & Logistic
 Dilution: single step- or
multi-step?
 Disposal: Extenders?
Ejaculates?
 Equilibration and cooling
time?

 Ejaculate downtime?

 Final check?

 Ejaculate transfer?

 Motility analysis (volume

 Other activities?
 Hygienic feed (feeding
trough)?
 Separated semen

& magnification)?

General
 Calculation of sperm
number/dose?
 Collection schedule?
 Compartmentalization
of the AI boar stud
(Black – Grey – White)
 Effective
cleaning/disinfection –
hygienic concept?

 Pass-through or pneumatic  Personal movement or
tube?
 Pipettes?

fluctuation?
 Protocol of temperature

collection area and design

 Processing of extender?

(short distances)?

 Production line (wash-

 Resources in estimation

basins & crossing of

of sperm motility (%)?

 State of the collection
area and pen design?
 Storage of collection
equipment?

people)?
 Semen concentration
analysis?

profile?

 Retained samples?
 Self-monitoring
(volume, sperm

 Temperature control?

 Semen dyes?

concentration,

 Usage of heating

 Storing of equipment and

microbiology)?

cabinets?
 Usage of semen vessels,
bags, filters (tempering)?
 Work management and
safety (first impressions)?

material?
 Temperature control?
 Usage of single-use
disposable products?
 Water path - chemical &
microbiological quality?

7
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TABLE 2 - Type and frequency of bacterial and fungal contaminants isolated from neat
boar ejaculates and from extended boar semen in 24 different AI boar studs (n = 344)
Frequency of isolation (n)
Bacterial isolate
Neat boar ejaculates
Extended boar semen
Gram-negative nonfermenters
Acinetobacter sp.

42

-

Achromobacter sp.

-

3

aerobic sporformers

55

-

Alcaligenes sp.

2

-

Chryseobacterium sp.

6

-

Empedobacter brevis

10

-

Moraxella sp.

7

-

Myroides sp.

-

1

Pseudomonas sp.

38

5

Ralstonia pickettii

-

10

Rhizobium radiobacter

2

1

Shewanella sp.

1

-

Sphingobacterium sp.

1

-

Sphingomonas sp.

2

1

Stenotrophomonas maltophila

-

1

Weeksella sp.

3

-

Not typable

14

1

Citrobacter sp.

16

-

Escherichia coli

23

-

Edwardsiella sp.

1

-

Enterobacter sp.

4

13

Klebsiella sp.

6

7

Morganella morganii

1

-

Pantoea sp.

3

-

Proteus sp.

10

5

Providencia sp.

6

-

Enterobacteriaceae

8
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Serratia sp.

1

2

Aeromonas sp.

1

1

Pasteurella sp.

5

-

Vibrio parahaemolyticus

1

-

Leifsonia aquatica

-

18

Rhodococcus sp.

-

4

179

3

Enterococcus sp.

23

7

Lactobacillus sp.

22

-

Micrococcus sp.

6

-

Staphylococcus sp.

143

4

Streptococcus sp.

76

2

Moulds

3

-

Yeasts

21

5

Other Gram-negatives

Coryne-shaped rods

Not typable
Other Gram-positives

Fungi

9

TABLE 3 - Antibiotic sensitivities of bacteria isolated from extended porcine semen (n = 344)
CTX
30

CN1
0

N30

AK3
0

SH1
0

TE3
0

DA2

TY3
0

RL2
5

SXT
25

ENR
5

PB3
00

Achromobacter sp. (n = 3)
Aeromonas hydrophila (n = 1)
Coryne-shaped rods (n = 3)
Enterobacter aerogenes (n = 1)
Enterobacter cloacae (n = 12)
Enterococcus sp. (n = 7)
Gram-negative nonfermenter (n = 1)
Klebsiella oxytoca (n = 7)
Leifsonia aquatica (n = 18)
Myroides sp. (n = 1)
Proteus mirabilis (n = 5)
Pseudomonas fluorescens (n = 5)
Ralstonia pickettii (n = 10)
Rhizobium radiobacter (n = 1)
Rhodococcus sp. (n = 4)
Serratia marcescens (n = 2)
Sphingomonas paucimobilis (n = 1)
Staphylococcus epidermidis (n = 2)
Staphylococcus spp. (n = 2)
Streptococcus faecalis (n = 2)
Streptococcus sp.(n = 2)

PG1
0

Bacteria (n = number of isolates)

AM
P10

Antibiotic (disk concentration)

R
R
R
R
R
S
R
R
S
R
R
R
R
S
R
R
S
S
R
S
S

R
R
R
R
R
S
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
S
S

R
S
R
S
S
I
R
S
R
R
S
R
S
S
R
S
S
S
S
R
S

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
S
R
R

R
R
S
R
R
R
S
R
R
R
S
S
R
R
S
R
S
I
S
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R

S
R
I
S
R
R
R
S
R
R
R
R
S
S
R
R
S
R
R
S
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
I

S
R
R
R
R
R
R
R
R
S
R
R
R
S
R
R
S
S
S
R
S

S
R
S
R
R
S
S
R
R
S
R
R
S
S
R
R
S
S
S
S
S

I
S
I
S
S
I
S
S
R
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
I

R
R
R
S
S
R
R
S
R
R
R
S
R
S
S
S
R
R
S
R
I

S = Sensitive; R = Resistent; I = Intermediate; AMP10 = Ampicillin; PG10 = Penicillin; CTX30 = Cefotaxim; CN10 = Gentamicin; N30 = Neomycin; AK30 = Amikacin;
SH10 = Spectinomycin; TE30 = Tetracyclin; DA2 = Clindamycin; TY30 = Tylosin; RL25 = Sulfonamid; SXT25 = Trimethoprim/Sulfonamid; ENR5 = Enrofloxacin;
PB300 = Polymyxin B; n = samples from which the bacteria were isolated. Susceptibility testing was performed via agar disc diffusion following the standards and
breakpoints given by the CLSI (2008).
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TABLE 4 - Analysis of hygienic weak points in 24 different AI boar studs
Boar stud
Weak points
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V W

X

-

5

1

5

1

4

1

3

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

1

1

1

3

1

1.9

1.5

5

4

2

6

4

4

5

2

5

3

6

-

2

4

4

5

2

4

2

5

3

3

4

4

3.8

1.3

Extender

2

5

1

3

1

3

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

3

1.8

1.1

Heating cabinets

5

-

2

-

5

5

5

6

1

4

-

4

4

5

5

-

5

3

5

5

4

3

4

5

4.3

1.2

Hoses/Dispensers

2

1

1

-

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1.2

0.5

Inner face of dilution tank lids

5

1

1

2

1

1

1

2

2

5

2

1

1

2

1

4

1

1

1

1

2

1

5

5

2.0

1.3

Lab surfaces

4

4

1

4

5

4

3

2

2

2

3

1

2

1

3

5

1

6

4

4

1

1

3

3

2.9

1.5

6

4

3

5

4

4

5

3

4

3

3

4

4

2

4

5

2

4

4

4

3

3

4

5

3.8

1.0

Ultrapure water treatment plants

3

5

1

3

1

3

1

3

4

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.8

1.2

Washbasins

6

5

3

2

5

4

4

5

2

2

6

4

1

2

4

5

3

6

3

5

6

3

5

2

3.9

1.5

3.

1.

3.

2.

3.

2.

2.

2.

2.

3.

2.

1.

2.

2.

3.

2.

3.

2.

2.

2.

1.

3.

8

6

8

8

3

7

8

7

8

3

1

9

0

5

4

0

0

3

8

4

9

1

1.

0.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

1.

1.

6

8

5

9

3

9

6

4

2

8

6

3

4

6

0

3

1

6

9

6

0

6

Dyes
Ejaculate transfer
(pneumatic tube/pass-through)

Manual operating elements
(keyboard)

Mean

4.2

±SD

1.6

Mean ±SD

3.2

1.5

Valuation code:
1 = 101 CFU/ml or 1 CFU/cm2; 2 = 102 CFU/ml or 5 CFU/cm2; 3 = 103 CFU/ml or 45 CFU/cm2; 4 = 104 CFU/ml or 80 CFU/cm2; 5 = 105 CFU/ml or 100 CFU/cm2; 6 = 106
CFU or >100 CFU/cm2
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TABLE 5 - Content and composition of ten analyzed diets
Percentile

Content &

minimum

Composition

maximum

GfE*

25%

median

75%

11.4

11.9

12.1

12.3

13.0

11.4-12.6

Ash, %

4.9

6.0

6.5

6.5

7.6

max 6.0

Crude protein, %

15.5

16.5

17.3

18.4

19.0

16.5

Crude fat, %

2.5

3.0

3.3

4.3

4.6

min 5.0

Crude fibre, %

4.5

6.0

6.5

7.0

9.0

5.0-6.0

Lysine, %

0.8

1.0

1.1

1.2

1.35

0.8-0.85

Methionine, %

0.3

0.3

0.4

0.5

0.65

0.65

Ca, %

0.75

0.8

0.9

1.0

1.2

0.8

P, %

0.46

0.6

0.7

0.8

0.8

0.6

Na, %

0.15

0.2

0.3

0.3

0.3

0.25

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7

0.4

Cu, mg kg

10.0

13.5

15.0

20.0

27

8.0

Zn, mg kg-1

65

100

128

132

149

50

Mn, mg kg-1

68

73

80

83

138

25

Fe, mg kg-1

75

135

203

244

385

80

Se, mg kg-1

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.15

Co, mg kg-1

value

Gross Energy, MJ
kg-1

Mg, g kg-1
-1

value

0.15

0.2

0.3

0.7

0.8

-1

0.4

0.8

2.0

3.0

4.0

0.5

Vitamin A, IE kg-1

14000

15000

16000

22000

25000

20000

Vitamin D3, IE kg-1

1600

2000

2000

2000

3000

2000

Vitamin E, mg kg-1

80

120

150

200

250

25

Vitamin C, mg kg-1

300

650

1000

1100

1200

500

L-carnitine, mg kg-1

20

24

28

35

50

60

Biotin, mg kg

2.15

2.2

2.3

2.4

2.5

0.28

Phytase, FTU

400

500

625

770

830

500

J, mg kg

-1

* Ausschuss für Bedarfsnormen der deutschen Gesellschaft für Ernährungsphysiologie
(Empfehlungen für die Energie und Nährstoffversorgung von Schweinen, 2006, DLG-Verlag, Frankfurt
am Main, Germany)
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FIGURE 1 - Proportion of progressively motile sperm after 48-hr
storage and thermo resistance test (n = 344)
Results are represented as box-plot highest, respectively lowest values
(Whisker), as inter-quartiles between quartiles 1 and 3 (box), and as median
value. White boxes represent one-phase (n = 7) and grey boxes multi-phase (n
= 17) boar semen preservation in 24 different AI boar studs. * Significant
difference compared to multi-phase boar semen preservation (P < 0.001).

FIGURE 2 - Proportion of membrane-intact sperm after 168-hr
storage (n = 344).
Results are represented as box-plot highest, respectively lowest values
(Whisker), as inter-quartiles between quartiles 1 and 3 (box), and as median
value. White boxes represent one-phase (n = 7) and grey boxes multi-phase (n
= 16) boar semen preservation in 23 different AI boar studs. * Significant
difference compared to multi-phase boar semen preservation (P < 0.001).
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FIGURE 3 - Pre-collection pen (“warming-up” area)

FIGURE 4 - Sperm numbers per ejaculate produced daily in 22 different AI
boar studs (n = 1320).
Results are represented as box-plot highest, respectively lowest values (Whisker), as interquartiles between quartiles 1 and 3 (box), and as median value.
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NOVOS CONCEITOS NA DILUIÇÃO DO EJACULADO SUÍNO: COMO AS
CÉLULAS ESPERMÁTICAS RESPONDEM AOS DESAFIOS IMPOSTOS?

NEW CONCEPTS ON THE DILUTION OF SWINE EJACULATE: HOW SPERMATIC
CELLS RESPOND TO CHALLENGES?

Karl Fritz Weitze*¹
¹Escola Superior de Medicina Veterinária de Hannover – Hannover, Alemanha
*Autor para correspondência: karl.fritz.weitze@tiho-hannover.de

Resumo

Na presente revisão, são apresentadas informações atualizadas sobre as
principais técnicas de diluição do sêmen suíno e uma discussão sobre como as células
espermáticas resistem aos desafios a que são expostas.

Técnicas de diluição do ejaculado suíno e como as células espermáticas respondem
aos desafios impostos?

Podemos distinguir desafios fisiológicos aos espermatozoides (SPZ) que existem
na monta natural como na Inseminação artificial (IA). Outro desafio surge quando
queremos preservar o sêmen através de diluição e refrigeração.
Devido à situação fisio-anatômica da porca, os SPZ devem superar uma
distância enorme entre o lugar da deposição do sêmen no canal cervical da fêmea e o
lugar da fertilização no oviduto. Na fêmea adulta, isso significa aproximadamente 2 m
de cada lado, devido ao comprimento dos cornos uterinos. Apesar de este caminho ser
percorrido passivamente pelos SPZ, pois os cornos transportam o líquido seminal ao
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longo do órgão, este transporte resulta numa perda enorme numérica devido à
eliminação por fagocitose e transporte retrógrado durante as primeiras horas depois da
inseminação.
No suíno, esta perda numérica significativa é compensada pelo alto número de
SPZ aplicados durante a inseminação, que pode alcançar 50 bilhões ou mais na monta
natural e entre 2 e 3 bilhões na IA. Em comparação ao bovino, no suíno trata-sede uma
inseminação intracervical com transporte imediato do líquido seminal a cavidade
uterina, ou seja, de fato é uma inseminação intrauterina, enquanto no bovino o sêmen é
depositado fisiologicamente em forma intravaginal e os espermatozoides devem subir
ativamente pelo canal cervical ao útero. O volume do ejaculado do touro é, em
comparação ao suíno, muito reduzido e compreende 6 até 8 ml no meio, enquanto o
ejaculado do cachaço alcança facilmente 500 ml ou mais. Estas diferenças fisiológicas
entre bovino e suíno tem importância considerável para a preservação e devem ser
consideradas nas técnicas aplicadas.
O segundo desafio surge quando os SPZ, que se encontram nas pontas dos
cornos uterinos, estão entrando nos ovidutos. Esta entrada é um processo ativo, em que
as células têm que subir pelas pregas da união útero-tubárica que desembocam em
pregas longitudinais do istmo. Esta barreira resulta numa redução numérica
considerável, uma vez que apenas alguns mil de SPZ alcançam o lúmen do oviduto. O
terceiro desafio representa atividades ainda pouco investigadas das células espermáticas,
pois elas perdem a atividade, ligando-se ativamente ao epitélio do istmo. Os sinais para
esta ligação e para a posterior separação e reanimação são apenas parcialmente
conhecidos, mas o que se sabe é que o cálcio está implicado neste processo, que é
caracterizado por uma concentração elevado de bicarbonato no meio. Esta subpopulação
de SPZ, considerada competente para a fertilização, irá posteriormente competir pela
penetração da zona pelúcida e a fertilização propriamente dita. Considerando as metas
da preservação do ejaculado, em que o número de SPZ por dose é reduzida
enormemente, o número de SPZ competentes para fertilizar por dose alcança apenas
algumas centenas de células.
Visando o temário desta apresentação, temos que considerar outros desafios
ligados a preservação, que dificultam manter a fertilidade das células preservadas.
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Podemos distinguir três maiores desafios existentes na preservação do sêmen
líquido suíno. Devido ao alto número de SPZ ainda necessário por dose de IA, o
ejaculado na rotina das centrais é diluído apenas em forma reduzida, resultando num
número limitado de doses por ejaculado. Para cumprir as exigências de uma genética
moderna, existe a necessidade de aumentar o número produzido por ejaculado, com a
consequência de aumentar a cada ano o grau de diluição dos ejaculados de cachaços de
alta genética. Com o aumento gradual de diluição, ocorre uma eliminação gradual do
plasma seminal, chegando à uma situação, em que o plasma seminal restante é muito
pequeno, alcançando facilmente menos de 5 % do original, correspondendo a um grau
de diluição de 1 : 20 ou um número de SPZ por doses inferior a 1 bilhão. Esta
eliminação, resultado de uma aplicação brusca de alto volume de diluente, causa
transtornos imediatos para o metabolismo e equilíbrio osmótico das células
espermáticas. Estes transtornos são às vezes associados a choque térmico brusco,
quando o diluente adicionado não corresponde à temperatura do ejaculado. Então a alta
sensibilidade térmica dos SPZ do suíno ainda aumenta consideravelmente o estresse
causado pela eliminação do plasma seminal. Choque de diluição e choque térmico são
então dois desafios ainda não resolvidos na preservação do sêmen líquido.
Considerando a necessidade de prolongar o tempo de sobrevivência das doses, para
inseminar com sêmen do mesmo ejaculado quando o estro das fêmeas está mais
prolongado, surge o desafio do envelhecimento das células durante o armazenamento.
As estratégias de uma preservação moderna de sêmen líquido devem considerar
diferentes fatores como: diluentes, agentes específicos de proteção nos diluentes, o
plasma seminal e sua eventual substituição por agentes semelhantes, e finalmente a
variação fisiológica entre os ejaculados dos cachaços, além do número de SPZ e o
volume de plasma seminal (ejaculados “ricos” e “pobres” em SPZ e plasma seminal).
Em experimentos espermatológicos foram testados altos graus de diluição entre
1 : 3 e 1 : 140, produzindo assim doses com um número de SPZ entre 2,5 bilhões e 0,5
bilhão.
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Efeito de altos graus de diluição ( 2,5; 1 e 0,5 bilhões) e meio
de conservação (BTS vs AndrostarPlus) sobre a motilidade
progressiva, n=6, +16°C
100
90
80
70

BTS 2,5

60

AstarPlus 2,5
BTS 1

50

AstarPlus 1

40

BTS 0,5

30

AstarPlus0,5

20
10
0

2,5 2,5

1

1

0,5 0,5

2,5 2,5

1

d0

1

0,5 0,5

2,5 2,5

1

d3

1

0,5 0,5

d5

FIGURA 1 – Efeito de altos graus de diluição (2,5; 1 e 0,5 bilhões) e
meio de conservação (BTS vs Androstar Plus) sobre a motilidade
progressiva, n=6, +16ºC

Efeito de altos graus de diluição ( 2,5; 1 e 0,5 bilhões) e meio
de conservação (BTS vs AndrostarPlus) sobre morfologia
acrossomal, n=6, +16°C
25

20
BTS 2,5
AstarPlus 2,5

15

BTS 1
AstarPlus 1
10

BTS 0,5
AstarPlus0,5

5

0

2,5 2,5

1

1

d0

0,5 0,5

2,5 2,5

1

d3

1

0,5 0,5

2,5 2,5

1

1

0,5 0,5

d5

FIGURA 2 – Efeito de altos graus de diluição (2,5; 1 e 0,5 bilhões) e
meio de conservação (BTS vs Androstar Plus) sobre morfologia
acrossomal, n=6, +16ºC
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Independente do efeito dos diluente usados nos experimentos, o aumento da
diluição de 2,5 a 1 bilhão de SPZ por dose mostrou uma redução significativa da
motilidade e do aumento de acrossomas defeituosos, que depois da diluição a 0,5
bilhões de SPZ por dose foi mais acentuado ainda (Figura 1 e 2). Este efeito foi
verificado usando diferentes diluentes como BTS, AndrostarPlus e AndrohepPlus
(Figura 3 e 4), verificando um efeito protetor adicional significativo dos diluentes.

Altas taxas de diluição (2,5; 1,5, 1 bilhão) e efeito de
diluentes (AndrohepPlus vs AndrostarPlus), Motilidade
100
90
80
70

AhepPl 2,5

60

AstarPl 2,5
AhepPl 1,5

50

AstarPl 1,5

40

AhepPl 1,0

30

AstarPl 1,0

20
10
0

2,5 2,5 1,5 1,5 1

d0

d3

d5

1

d7

FIGURA 3 – Altas taxas de diluição (2,5; 1,5; 1 bilhão) e efeito de
diluentes (AndrohepPlus vs AndrostarPlus), motilidade
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Altas taxas de diluição (2,5; 1,5, 1 bilhão) e efeito
de diluentes (AndrohepPlus vs AndrostarPlus),
Acrossomas defeitas
14
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AstarPl 2,5
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AstarPl 1,5
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AhepPl 1,0
4
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2,5 2,5 1,5 1,5 1

d0

d3

d5

1

d7

FIGURA 4 – Altas taxas de diluição (2,5; 1,5; 1 bilhão) e efeito de
diluentes (AndrohepPlus vs AndrostarPlus),acrossomas defeitas

Para compensar a perda de plasma seminal depois de altas diluições, realizou-se
experimentos de substituição de plasma seminal por 10% e 20% em sêmen preservado
em BTS, AndrostarPlus e AndrohepPlus com 1 e 0,5 bilhões de SPZ por dose.
Independente do diluente usado, a adição de 10 ou 20% de plasma seminal resultou num
aumento significativo de motilidade e diminuição de acrossomas defeituosos, mantendo
o efeito protetor dos diluentes anteriormente usados (Figura 5, 6, 7, 8, 9, 10).
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FIGURA 5 – BTS - Motilidade: 0%, 10%, 20% plasma seminal
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FIGURA 6 – BTS – Acrossomas defeitas: 0%, 10%, 20% plasma
seminal
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FIGURA 7 – AndrostarPlus – Motilidade: 0%, 10%, 20% plasma
seminal
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FIGURA 8 – AndrostarPlus – Acrossomas defeitas: 5%, 10%, 20%
plasma seminal
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FIGURA 9 – AndrohepPlus – Motilidade: 0%, 10%, 20% plasma
seminal
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FIGURA 10 – AndrohepPlus – Acrossomas defeitas: 0%, 10%, 20%
plasma seminal
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Para diminuir o efeito do choque pelo frio durante e depois da diluição se
realizou experimentos usando uma pré-incubação do sêmen diluído em forma
isotérmica a 32°C, facilitando assim aos SPZ de adaptar se a nova situação antes de
baixar a temperatura a +17°C e +10°C. Os experimentos foram realizados usando
AndrostarPlus e BTS como meios de diluição. Uma pré-incubação a 25°C por 24 horas
do sêmen altamente diluído mostrou um efeito claramente significativo em comparação
a doses sem pré-incubação. Um armazenamento do sêmen a 25°C até o dia 7 resultou
uma perda significativa de motilidade e aumento de acrossomas com defeito em
comparação a pré-incubação curta. Os diluentes mostraram um efeito protetor diferente,
como já verificado nos experimentos anteriores (Figura 11 e 12).
Para investigar mais detalhadamente o efeito da temperatura do diluente no
momento da primeira diluição se realizou uma diluição isotérmica a 32 °C comparando
com um tratamento bitérmico, em que o sêmen foi diluído 1 : 1 com diluente
isotérmico, seguido por aplicação do resto do diluente com 22 °C (diluição bitérmica).
Os resultados dos tratamentos 3 e 4 (isotérmico vs bitérmico) mostrou um efeito
protetor da diluição isotérmica, indicando que as células precisam ser adaptados
lentamente à descida de temperatura. Os efeitos dos diluentes mostraram diferenças
significativas como nos experimentos anteriores.

V 12 2010 Eber; MOT progr: AndrostarPlus vs BTS; Var 1: 25-10-17; Var2: 25-10; Var3: 17; Var
4: Vorverd. m it 32°,Nachverd. 22°, dann 17°. n=6
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FIGURA 11 – Diluição isotérmica vs bitérmica
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FIGURA 12 - Diluição isotérmica vs bitérmica

Para avaliar mais detalhadamente a duração da pré-incubação, as amostras foram
pré-incubadas por 3 vs 24 horas a 25°C, antes de reduzir a temperatura a 10°C.
Os resultados de motilidade e morfologia dos acrossomas mostraram um efeito
protetor da pré-incubação mais prolongada de 24 horas, com diferenças significativas a
favor do diluente AndrostarPlus vs BTS. (Figura 13, 14)
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Preincubação a +25 °, 3 vs 24 horas
depois a +10°C

FIGURA 13 – Pré-incubação a +25ºC, 3 vs 24 horas depois a +10ºC
Preincubação a +25 °, 3 vs 24 horas
depois a +10°C

FIGURA 14 – Pré-incubação a +25ºC, 3 vs 24 horas depois a +10ºC

Experimentos paralelos investigando o efeito da refrigeração sobre o aumento de
++

Ca

intracelular como indicador de primeiros passos a estimulação de capacitação e

posterior reação acrossomal mostraram um aumento significativo de Ca++ intracelular e
uma redução da reatividade específica a sinais de capacitação quando a temperatura foi
reduzida de 17°C a 10°C e 5 °C gradualmente com diferença significativa entre os
diluentes BTS vs AndrostarPlus.( Figura 15, 16, 17).
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Posiveis causas da refrigeração:

Aumento de [Ca2+]i devido a refrigeração
Refrigeração aumenta [Ca2+]i concentração
(Green and Watson 1981, Simpson and White 1987,
Robertson et al., 1988, 1990)

Refrigeração leva a absorbção de Ca2+ extracelular
e liberação de reservas internas
(Bailey and Buhr 1990)

FIGURA 15 – Possíveis causas de refrigeração: aumento de [Ca²+]
devido à refrigeração
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FIGURA 16 – Aumento inicial [Ca²+] em sêmen refrigerado
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Reactividade especifica a sinais de
Capacitação em SPZ refrigerados
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FIGURA 17 – Reatividade específica a sinais de capacitação
em SPZ refrigerados
Os resultados da ativação de Ca++ em dependência à temperatura de
armazenamento e do diluente usado indicam claramente o papel da temperatura e de
meios de diluição sobre a sobrevivência dos SPTZ.
A conclusão geral dos experimentos é que altas taxas de diluição entre 1 e 0,5
bilhões de SPZ por dose resultam numa diminuição significativa da motilidade em
forma imediata e um aumento de danos acrossomais a partir do dia 3 de
armazenamento. Os diluentes usados nos experimentos mostram um efeito protetor
especifico do fator crioprotetor usado nos diluentes AndrostarPlus e AndrohepPlus.
Vale mencionar que a adição de plasma seminal em casos de altas diluições diminui o
efeito negativo em forma significativa, indicando que o fator nocivo de altos graus de
diluição é a falta de um meio ambiental protetor, devido a alterações profundas do
metabolismo, especialmente em relação a estimulação de primeiros passos de
capacitação e reação acrossomal como início de degradação das membranas celulares.
Em relação aos experimentos de pré-incubação com temperaturas elevadas antes
de reduzir a temperatura a valores abaixo de 15 °C, vale mencionar que uma préincubação a 25°C por 24 horas aumenta a resistência das células contra o choque de
frio. Os diluentes usados no experimento mostraram efeitos específicos de proteção
adicional.
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Summary

The paper gives rather a broad overview on the development of the use of
antibiotics and chemotherapeutics from there very beginning until today. The paper
deals with scientific facts known in the medical and veterinary community, but also
with speculations and “gut-feeling” demands of activist groups that criticise e.g.
intensive animal production procedures as “factory farming”. The discussions about the
need to curb the problem of bacterial resistance and the various attempts to regulate the
use of antibiotics in food animals are summarised, and the paper underlines that
veterinarians carry the major responsibility for the most desirable use of antimicrobial
substances, the “prudent use of antibiotics”, where, when antimicrobials have to be
applied, the application leads to the highest possible health effect and the lowest
possible resistance in the bacteria accompany and/or threaten humans and animals. The
paper, however, also argues that meeting demand for reducing the overall amount of
antibiotics used in food animals needs a different approach: instead of only asking
veterinarians to refrain from an overuse (especially the routine use) of antibiotics mainl
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y in pigs and poultry, a concerted action of the farming community together with their
consulting veterinarians is necessary with the clear target to significantly increase the
health of the food animal populations by optimising the herd and flock health
management, which automatically will result in a measurable reduction of reliance of
the food animal production on antibiotics. Concluding, the paper speculates that there
will be no significant reduction in the amount of antimicrobials used in food animals,
unless farmers and veterinarians find new approaches to investing money in the health
of herds and flocks, i.e. paying veterinary services for maintaining the animals’ health
rather than for curing their diseases.

The breakthrough in battling bacterial disease

The development of sulphonamides by Gerhard Domagk and the discovery of
penicillin by Alexander Fleming have been celebrated as milestones in mankind’s
attempts to reduce premature death and pain and suffering due to disease. There are no
hard data about the percentage of the causes of death prior to the establishment of any
state health system, but it can be argued that infectious diseases have been the major
death causes for thousands of years. This is definitively true for the centuries when, due
to an increase of human populations moving and commingling throughout Europa and
to the start of urbanisation without any coordinated sanitation, the main epidemics that
killed millions of people were Plague, Cholera and Typhoid. These bacterial epidemics
had an exponentially higher death toll than any viral epidemic. There are no hard data to
prove or disprove, if not many a million of the many millions of deaths due to the 1918
Hongkong Flu epidemic were due to secondary bacterial infections that maybe
dramatically increased the number of fatalities. There are speculations that the number
of people that lost their lives in wars due to the direct effect of a weapon is manifold
smaller than the number of wounded people that later died due to the bacterial infections
caused by their being wounded.
In other words the fact that mankind suddenly was able to cure bacterial
infections and to fight life-threatening bacteria (chemotherapeutics/ antibiotics and
disinfectants) was celebrated as man’s victory over infectious disease.
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The triumphal march, disillusionment and finally a realistic view

Whereas in the early years of the availability of sulphonamides and antibiotics,
only life-threatening infections of humans were treated, but soon more and more
application areas were added: less harmful infections in humans, bacterial diseases in
animals, more and more non-fatal diseases in humans up to the treatment of just
“annoying” infections such as common colds, growth promotion (“non-therapeutic
use”) in food animals, and the routine prophylactic and “metaphylactic” use in large
scale food animal production units. This development of expanding the use of
antimicrobial substances would have remained being welcomed and undisputed, if there
were not the phenomenon of acquired bacterial resistance in bacteria species that
naturally are highly sensible to certain antimicrobial substances. When the first
incidences of bacterial resistance were empirically recognised, little was known about
the mode of effect the antimicrobial substances and nothing about the molecular
mechanisms that determine the inefficiency of the so far fully potent drugs. It took some
decades of finger-pointing (especially between the medical and veterinary profession)
and learning that there has to be a hierarchy in the use of antimicrobial substances
before the development of a realistic view on how to maintain the “sharpness of this
valuable tool against bacterial disease” especially for those antimicrobial groups that are
of critical importance in human medicine.
The initial hope that the threat of bacterial pathogens to human health had been
banned the by the use of antimicrobial substances was shattered. However, exactly this
experience led, to increased research activities into the mechanisms of the development
of bacterial resistance through either the acquisition of a plasmid or a single point
mutation. The major step in developing a general understanding that maintaining the
efficacy of whichever antimicrobial is the WAY we use them in human and veterinary
medicine was that it was comprehended that ANY use of ANY antimicrobial compound
leads to a selection pressure in the targeted (and the simultaneously occurring) bacterial
populations towards bacteria that are less vulnerable (sensitive) and withstand the
bactericidal or bacteriostatic mechanisms, and that it is necessary to develop intelligent
strategies to minimise the MAGNITUDE of the selection pressure. This understanding
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was also supported by the relatively late realisation that bacterial populations are by far
faster to adapt to antimicrobial compounds than humans are able to find or develop and
produce new compounds.

Strategies to curb bacterial resistance

The most important step in guiding medical and veterinary users of antimicrobial
substances as treatment of bacterial infections was the development of the concept of
the “prudent use of antibiotics”, which is defined as applying antimicrobials in a way
that leads to the highest possible health effect in humans or animals and to the lowest
possible resistance in the bacteria that are exposed to the compound. WHO and FAO,
but also many national medical and veterinary associations, chambers and international
organisations such as FVE for veterinary medicine have issued guidelines on the
prudent use of antibiotics. They all may differ in some details, but the following major
basic principles are common for all prudent-use-guidelines:
-

use only licensed antimicrobials only as much and as long as necessary and as
little and as short as possible;

-

select targeted antimicrobials according to the natural sensitivity of the identified
bacterial species;

-

use the chosen antimicrobial compound in the highest possible dosage and over
the shortest possible period of time, which is yet long enough to minimise the
selection of resistant bacterial strains;

-

base this decision as often as possible on laboratory results on the actual
sensitivity (clinical breakpoint) of the disease-causing bacterial strains;

-

refrain from using broad-band antibiotics wherever possible;

-

refrain from using antimicrobial groups of critical importance for human medicine
in non-life-threatening bacterial infections of humans and in veterinary medicine.

These guidelines for the prudent use of antibiotics are nowadays broadly
accepted in the medical and veterinary professions and they have definitively led to a
higher degree of compliance with practices that are known to reduce the development of
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bacterial resistance (including a better supervision of the application of antibiotics in
feed and water by the farmers!).
However, to which degree the magnitude of bacterial resistance in veterinary
medicine has been influenced by the principles of the prudent use of antibiotics is more
or less unknown, since the existing data on bacterial resistance are hardly comparable
not only from country to country, but also over time. The decision of the EU to
command the EFSA (based on Article 33 of the Reg. [EC] 178/2002) to carry out a
standardised collection and analysis of data on zoonoses, antimicrobial resistance and
food-borne outbreaks, is a major precondition for a meaningful measurement of the
development of bacterial resistance specially in bacteria that cause zoonoses and foodborne diseases in humans. Unfortunately, the period of time, which EFSA needs to
harmonise this data collection and to demonstrate make sound decisions on which
measures which country needs to take, is longer than we need quiet down the still
growing criticism with the use of antibiotics in food animals.
Measures in animal production beyond the “prudent use”

The still growing societal concerns expressed by public health authorities and
organisations such as WHO, CDC and EFSA, is nowadays increasingly taken up by
NGO’s targeting modern animal production systems. And their “cause” is,
unfortunately, supported by an increasingly public discussion about multi-resistant
Salmonella strains, MRSA in food producing animals (laMRSA), and ESBL. Only one
quote from the Global Edition of the New York Times (March 23, 2011) illustrates the
general perception of the deficiencies in the use of antibiotics in general, but also in
food producing animals: “…But antibiotics are frequently misused – overprescribed or
incorrectly taken by patients, and recklessly fed to farm animals”.
As responsible researchers used to asking for sound data-based analyses we tend
to ignore statements that lack reasonable evidence (show me the data that prove that the
use of … has led to…). However, in the light of our consensus on the fact that ANY use
of antimicrobial substances leads to bacterial resistance as well in the targeted bacterial
strains as in all other bacteria that are exposed to the antimicrobial in question, we need
to agree on the demand for reducing today’s amount of antibiotics and
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chemotherapeutics used in general in food animals as much as possible as long as we
achieve the necessary health effect in case of acute infections.
But here we need to accept that the rules for the prudent use of antibiotics are
NOT able address the reliance of animal production on the routine use of antimicrobials.
If bacterial disease is occurring in any animal population, it is the ethical duty of
veterinarians to apply antimicrobial substances, of course following the rules of their
prudent use. It has been ignored for too long that field veterinarians, although society
expects them to consult farmers to optimise their husbandry systems and their
management skills regarding animal health, have not the legal “power” to enforce their
recommendations.
Especially in countries, where veterinarians are the only source of drugs for the
farmers, it is widely believed that this fact is the major reason for a comparatively high
consumption of antimicrobial substances in food animals. At first glance this seems to
be supported by the relatively low amount of antibiotics (measured in mg/kg meat
produced) in Norway, Sweden and Finland. However, Austria has the same low
consumption, and it should not be forgotten, that the Scandinavian countries have a long
tradition of animal health schemes including long-standing and successful Salmonella
monitoring and reduction programmes. And, the wide range from about 50 mg/kg meat
produced in Ireland and Denmark up to more than 250 mg/kg in Greece and the USA
shows that there must be other factors that much more influence the quantities of
antimicrobial substances that are used in food animal populations than just the way how
farmers are supplied with drugs.
Not only well-proven experiences of every single veterinary practitioner, but
also a growing number of scientific papers on the huge variability of the amount of
antimicrobials used in food animals at the herd and flock level, tell us that the animalhealth awareness of farmers and their management skills determine the health status of
the herd or flock in question, which in turn, determines the necessary amount of
antibiotics applied or prescribed by the veterinarian.
The results of our research projects on testing the so-called “Animal Treatment
Index” and the Danish comparison of the use of antimicrobials per pig herd by
measuring the Animal Daily Doses (ADD) prove that there is a need to revise the main
stream attempts to force veterinarians to use less antimicrobials (which is twisting the
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arm of the wrong people) into first measuring the amount of antibiotics at farm level.
Using a benchmarking system such the “Yellow Card Initiative”, introduced last year in
Denmark by the Danish Veterinary and Food Administration, will lead to concerted
actions to measurably increase the health of the food animal populations, which
“automatically” will lead to a reduction of routinely administered antimicrobials in food
animals.
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Resumo

O uso de antimicrobianos em produção animal começou há praticamente 60
anos, sendo utilizados para controle de doenças assim como para prevenção das
mesmas. Com o surgimento de resistência de microorganismos aos ditos
antimicrobianos, surgiram várias correntes contra o uso indiscriminado e não controlado
dos antimicrobianos dentro da academia e junto aos consumidores ou grupos de
proteção aos consumidores nos Estados Unidos da América (EUA). Deste movimento
de antítese ao uso ou restrição de uso de antimicrobianos uma série de ações e
regulamentações surgiram visando mais controle e monitoração dos efeitos do uso
destes antimicrobianos na produção industrial de suínos nos EUA.

Introdução

Alexander Fleming provavelmente não tinha ideia da revolução que iniciava
quando descobriu a Penicilina em 1929. O uso de antimicrobianos tem sido parte
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constante da história da humanidade desde o primeiro uso em 1930 (regulado pelo
governo para o tratamento de queimados em um incêndio) (DIBNER & RICHARDS,
2005). Desde então a utilização de antimicrobianos tem sido disseminada para uso
medicinal em humanos e animais, em plantas, na producao de alimentos, etc.
Entretanto, a pressão dos consumidores, da comunidade acadêmica médica e das
entidades reguladoras tem justificado mudanças radicais em como a indústria utiliza
antimicrobianos, assim como as políticas das empresas em relação aos seus
consumidores. Inclusive com a criação de nichos de mercado distintos para atendimento
de demanda de consumidores, tais como: suínos produzidos sem utilização de
antimicrobianos nas dietas e/ou durante toda vida do suíno, sem uso de produtos de
origem animal, ou até dentro de programas mais restritos como certificados orgânicos
ou com dieta vegetariana.

Histórico Recente

O termo antimicrobiano refere-se a compostos que tem efeito deletério sobre
bactérias, vírus, fungos e outros parasitas tais como o que produz a malária. Dados e
eventos apresentados durante o depoimento de Joshua M. Sharfstein, Doutor em
Medicina (M.D.), Comissário Chefe junto a Administração de Medicamentos e
Alimentos (FDA), ligado ao Departamento de Serviços Humanos e de Saúde traduzem a
inquietação e apreensão desta e outras instituições governamentais interessadas em
manter o uso de antimicrobianos sob controle e de reduzir a disseminação de
microorganismos resistentes a um ou mais antimicrobianos (SHARFSTEIN, 2010).
Neste documento a agência reguladora apresenta dados relacionados a resistência
microbiana em hospitais e uso clínico, além do uso veterinário de antimicrobianos e sua
possível relação com o desenvolvimento de resistência. O depoimento também relata a
formação de um grupo de trabalho específico em resistência antimicrobiana (U.S.
Interagency Task Force on Antimicrobial Resistance) em 1999. Este grupo de trabalho é
coordenado pelo FDA, Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e Institutos
Nacionais de Saúde. Estão também incluídas neste grupo de trabalho: Agência para
Pesquisa e Qualidade de Serviços de Saúde, Centros de Serviços Medicare e Medicaid
(sistemas de benefícios apoiados pelo governo), Administração de Recursos e Serviços
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de Saúde, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Departamento de
Defesa, Departamento de Assuntos dos Militares Aposentados e a Agência de Proteção
Ambiental. Em 2001 a Agencia para Desenvolvimento Internacional dos Estados
Unidos se uniu a este grupo de trabalho para se envolver com os assuntos de resistência
antimicrobiana globalmente. Dentro do plano de ação publicado pelo grupo de trabalho
existem diversos pontos, tais como: promover a redução do uso de antimicrobianos em
medicina humana e veterinária, monitorar a resistência antimicrobiana em geral (inclui
o monitoramento de microorganismos causadores de doenças em clínica pediátrica e
outras), o envolvimento do Centro para Medicina Veterinária (CVM) pertencente ao
FDA no monitoramento de resistência antimicrobiana através do Sistema Nacional de
Monitoramento de Resistência Antimicrobiana (NARMS), o qual monitora quaisquer
tendências na prevalência de resistência antimicrobiana em bactérias isoladas de
humanos, carnes no comércio e animais de produção. Outra iniciativa dentro deste
mesmo grupo vem do CVM relacionado ao uso judicioso de antimicrobianos em
animais de produção de alimentos, com a intenção de informar o público das
orientações de uso destes produtos (Regulamentação FDA, 2010).
Relatórios da utilização de antimicrobianos em produção de suínos estão
disponíveis na rede de internet junto a organizações associadas a regulamentação,
monitoração e/ou criação de políticas para o setor (Relatório Resumo – FDA. 2009,
APHIS – Veterinary Services,.2008).

O Processo de Mudança

A pressão dos consumidores e da opinião publica em geral tem forçado decisões
unicamente políticas, que deixam de lado todas as informações científicas, as quais até o
momento não encontram provas irrefutáveis de o uso de antimicrobianos em animais de
produção ser causa de resistência antimicrobiana (CROMWELL, 1999). BRORSEN et
al. (2002) dentro dos presumidos valores utilizados em seu modelo econométrico,
estimaram que os consumidores iriam absorver 75% do aumento de custos causados
pelo banimento do uso de antibióticos. Entretanto, em seu modelo eles não previram a
elasticidade a que o mercado seria submetido no final da década de 2000 e inicio da
década de 2010, com custos de produção completamente inimagináveis ao tempo do
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desenvolvimento do seu modelo econométrico. Levando-se em consideração estes fatos,
o custo do banimento de antimicrobianos na produção de suínos no mercado norte
americano causaria consideráveis conseqüências em redução de volume produzido e
custo de produção devido a redução da eficiência alimentar em rebanhos com pior
estados sanitário. LIU et al. (2003) quando avaliaram seu modelo econométrico
chegaram a conclusão que o uso de antimicrobianos seria essencial para a
sustentabilidade do sistema de produção de suínos tal qual avaliaram. Contudo seu
modelo tomava como base que a redução de perdas por variabilidade de peso seria
unicamente causada pelo uso de doses subterapêuticas de antimicrobianos, quando
estratégias diferenciadas de comercialização de animais e uso de aditivos tais como
Ractopamina podem resultar em significativos ganhos de produção.

Observações Relevantes

A atual discussão apresentada ao público através de meios de comunicações e/ou
ativismo de consumidores ou entidades (proteção dos consumidores, proteção de
animais, etc) tem sido unilateral, já que não disponibiliza de forma equilibrada as
informações de pesquisa e monitoração dentro dos esforços realizados por diversas
entidades e instituições as quais têm o máximo interesse na defesa do consumidor.
Existe uma aparente mudança no público americano, que era totalmente seguro e
confiante em seu governo no sentido de protegê-los de situações não identificadas mas
de alto nível de temor. O fato de os meios acadêmicos, governamentais e a indústria
como um todo não se manifestaram por um longo período enquanto a população geral
tornava-se alienada da produção animal, sem qualquer noção de como animais são
criados, tratados e utilizados em produção animal. Manter o público desinformado do
que faziam em produção animal e porque o faziam como faziam, criou oportunidade
para grupos com agendas não tão claras, mostrarem a sua versão sobre a produção de
animais para alimentos. Dentro desta perspectiva, situações que não são o padrão dentro
de sistemas criatórios foram veiculadas nos meios de comunicação como sendo práticas
corriqueiras e criando opiniões conflitantes e contra a produção industrial de animais
para produção de alimentos.
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Resumo

A pneumonia enzoótica suína, causada primariamente pelo Mycoplasma
hyopneumoniae, é uma enfermidade altamente prevalente em rebanhos suínos de todo o
mundo e motivo de grande interesse pela comunidade científica internacional. No
presente manuscrito são discutidos trabalhos científicos recentes que tem trazido novos
conceitos e idéias para melhor compreensão e controle da infecção por este agente a
campo.

Introdução

A micoplasmose pulmonar continua sendo a enfermidade respiratória de maior
relevância na suinocultura brasileira e mundial. Este fato se justifica por ser uma
enfermidade de curso longo e induzir infecção subclínica em considerável número de
animais em rebanho positivo. Ademais os mecanismos de resposta imune protetora
contra a infecção do agente causal, o Mycoplasma hyopneumoniae, é pouco conhecido,
sendo que as vacinas comerciais disponíveis (bacterinas) somente reduzem a
intensidade das lesões. Especificamente no Brasil, esta condição de destaque da
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micoplasmose ainda se justifica pela ausência de doenças virais respiratórias
importantes como a Síndrome Respiratória e Reprodutivas Suína (PRRS), e controle de
outras como a Circovirose, através de vacinação, e Doença de Aujeszky. Fato novo que
vem se destacando nos últimos anos no Brasil é a presença de cepas patogênicas do
vírus da Influenza tipo A, que complicou o problema respiratório de rebanhos suínos e
desestabilizou a síndrome do complexo respiratório suíno (PRDC), anteriormente sob
controle.
Novas informações vêm sendo divulgadas em encontros técnicos e publicações
científicas em relação a condições várias relacionadas à transmissão, imunidade,
patogenicidade e controle da infecção por M. hyopneumoniae. O objetivo deste
manuscrito é discutir algumas destas novidades com intuito de divulgá-las.

Aspectos gerais

O M. hyopneumoniae é um microrganismo procariota da classe dos Mollicutes
com características específicas, como não possuir parede celular. Este microrganismo
não penetra nas células e se localiza nos cílios do epitélio de revestimento do trato
respiratório de suínos. O M. hyopneumoniae é revestido externamente por fibrilas
radiais, constituídas por glico e lipoproteínas (adesinas) que permitem conexões com a
superfície ciliar. Outra característica importante, que está relacionada ao curso
prolongado da infecção e a dificuldade de desenvolvimento de uma imunidade protetora
total, é a plasticidade genômica deste microrganismo que permite uma alteração
considerável de sua estrutura fenotípica, caracterizada principalmente pela mudança de
proteínas estruturais de superfície (TAJIMA & YAGIHASHI, 1982).
O M. hyopneumoniae é o agente causal da micoplasmose pulmonar, enfermidade
que se não complicada por agentes bacterianos secundários outros, como a Pasteurella
multocida ou o Streptococcus suis, representa lesão pulmonar microscópica e
macroscópica discretas e praticamente ausência de sintomatologia clínica. Já nos casos
com envolvimento dos agentes bacterianos supracitados, desenvolve-se o quadro de
pneumonia enzoótica suína, com manisfestação de intensidade variável, dependendo de
fatores de risco associados. No complexo respiratório suíno, hoje já presente no Brasil,
existe associação de M. hyopneumoniae, bactérias secundárias e também envolvimento
46

Guedes, R. M. C. Novos trabalhos na área da infecção por Mycoplasma hyopneumoniae em suínos.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

viral (THACKER, 2006), hoje representado em rebanhos nacionais pelo vírus da
influenza tipo A.

Diferença entre cepas

Diferenças entre cepas de M. hyopneumoniae vem sendo detectadas a bastante
tempo, entretanto, até o momento, não foi descoberto nenhum marcador que pudesse se
correlacionar à patogenicidade ou transmissibilidade. Somente para ilustrar estas
diferenças observadas no passado, Ro & Ross (1983) verificaram diferentes níveis de
inibição de crescimento in vitro quando utilizado soro hiperimune de coelho no meio de
cultivo de diferentes cepas de M. hyopneumoniae e M. hyorhinis. Em outro estudo,
utilizando enzimas de restrição, que cortam o DNA em locais específicos e diferentes no
caso de cada enzima, foi possível demonstrar padrão de cortes distintos entre diferentes
cepas de M. hyopneumoniae (KOKOTOVIC et al. 1999, FREY. 1992). Calus et al.
(2007) demonstraram elevada variação proteômica comparando cepas através de
eletroforese bidimensional.
Resultados realmente interessantes foram obtidos Meyns et al. (2007) e Vicca et
al. (2002, 2003) (Figura 1). Nestes trabalhos, particularmente no último, foram
utilizadas diferentes cepas de M. hyopneumoniae para inocular experimentalmente
leitões susceptíveis, sendo feita avaliação clínica padronizada (RDS – Escore de Doença
Respiratória) por 28 dias após a inoculação, seguida de eutanásia, avaliação anatomohistopatológica e imunofluorescência para detecção do agente. Para este estudo foram
utilizadas 7 cepas, sendo o primeiro grupo de animais inoculado com PBS (controle
negativo), o segundo com a cepa sabidamente patogênica M143 (controle positivos) e
os outros seis grupos com cepas de M. hyopneumoniae isoladas de diferentes rebanhos
da Bélgica. Importante mencionar que os animais de todos os grupos foram mantidos
em instalações e condições idênticas, e com esquema de biossegurança que não permitia
contaminação cruzada entre eles. Fica claramente demonstrado na Figura 1, a existência
de diferença no quadro clínico respiratório entre os grupos de suínos inoculados com
diferentes cepas, sendo que as cepas M143 (controle positivo), 1, 5 e 3 induziram
sintomatologia mais grave do que as demais ao longo do período. Na tabela 1, o mesmo
estudo demonstra estas mesmas cepas como as mais patogênicas, baseado no escore de
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lesão pulmonar, gravidade de lesão histológica considerando a reação inflamatória e a
intensidade da infecção pelo micoplasma. Ou seja, não existe dúvida de existe diferença
significativa de patogenicidade entre cepas de M. hyopneumoniae. Desta forma, temos
que começar a pensar com relação a necessidade de possíveis cuidados a serem tomados
na introdução de animais de reposição mesmo em rebanhos já positivos para o
micoplasma, pois cepas de alta patogenicidade podem ser introduzidas e causar novos
surtos ou desequilíbrio do quadro respiratório.
Em estudo preliminar de Oliveira et al. (2008), onde foi utilizada
seqüenciamento do gene codificador da proteína P146 para comparar cepas isoladas de
surtos graves, moderados e leves da enfermidade, não demonstraram diferenças que
pudessem ser traduzidas em variações de manifestação clínica. Ou seja, ainda busca-se
um marcador ideal de patogenicidade.

Controle negativo

Controle positivo

FIGURA 1 – Avaliação de escore de doença respiratória (RDS) a partir de 2 dias
antes da inoculação de leitões até 28 dias após a inoculação, utilizando meio de
cultura estéril como controle negativo, a cepa de M. hyopneumoniae MP143,
sabidamente patogênica, como controle positivo, e outras seis amostras de campo
Belgas (Vicca et al. 2003)
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TABELA 1 – Resultados de infecção experimental de suínos com M. hyopneumoniae
(Vicca et al. 2003)

Transmissão

A via de transmissão mais importante do M. hyopneumoniae é o contato direto
com secreções nasais de animais carreadores. A transmissão via fômites, como roupas,
instrumentos e ferramentas já foi descrita, mas tem relevância epidemiológica
secundária (THACKER, 2006). Até muito pouco tempo atrás acreditava-se que a
transmissão por aerossóis era possível entre propriedades até uma distância de 3,5 km,
mas esta informação não possuía uma sustentação científica muito sólida. Desta forma,
o grupo de pesquisa da Universidade de Minnesota (UMN), liderada pelo prof. Scott
Dee, avaliou a possibilidade de transmissão por aerossóis por distâncias maiores. Em
dois diferentes estudos (DEE et al. 2009, OTAKE et al. 2010) foi utilizada uma granja
experimental, positiva para M. hyopneumoniae, sendo esta cepa conhecida e
caracterizada através do seqüenciamento do gene P146. Esta granja se localizava em
uma região onde a granja vizinha mais próxima distava mais de 30 km. Diariamente,
durante 21 dias, no início da manhã, eram avaliadas as condições meteorológicas
próximas a granja experimental e verificada a direção do vento. Determinada a direção
do vento a partir da granja, uma caminhonete se deslocava a uma distância de 4.7 km da
mesma, na direção do vento, e ligava-se um coletor ciclônico de ar por 30 minutos. Este
coletor ciclônico tinha a capacidade de captar cerca de 400 L de ar por minuto, que
passava por uma solução. Após o período de coleta, esta solução era conservada sob
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refrigeração até a chegada ao laboratório. O mesmo procedimento era repetido a uma
distância de 2.3 km. As amostras coletadas eram submetidas a PCR e sequencimanto,
isolamento de M. hyopneumoniae e, se isoladas, realizada inoculação de animais
susceptíveis

(bioensaio)

para

verificar

soroconversão.

Foi

identificado

M.

hyopneumoniae as distâncias de 2,3 e 4,7 km através da PCR e isolamento, por mais de
uma vez, e caracterizada a viabilidade das cepas pelo bioensaio. Estas cepas eram
idênticas àquela presente na granja experimental.
Não satisfeitos com estes resultados, o mesmo estudo foi repetido, só que agora
avaliando uma distância de 9,2 km (OTAKE et al. 2010). Mais uma vez foi possível
determinar a presença do M. hyopneumoniae, em mais de uma ocasião, á uma distância
de 9,2 km da granja experimental. Importante salientar que a topografia do estado de
Minnesota é muito plana, sem obstáculos naturais importantes e as condições de
temperatura e umidade eram ideais para o transporte de aerossóis. Com este estudo fica
caracterizada a possibilidade de transmissão aérea por aerossóis de M. hyopneumoniae a
uma distância de pouco mais de 9 km, em uma região de topografia plana e condições
climáticas (umidade e nebulosidade) favoráveis. Desta foram, várias características
devem ser consideradas quando da escolha da localização para construção de granjas
livres ou quarentenas.

Imunidade

A infecção pelo M. hyopneumoniae induz uma resposta imune humoral
sistêmica detectada por sorologia, entretanto,

estas imunoglobulinas séricas

provavelmente somente são uma indicação de exposição a esta bactéria e não
necessariamente estão envolvidas diretamente em proteção. A resposta imune humoral
local, ou de mucosa, representada principalmente pela IgA, associadas a resposta imune
celular estariam mais diretamente envolvidas com imunidade protetora. No caso de
transferência de imunidade passiva, a primeira coisa que se pensa é na transferência de
anticorpos, mas é importante lembrar que, principalmente no colostro, são também
secretadas células linfóides primo estimuladas da porca. Com base nisto, foi
desenvolvido um estudo (BANDRICK et al. 2008), também na UMN, onde a
transferência de células linfóides primo estimuladas especificamente contra M.
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hyopneumoniae foram pesquisadas no colostro de porcas vacinadas e no sangue de
leitões lactentes. Como demonstrado na Figura 2, após exposição com antígenos de M.
hyopneumoniae não houve proliferação significativa de linfoblastos obtidos do sangue
de leitões filhos de porcas não vacinadas antes ou após ingestão do colostro. Já no caso
de leitões de porcas vacinadas houve linfoproliferação significativamente maior após
ingestão do colostro, demonstrando a transferência passiva de linfócitos primo da porca
para os leitões. Por fim, foi demonstrado significativo aumento de linfoproliferação de
células obtidas do colostro de porcas vacinadas quando comparado às não vacinadas.
Conclui-se então que ocorre passagem de células linfóides viáveis do colostro para o
sangue de leitões, que podem estar relacionadas com a proteção dos mesmos. A grande
fundamentação e aplicação prática destes achados se baseia na impossibilidade de
leitões captarem estas células linfóides de porcas que não sejam suas próprias mães.
Associando isto ao fato de que estas células são eliminadas no colostro são captadas
pelo intestino de leitões até cerca de 48 horas após o nascimento, recomenda-se que a
homogeneização de leitegadas seja feita somente após o segundo dia de vida do leitão.

FIGURA 2 - Linfoblastogênese M. hyopneumoniae específica. Linfócitos
isolados do colostro, e de sangue de leitões antes (PS) e após ingestão do
colostro (AS).

Outro artigo recente (STEENHARD et al. 2009) e extremamente interessante
tentou responder uma simples pergunta: Uma infestação intensa por Ascaris suum pode
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interferir com a resposta imune induzida pela vacinação contra M. hyopneumoniae?
Importante lembrar que o A. suum é um parasita intestinal com ciclo hepato-traqueal,
que induz lesões macroscópicas e/ou histológicas no fígado e nos pulmões. Neste estudo
leitões susceptíveis foram divididos em quatro grupos, a citar: grupo C, constituído de
leitões não inoculados com ovos de A. suum ou vacinados contra M. hyopneumoniae
(controle) (n = 9); grupo V, com suínos vacinados na semana 3 de vida com vacina
contra M. hyopneumoniae (n = 9); grupo A, suínos inoculados com 250 ovos de A. suum
duas vezes por semana desde a primeira semana de vida até a 11ª (n = 9); e grupo AV,
com suínos repetidamente inoculados com A. suum, como descrito no grupo A, e
vacinados com 3 semanas de idade com vacina de M. hyopneumoniae (AV) (n = 9).
Todos os animais foram inoculados com a M. hyopneumoniae na 7ª semana de vida. Os
resultados na Figura 3 mostram que somente 33% dos animais inoculados com ovos do
parasitam soroconvertem 4 semanas após vacinação, enquanto 100% dos animais
vacinados e não inoculados com os ovos o fizeram. Mesmo duas semanas após o
desafio com M. hyopneumoniae, somente 78% dos animais inoculados com ovos
soroconvertem, enquanto 100% dos animais continuavam soropositivos. Observa-se
ainda na figura 5, que animais inoculados com ovos de A. suum e vacinados tiveram
maior extensão de lesões pulmonares que animais somente vacinados. Os mecanismos
responsáveis por esta interferência da infestação de A. suum na resposta imune frente a
vacinação contra M. hyopneumoniae não foi avaliada, mas fica uma mensagem clara de
que animais parasitados não desenvolvem resposta imune adequada a vacinação.
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FIGURA 3 – Seroconversão contra vacina Mycoplasma
hyopneumoniae ou desafio de M. hyopneumoniae em quatro grupos
medido por um ELISA de bloqueio. (■) Suínos não infectados ou
vacinados, controle (C) (n = 9) (▲), suínos vacinados na semana 3 com vacina (M.
hyopneumoniae) (V) (n = 9), (●) Suínos repetidamente inoculados com A. suum
(A) (n = 9), e (♦) suínos repetidamente inoculados com A. suum e vacinados em 3
semanas com vacina de M. hyopneumoniae (AV) (n = 9). Todos os animais foram
inoculados com a M. hyopneumoniae na7ª semana.

Conclusão

A pneumonia enzoótica continua sendo uma enfermidade de grande prevalência
e responsável primária por elevados índices e frequência de lesões pulmonares e
problemas respiratórios em rebanhos suínos brasileiros e internacionais. Novas
informações e pesquisas são produzidas e sua aplicação no campo é de auxílio contínuo
na busca de controle desta enfermidade.
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FIGURA 4 – Percentagem média de pulmão afetado por lesões
pneumônica por grupo.

Referências

BANDRICK, M; PIETERS, M; PIJOAN, C. & MOLITOR, T. W. Passive transfer of
maternal Mycoplasma hyopneumoniae specific cellular immunity to piglets. Clinical
and Vaccine Immunology. 15, p. 540-543. 2008.
CALUS, D; BAELE, M; MEYNS, T; DE KRUIF, A; BUTAYE, P; DECOSTERE, A;
HAESEBROUCK, F. & MAES, D. Protein variability among Mycoplasma
hyopneumoniae isolates. Veterinary Microbiology. 120, p. 284-291. 2007.
DEE, S; OTAKE, S; OLIVEIRA, S. & DEEN, J. Evidence of long distance airborne
transport of porcine reproductive and respiratory syndrome virus and Mycoplasma
hyopneumoniae. Veterinary Research. 40, p. 1-13. 2009.
FREY, J., HALDIMA, A. & NICOLET, J. Chromosomal heterogeneity of various
Mycoplasma hyopneumoniae field strains. International Journal of Systematic
Bacteriology. 42, p. 275-280. 1992.
MEYNS, T; MAES, D; CALUS, D; RIBBENS, S; DEWULF, J; CHIERS, K; DE
KRUIF, A; COX, E; DECOSTERE, A. & HAESEBROUCK, F. Interactions of highly
and low virulent Mycoplasma hyopneumoniae isolates with the respiratory tract of pigs.
Veterinary Microbiology. 120, p. 87-95. 2007.
54

Guedes, R. M. C. Novos trabalhos na área da infecção por Mycoplasma hyopneumoniae em suínos.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

KOKOTOVIC, B; FRIIS, N. F; JENSEN, J. S; AHRENS, P. Amplified-fragment length
polymorphism fingerprinting of Mycoplasma species. Journal of Clinical Microbiology.
37, p. 3300-3307. 1999.
OLIVEIRA, S; TORREMORELL, M. & BEEN, C. Mycoplasma hyopneumoniae strain
variation being observed in the field. Proceedings of Allen Leman Conference.
Minnesota, USA, p 52-54. 2008.
OTAKE, S; DEE, S; CORZO, C; OLIVEIRA, S. & DEEN, J. Long-distance airborne
transport of infectious PRRSV and Mycoplasma hyopneumoniae from a swine
population infected with multiple viral variants. Veterinary Microbiology. 145, p. 198208. 2010.
RO, L. H. & ROSS, R. F; Comparison of Mycoplasma hyopneumoniae strains by
serologic methods. American Journal of Veterinary Research. 44, p. 2087-2094, 1983.
STEENHARD, N. R; JUNGERSEN, G; KOKOTOVIC, B; BESHAH, E; DAWSON,
H. D; URBAN JR, J. F; ROEPSTORFF, A. & THAMSBORG, S. M. Ascaris suum
infection negatively affects the response to a Mycoplasma hyopneumoniae vaccination
and subsequent challenge infection in pigs. Vaccine. 27, p. 5161–5169. 2009.
TAJIMA, M. & YAGIHASHI, T. Interaction of Mycoplasma hyopneumoniae with the
porcine respiratory epithelium as observed by electron microscopy. Infection and
Immunity. 37, p. 1162-1169. 1982.
THACKER, E. Mycoplasmal diseases. In: Diseases of Swine. 8th edition. Cap. 42. 701717, 2006.
VICCA, J; STAKENBORG, T; MAES, D; BUTAYE, P; PEETERS, J; DE KRUIF, A.
& HAESEBROUCK, F. Evaluation of virulence of Mycoplasma hyopneumoniae field
isolates. Veterinary Microbiology, 97, p. 177-90. 2003.
VICCA, J; MAES, D; THERMOTE, L; PEETERS, J; HAESEBROUCK, F. & DE
KRUIF, A. Patterns of Mycoplasma hyopneumoniae infections in Belgian farrow-tofinish pig herds with diverging disease-course. Journal of Veterinary Medicine B.
Infectious Diseases Veterinary Public Health. 49, p. 349-53. 2002.

55

56

SITUAÇÃO ATUAL DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA INFLUENZA EM
SUÍNOS NO BRASIL E NO MUNDO

CURRENT SITUATION OF INFLUENZA VIRUS INFECTION IN PIGS IN
BRAZIL AND THE WORLD
Janice Reis Ciacci-Zanella*1, Amy Louise Vincent2 & Rejane Schaefer1

1Embrapa Suínos e Aves, Laboratório de Sanidade e Genética Animal, Setor de
Virologia – Concórdia, SC, Brasil.
2Virus and Prion Diseases Research Unit, National Animal Disease Center, Agricultural
Research Service, USDA – Ames, USA.
*Autor para correspondência: janice@cnpsa.embrapa.br

Resumo

O vírus da influenza A é um agente zoonótico de grande relevância para a saúde
humana e animal. O suíno é um hospedeiro importante na dinâmica e epidemiologia da
infecção, pois é suscetível a infecção tanto por vírus influenza da linhagem aviária como
da linhagem mamífera. A grande variabilidade genética encontrada nos vírus influenza é
devido a dois mecanismos genéticos principais: mutações pontuais e rearranjo gênico ou
reassortment. Este último, por possibilitar a troca de segmentos gênicos entre dois
diferentes vírus de influenza infectando uma mesma célula, permite uma rápida evolução
dos vírus influenza, e surgimento de novos vírus contra os quais não haja imunidade do
hospedeiro (humano ou animal). A pandemia de influenza que infectou humanos em
2009 foi a grande preocupação da saúde pública nos últimos anos, alertando que as
medicinas humana e veterinária devem estar em sintonia. A influenza é endêmica em
suínos em muitos países; onde a emergência de novos subtipos virais vêm desafiando o
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seu controle e diagnóstico. Principalmente, após a surgimento do vírus pH1N1, houve
uma maior preocupação sobre a emergência de novos vírus influenza em suínos com
potencial de causar novas pandemias de influenza. Com isso, o monitoramento de suínos
quanto à infecção pelo vírus influenza faz parte de um plano mundial preconizado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e OIE para o controle da infecção em humanos.
Somente com vigilância e pesquisa será possível obter dados sobre a prevalência e
evolução genética dos vírus influenza em populações de suínos no Brasil e no mundo.

Introdução

O vírus da influenza A (VI) é um agente zoonótico de grande importância para a
saúde de humanos e animais (OLSEN, 2002). O suíno, particularmente, é um hospedeiro
importante na dinâmica e epidemiologia da infecção, pois pode se infectar com vários
subtipos virais, originários de diferentes espécies como humana, aviária e suína
(VINCENT et al. 2009b, VINCENT et al. 2008). Nas células do sistema respiratório do
suíno um fenômeno conhecido como rearranjo genômico pode ocorrer entre diferentes
vírus de influenza (VINCENT et al. 2009b). Deste rearranjo, novos vírus emergentes
podem surgir, dentre eles vírus mais patogênicos para os quais os animais (ou humanos)
não têm imunidade.
A pandemia de influenza que infectou humanos em 2009 foi a grande
preocupação da saúde pública nos últimos anos, alertando que as medicinas humana e
veterinária devem estar em sintonia (OIE, 2011). Apesar da influenza em suínos ser
conhecida por longo tempo e considerada endêmica em muitos países, a ocorrência e
emergência de novos subtipos virais vêm desafiando o seu controle e diagnóstico
(LORUSSO et al. 2010). O pH1N1 é um vírus novo, com segmentos gênicos originários
de vírus de influenza humano, suíno e aviário de diferentes continentes (GARTEN et al.
2009, SMITH et al. 2009). 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 (VINCENT et al.
2009a). 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 clínicos e a mortalidade.
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Assim como o pH1N1, outros VI já foram identificados em rebanhos no Brasil.
Mesmo com prevalência elevada, é necessário uma identificação rápida dos vírus
circulantes para seu controle e conhecimento de outros subtipos, caso presentes em
rebanhos nacionais. A vigilância de VI em suínos não faz parte das monitorias oficiais
no Brasil. Essa situação varia entre países, mas geralmente faltam recursos, sendo esse o
principal motivo da não realização da vigilância regularmente. Assim, o monitoramento
de suínos quanto a infecção pelo vírus influenza faz parte de um plano mundial
preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e OIE para o controle da
infecção em humanos (OIE, 2011).
O objetivo deste trabalho é revisar a situação atual da infecção pelo vírus da
influenza em suínos no Brasil e no mundo. Nesta revisão serão abordados resultados
preliminares da pesquisa em influenza suína realizada na Embrapa Suínos e Aves em
projeto financiado pelo CNPq e MAPA e informações da vigilância mundial realizada
por um grupo de trabalho OFFLU composto pela OIE e FAO.

Vírus da Influenza em suínos (VIS)

Os vírus da influenza são vírus pertencentes a família Orthomyxoviridae que
contém 5 gêneros: influenza vírus A, B e C, Thogotovirus e Isavirus. Destes, apenas os
vírus influenza A são zoonóticos, infectando mamíferos e aves, enquanto que os vírus
influenza B e C são patógenos de humanos. O genoma viral é composto por 8
segmentos de RNA interligados e protegidos por uma proteína viral chamada
nucleoproteína (NP) (BROWN, 2000).
Os vírus da influenza A são classificados em subtipos de acordo com a
reatividade sorológica das glicoproteínas de superfície: a hemaglutinina (HA) e a
neuraminidase (NA), que são os maiores alvos da resposta imune do hospedeiro. A
grande variabilidade genética dos vírus influenza é devido a dois mecanismos genéticos
principais: mutações pontuais e rearranjo gênico ou reassortment. As mutações pontuais
ocorrem devido a alta taxa de freqüência de erros introduzidas pela enzima RNA
polimerase do vírus durante o processo de cópia do genoma para a replicação viral.
Como resultado deste processo são observadas mutações pontuais freqüentes nos
diferentes genes (“antigenic drift”). Quando estas mutações ocorrem nos genes que
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codificam as glicoproteínas de superfície (HA e NA), pode ocorrer alterações nos sítios
reconhecidos por anticorpos neutralizantes, permitindo ao vírus escapar da resposta
imune do hospedeiro, garantindo a sua perpetuação e transmissão a novos hospedeiros.
Devido a natureza segmentada do genoma dos vírus influenza, também podem ocorrer
trocas de segmentos gênicos entre vírus parentais, quando uma célula do hospedeiro é
infectada com dois (ou mais) VI diferentes. Este mecanismo é conhecido como
“antigenic shift”, permitindo a geração de uma progênie de vírus com uma nova
combinação de genes (BROWN. 2000, OLSEN. 2002, VINCENT et al. 2009b), e
possibilitando uma rápida evolução dos vírus influenza.
Em mamíferos, os VI replicam principalmente nas células do trato respiratório,
geralmente acompanhados de sinais clínicos de doença respiratória aguda, caracterizada
por febre, apatia, redução de consumo de ração, dificuldade respiratória, tosse, espirro,
conjuntivite e descarga nasal (VINCENT et al. 2009b). 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, Pasteurella
multocida, vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRSV) e o
circovírus suíno tipo 2 (PCV2) (VINCENT et al. 2008).
Vários experimentos já demonstraram a susceptibilidade dos suínos ao pH1N1,
o que acarretou em uma disseminação extremamente eficiente entre os rebanhos com
apresentação de sinais clínicos e lesões consistentes com a infecção por VIS (LANGE et
al. 2009, PASMA & JOSEPH. 2010, PEREDA et al. 2010, VINCENT et al. 2010).

VIS ao redor do mundo

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). Além destes VI, o pH1N1 também está presente na população
suína em vários países do mundo. Na América do Norte, Europa e Ásia os VIS
circulantes em suínos são geneticamente diferentes devido a introduções independentes
e manutenção de linhagens genômicas de origem aviária, humana e suína.
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Nos EUA, o VIS H1N1 clássico (cH1N1) era a principal causa de influenza
suína até 1998. Desde o surgimento de vírus influenza H3N2 triplo-recombinantes
contendo uma combinação única de genes internos conhecida como “gene interno de
rearranjo triplo” ou TRIG (triple reassortant internal gene cassette), houve um aumento
na taxa de mudanças genéticas em isolados de VIS da América do Norte, e clusters
genéticos e antigênicos diferentes começaram a evoluir (VINCENT et al. 2009c). Os VI
contendo o TRIG são caracterizados por possuírem os segmentos gênicos NP, M, NS do
cH1N1, os segmentos PB2 e PA de vírus aviários e PB1, HA e NA de vírus humanos.
Assim, nos EUA e Canadá, os recombinantes H1 e os vírus H3N2 são endêmicos e a
maioria contém o TRIG, independente do subtipo. O TRIG está também presente na
Coréia, Vietnã e China (LORUSSO et al. 2012, NGO et al. 2012). Desta forma, vírus
com o HA de linhagem cH1N1 evoluíram formando os clusters alfa, beta, gama e delta,
sendo que os quatro clusters do gene HA podem ser encontrados contendo genes da
neuraminidase dos subtipos N1 ou N2 (LORUSSO et al. 2012). Outro evento
importante foi o surgimento, a partir de 2005 nos EUA (e 2003 no Canadá), de H1N1 e
H1N2 com o gene HA derivado de VI humano (e diferente do cH1N1). Esses vírus
emergiram e se espalharam em rebanhos americanos e foram denominados de cluster
delta. No período entre 2008 a 2010 os VI cluster delta evoluíram tanto que foram
classificados como subclusters delta 1 e delta 2 (H1N2 e H1N1, respectivamente). Os
HAs do cluster delta são pareados com N1 ou N2 da linhagem humana. Desta forma,
atualmente, circulam na população suína dos EUA os vírus pH1N1 (e demais gama
cluster), H1N1 (clusters alfa, beta, e delta 2), H1N2 (delta 1) e cluster IV H3N2.
Na Europa e Ásia circulam em suínos VI diferentes do TRIG (BROWN, 2000).
Apesar do vírus cH1N1 ter circulado na Europa e Ásia, como nas demais partes do
mundo, na Europa eles foram substituídos por outros subtipos virais. Na mesma época
do surgimento do vírus cH1N1 em suínos, em 1976, emergiu também o vírus H3N2
humano (human-like). Em 1979, surgiu o vírus influenza H1N1 aviário (avian-like), o
qual rapidamente substituiu o vírus cH1N1, tornando-se a linhagem dominante e,
posteriormente, sofrendo um rearranjo com o vírus H3N2 humano, dando origem a
vírus contendo os genes HA e NA de origem humana e os genes internos de origem
aviária (CASTRUCCI et al. 1993). A partir da década de 90 emergiram os vírus H1N2
contendo diferentes combinações de genes (BALINT et al. 2009, KYRIAKIS et al.
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2009). A maioria dos vírus de influenza suína que circulam na Europa também são
encontrados na Ásia, porém existem várias linhagens virais que são encontradas
somente na Ásia. A China é ponto chave na epidemiologia dos VI na Ásia, devido a
elevada densidade e produção animal como também devido as práticas de manejo (ZHU
et al. 2011). Isolados de VI em suínos na China incluem cH1N1, pH1N1, H3N2 da
Eurásia, H3N2 de origem humana ou H3N2 Norte Americano, H1N1 da Eurásia e
H1N2 contendo TRIG, dentre outros. Assim, VI isolados na China incluem VI da
América do Norte e da Europa, rearranjos entre VI da América do Norte e Europa e VI
únicos de origem aviária (ZHU et al. 2011). A maior parte destes dados são originários
da região de Hong Kong, sendo que no restante do país a informação é escassa.
Na Coréia do Sul, o cH1N1, H1N2 TRIG e H3N2 circulam, sendo que o H3N2
de origem humana também foi introduzido (LEE et al. 2008). Da mesma forma, o H3N2
de origem humana contendo o TRIG também circula no Vietnã (NGO et al. 2012). Na
Tailândia circulam VI semelhantes aos da Eurásia, como o cH1N1, H1N1, pH1N1 e
H3N2 (humano).
Na América do Sul, a Argentina realizou vigilância na população suína para VI
no INTA, SENASA e Universidad Nacional de La Plata entre os anos de 2008 e 2011.
No final de 2008 um H3N2 de origem humana foi isolado de suínos com sinais típicos
de influenza (CAPPUCCIO et al. 2011). A reprodução experimental da doença mostrou
que o vírus foi transmitido de forma eficiente entre os suínos, e que os animais
inoculados tinham lesões características do VI, sugerindo que este vírus é
completamente adaptado para suínos e tem potencial para ser mantido na população
suína. Também em 2009, foi relatada a infecção de suínos com o vírus pH1N1
(PEREDA et al. 2011) e, em 2010 e 2011, também foi relatado o isolamento de vírus
recombinantes naturais com os genes internos do pH1N1 e os genes de superfície (HA e
NA) de origem humana H1. Portanto, há alguma evidência indireta de circulação de VIS
humano, como H1, na Argentina (CAPPUCCIO et al. 2011). Em 2011, outro vírus
recombinante foi isolado contendo os genes de superfície do vírus H3N2 totalmente
humano, isolado pela primeira vez em 2008, e todos os genes internos originários do
vírus pH1N1. Os sinais clínicos observados em todos estes casos correspondem aos
sinais típicos de gripe (febre, dispnéia, tosse, espirros, etc), e a ausência de vacinas e as
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características de produção de suínos da Argentina podem contribuir para o surgimento
de novos rearranjos (Ariel Pereda, comunicação pessoal).

Infecção pelo vírus da influenza A em suínos no Brasil

No Brasil, antes de 2010, existiam 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.
No Brasil, Bueno estudou casos de broncopneumonia em suínos de 1938 a 1943,
onde descreve uma enfermidade compatível com VIS [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 VIS 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 a 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 A/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 VIS 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
63

Zanella, J. R. C.; Vincent, A. L. & Schaefer, R. Situação atual da infecção pelo vírus da Influenza em
suínos no Brasil e no mundo.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

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 de secreção nasal coletadas de 281 suínos de 29 granjas
comerciais localizadas no estado de Santa Catarina no período de 2005-2006 revelou a
presença de 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 de um 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, 2011). Desde 2009, a coleta de amostras de
suabes nasais e tecido pulmonar de suínos (total de 646) possibilitaram o isolamento de
46 VI. Até o momento, já foram realizadas análises de sequenciamento completas ou
parciais dos segmentos gênicos da HA, NA, M, NP, PB1, PB2 e PA de 25 VI. Baseado
na análise das sequências dos genes HA, NA, M e PB1, 16 VI mostraram elevada
identidade (98-100%) com o pH1N1 que circula em humanos desde 2009. Cinco VI
estão muito relacionados com o VI equino H3N8 e quatro VI isolados, baseado nas
sequências dos genes HA, NA, M, NP, PB1, PB2 e PA, revelaram ser um novo VI
H1N2, ainda não descrito no Brasil. Além disso, a análise dos genes deste novo vírus
H1N2 revelou ser um rearranjo viral onde os genes das glicoproteínas de superfície (H1
e N2) são de origem humana (delta cluster) e os genes internos (M, NP, PB1, PB2 e
PA) são derivados do pH1N1, que vem circulando em suínos brasileiros nos últimos 2
anos.
A análise de soros de suínos coletados em 106 granjas comerciais no período de
julho de 2009 a dezembro de 2011 mostraram uma prevalência de 60% de soros
positivos para influenza A (1889 positivos/ 3150 soros) através de um teste de ELISA
comercial (Avian Influenza MultiS-Screen Idexx ELISA). 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).
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A população de suídeos silvestres, tanto javalis criados em sistema intensivo
como porcos ferais (porco monteiro do Pantanal Matogrossense) foram também
avaliados neste projeto em conjunto com a UFRGS e Embrapa Pantanal,
respectivamente. Todavia, a amostragem e testes realizados foram diferentes para esses
animais. Amostras de pulmão de javalis foram coletados ao abate com o objetivo de
investigar o envolvimento do VI em quadros de pneumonia, juntamente com outros
agentes como o Mycoplasma hyopneumoniae. VI foram detectados por PCR
quantitativa em 11 de 60 pulmões com lesões macroscópicas típicas de pneumonia
examinados. Destas amostras, o sequenciamento do gene M indicou identidade de 9899% com o pH1N1 (BIONDO, 2012). Com relação a população de porcos monteiros
analisada, foram coletadas amostras de soro sanguíneo e os resultados indicaram a
presença de anticorpos para VI em 105 das 141 amostras testadas (74,5%).
Um estudo visando a detecção da infecção pelo VI em suínos em seis estados
brasileiros, mas principalmente no estado de MG, foi realizado recentemente. Este
estudo abrangeu a detecção sorológica, o isolamento viral, sequenciamento genômico e
estudo da dinâmica de infecção. Concluiu-se que o VIA está circulando em pelo menos
64,7% das granjas estudadas. O sequenciamento do gene HA de isolados do VI indicou
elevada identidade destes com o pH1N1. A análise de soros coletados antes de 2009
indicou que os VIS, mas não o pH1N1, circulavam nas granjas estudadas. Estudos de
perfil sorológico indicaram uma queda nos títulos de anticorpos de suínos na fase de
creche, o que poderá acarretar um agravamento da doença respiratória e,
consequentemente, as perdas econômicas (RAJÃO, 2012).

Conclusões

Apesar da influenza em suínos ser conhecida por longo tempo e ser considerada
endêmica na maioria dos países produtores de suínos, no Brasil o vírus da influenza não
era considerado um agente infeccioso importante para a sanidade de suínos. Esta
situação mudou com a pandemia de influenza em humanos em 2009 e com a
consequente transmissão do vírus pH1N1 para suínos, colocando em evidência a
importância das zoonoses para a saúde humana e animal. Como resultado disto,
aumentou a disponibilidade de amostras para diagnóstico virológico, o que possibilitou
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que estudos mais detalhados sobre a ocorrência de influenza em suínos pudessem ser
realizados no Brasil. Dados de pesquisa realizada pela Embrapa Suínos e Aves em
granjas comerciais, entre julho de 2009 a dezembro de 2011, apontam para uma
prevalência de anticorpos em suínos contra o vírus influenza A de 60%. Também ficou
evidenciado, através da análise por HI de soros de suínos coletados no Brasil antes e
depois de 2009 que, antes de 2009, a presença de anticorpos contra o vírus influenza
pandêmico (pH1N1) não era detectado em suínos no Brasil. Resultados do isolamento
viral e análise molecular de amostras do vírus influenza detectadas em suínos no Brasil
revelou a circulação do vírus pandêmico pH1N1, vírus recombinante H1N2 (humanlike), além de um vírus influenza de origem equina (H3N8).
A ocorrência em suínos tanto do vírus influenza pH1N1, o qual tem apresentado
uma grande capacidade de disseminação em suínos no mundo inteiro, assim como o
novo vírus influenza H1N2 (human-like) detectado em suínos em 2011, nos leva a
indagar se estes novos vírus se estabelecerão em suínos, substituindo os vírus influenza
clássicos, e contribuindo para o surgimento de novos vírus influenza.
Desta forma, os trabalhos de pesquisa em influenza suína realizados até o
momento enfatizam a importância da realização do monitoramento de suínos visando a
detecção do vírus influenza com o objetivo de aumentar os dados disponíveis sobre a
prevalência e evolução genética dos vírus influenza em populações de suínos no Brasil.

Agradecimentos

O projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico e Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (CNPq/MAPA
edital 64 - Processo no. 578102/2008-0). Os autores agradecem a equipe do projeto da
Embrapa Suínos e Aves: Luizinho Caron, Danielle Gava, Marcos Morés, Marisete
Schiochet, Neide Simon, Giseli Ritterbusch, Camila Sá Rocha e Simone Silveira
(Universidade do Contestado – Concórdia-SC) pelo auxílio técnico e laboratorial.

Referências

BALINT, A; METREVELI, G; WIDEN, F; ZOHARI, S; BERG, M; ISAKSSON, M;
RENSTROM, L.H; WALLGREN, P; BELAK, S; SEGALL, T. & KISS, I. The first
66

Zanella, J. R. C.; Vincent, A. L. & Schaefer, R. Situação atual da infecção pelo vírus da Influenza em
suínos no Brasil e no mundo.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

Swedish H1N2 swine influenza virus isolate represents an uncommon reassortant.
Virology Journal. 6, 180. 2009.
BIONDO, N. Estudo Etiológico e Patológico de Pneumonias em Javalis Criados de
Forma Confinada no Estado do Rio Grande do Sul. 2012. Dados não publicados.
BRENTANO, L; ZANELLA, J. R. C & MORES, N. & PIFFER, I. A. Levantamento
soroepidemiológico para coronavírus respiratório e da gastroenterite transmissível e dos
vírus de influenza H3N2 e H1N1 em rebanhos suínos no Brasil. In Comunicado técnico
(Embrapa Suínos e Aves), p. 1-6. 2002.
BROWN, I. H. The epidemiology and evolution of influenza viruses in pigs. Veterinary
Microbiology. 74, 29-46. 2000.
CAPPUCCIO, J. A; PENA, L; DIBARBORA, M; RIMONDI, A; PINEYRO, P;
INSARRALDE, L; QUIROGA, M. A; MACHUCA, M; CRAIG, M. I; OLIVERA, V;
CHOCKALINGAM, A; PERFUMO, C. J; PEREZ, D. R. & PEREDA, A. Outbreak of
swine influenza in Argentina reveals a non-contemporary human H3N2 virus highly
transmissible among pigs. The Journal of General Virology. 92, p. 2871-2878. 2011.
CARON, L. F; JOINEAU, M. E. G; SANTIN, E; RICHARTZ, R. R. T. B; PATRICIO,
M. A. C. & SOCCOL, V. T. Seroprevalence of H3N2 influenza A virus in pigs from
Paraná (South Brazil): Interference of the animal management and climatic conditions.
Virus Reviews and Research. 15,p. 63-73. 2010.
CASTRUCCI, M. R; DONATELLI, I; SIDOLI, L; BARIGAZZI, G; KAWAOKA, Y.
& WEBSTER, R. G. Genetic reassortment between avian and human influenza A
viruses in Italian pigs. Virology. 193, p. 503-506. 1993.
CIACCI-ZANELLA, J.R; SCHAEFER, R; SCHIOCHET, M. F; SILVEIRA, S;
CARON, L. & PIOVEZAN, U. Current and retrospective serology study of influenza a
viruses antibodies in brazilian pig populations. Proceedings of 6th International
Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases. Barcelona, p. 261-261. 2011.
CUNHA, R. G; VINHA, V. R. & PASSOS, W. D. Isolation of a strain of Myxovirus
influenzae-A suis from swine slaughtered in Rio de Janeiro. Revista Brasileira de
Biologia. 38, p. 13-17. 1978.
GARTEN, R. J; DAVIS, C. T; RUSSELL, C. A; SHU, B; LINDSTROM, S; BALISH,
A; SESSIONS, W. M; XU, X; SKEPNER, E; DEYDE, V; OKOMO-ADHIAMBO, M;
GUBAREVA, L; BARNES, J; SMITH, C. B; EMERY, S. L; HILLMAN, M. J;
RIVAILLER, P; SMAGALA, J; DE GRAAF, M; BURKE, D. F; FOUCHIER, R. A;
PAPPAS, C; ALPUCHE-ARANDA, C. M; LOPEZ-GATELL, H; OLIVERA, H;
LOPEZ, I; MYERS, C. A; FAIX, D; BLAIR, P. J; YU, C; KEENE, K. M; DOTSON
JR, P. D; BOXRUD, D; SAMBOL, A. R; ABID, S. H; ST GEORGE, K;
BANNERMAN, T; MOORE, A. L; STRINGER, D. J; BLEVINS, P; DEMMLERHARRISON, G. J; GINSBERG, M; KRINER, P; WATERMAN, S; SMOLE, S;
GUEVARA, H. F; BELONGIA, E. A; CLARK, P. A; BEATRICE, S. T; DONIS, R;
67

Zanella, J. R. C.; Vincent, A. L. & Schaefer, R. Situação atual da infecção pelo vírus da Influenza em
suínos no Brasil e no mundo.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

KATZ, J; FINELLI, L; BRIDGES, C. B; SHAW, M; JERNIGAN, D. B., UYEKI, T. M;
SMITH, D. J; KLIMOV, A. I. & COX, N.J. Antigenic and genetic characteristics of
swine-origin 2009 A(H1N1) influenza viruses circulating in humans. Science. 325, p.
197-201. 2009
KYRIAKIS, C. S; BROWN, I. H; FONI, E; KUNTZ-SIMON, G; MALDONADO, J;
MADEC, F; ESSEN, S.C; CHIAPPONI, C. & VAN REETH, K. Virological
Surveillance and Preliminary Antigenic Characterization of Influenza Viruses in Pigs in
Five European Countries from 2006 to 2008. Zoonoses Public Health. 58, p. 93-101.
2009.
LANGE, E; KALTHOFF, D; BLOHM, U; TEIFKE, J. P; BREITHAUPT, A;
MARESCH, C; STARICK, E; FEREIDOUNI, S; HOFFMANN, B; METTENLEITER,
T.C; BEER, M. & VAHLENKAMP, T.W. Pathogenesis and transmission of the novel
swine-origin influenza virus A/H1N1 after experimental infection of pigs. The Journal
of General Virology. 90, p. 2119-2123. 2009.
LEE, C. S; KANG, B. K; KIM, H. K; PARK, S. J; PARK, B. K; JUNG, K. & SONG,
D. S. Phylogenetic analysis of swine influenza viruses recently isolated in Korea. Virus
Genes. 37, p. 168-176. 2008.
LORUSSO, A; VINCENT, A. L; GRAMER, M. R; LAGER, K. M. & CIACCIZANELLA, J. R. Contemporary Epidemiology of North American Lineage Triple
Reassortant Influenza A Viruses in Pigs. Current Topics in Microbiology and
Immunology. Jan, 22. 2012.
LORUSSO, A; VINCENT, A. L; HARLAND, M. L; ALT, D; BAYLES, D. O;
SWENSON, S. L; GRAMER, M. R; RUSSELL, C. A; SMITH, D. J; LAGER, K. M. &
LEWIS, N. S. Genetic and antigenic characterization of H1 influenza viruses from
United States swine from 2008. The Journal of General Virology. 92, p. 919-930. 2010.
MANCINI, D. A. P; CUNHA, E. M. S; MENDONÇA, R. M. Z; DIAS, A. L. F;
CASTRO, A. F; PINTO, J. R. & MENDONÇA, R. Z. Evidence of swine respiratory
infection by influenza viruses in Brazil. Virus Reviews and Research. 11, p. 39-43.
2006.
NGO, L. T; HIROMOTO, Y; PHAM, V. P; LE, H. T; NGUYEN, H. T; LE, V. T;
TAKEMAE, N. SAITO, T. Isolation of novel triple-reassortant swine H3N2 influenza
viruses possessing the hemagglutinin and neuraminidase genes of a seasonal influenza
virus in Vietnam in 2010. Influenza Other Respiratory Viruses. 6, p. 6-10. 2012.
OIE. World Animal Health Information Database (WAHID). In WAHID interface
Weekly disease information. 2011.
OLSEN, C.W. The emergence of novel swine influenza viruses in North America. Virus
Research. 85, p. 199-210. 2002.

68

Zanella, J. R. C.; Vincent, A. L. & Schaefer, R. Situação atual da infecção pelo vírus da Influenza em
suínos no Brasil e no mundo.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

PASMA, T. & JOSEPH, T. Pandemic (H1N1) 2009 infection in swine herds, Manitoba,
Canada. Emerging Infectious Diseases. 16, p. 706-708. 2010.
PEREDA, A; CAPPUCCIO, J; QUIROGA, M. A; BAUMEISTER, E; INSARRALDE,
L; IBAR, M; SANGUINETTI, R; CANNILLA, M. L; FRANZESE, D; ESCOBAR
CABRERA, O. E; CRAIG, M. I; RIMONDI, A; MACHUCA, M; DEBENEDETTI, R.
T; ZENOBI, C; BARRAL, L; BALZANO, R; CAPALBO, S; RISSO, A. &
PERFUMO, C. J. Pandemic (H1N1) 2009 outbreak on pig farm, Argentina. Emerging
Infectious Diseases. 16, p. 304-307. 2010.
PEREDA, A; RIMONDI, A; CAPPUCCIO, J; SANGUINETTI, R; ANGEL, M; YE, J;
SUTTON, T; DIBARBORA, M; OLIVERA, V; CRAIG, M. I; QUIROGA, M;
MACHUCA, M; FERRERO, A; PERFUMO, C. & PEREZ, D. R. Evidence of
reassortment of pandemic H1N1 influenza virus in swine in Argentina: are we facing
the expansion of potential epicenters of influenza emergence? Influenza and Other
Respiratory Viruses. 5, p. 409-412. 2011.
RAJÃO, D.S. Detecção e Caracterização do Vírus da Influenza em Suínos no Brasil.
UFMG, Belo Horizonte. 2012. Dados não publicados.
SCHAEFER, R; CIACCI-ZANELLA, J. R; BRENTANO, L; VINCENT, A.L;
RITTERBUSCH, G. A; SILVEIRA, S; CARON, L. & MORES, N. Isolation and
characterization of a pandemic H1N1 influenza virus in pigs in Brazil. Pesquisa
Veterinária Brasileira. 31, p. 761-767. 2011.
SCHAEFER, R; TREVISOL, I. M. & PALUDO, E. Avaliação da presença do vírus
influenza em suínos no Sul do Brasil. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento
(Embrapa Suínos e Aves), p. 1-18. 2008.
SMITH, G. J; VIJAYKRISHNA, D; BAHL, J; LYCETT, S. J; WOROBEY, M;
PYBUS, O. G; MA, S. K; CHEUNG, C. L; RAGHWANI, J; BHATT, S; PEIRIS, J. S;
GUAN, Y. & RAMBAUT, A. Origins and evolutionary genomics of the 2009 swineorigin H1N1 influenza A epidemic. Nature. 459, p. 1122-1125. 2009.
VAN REETH, K; BROWN, I. H; DURRWALD, R; FONI, E; LABARQUE, G;
LENIHAN, P; MALDONADO, J; MARKOWSKA-DANIEL, I; PENSAERT, M;
POSPISIL, Z. & KOCH, G. Seroprevalence of H1N1, H3N2 and H1N2 influenza
viruses in pigs in seven European countries in 2002-2003. Influenza and Other
Respiratory Viruses. 2, p. 99-105. 2008.
VINCENT, A. L; CIACCI-ZANELLA, J. R; LORUSSO, A; GAUGER, P. C;
ZANELLA, E. L; KEHRLI, M. E; JR. JANKE, B. H. & LAGER, K. M. Efficacy of
inactivated swine influenza virus vaccines against the 2009 A/H1N1 influenza virus in
pigs. Vaccine. 28, p. 2782-2787. 2010.
VINCENT, A. L; LAGER, K. M; HARLAND, M; LORUSSO, A; ZANELLA, E;
CIACCI-ZANELLA, J.R; KEHRLI, M.E. & KLIMOV, A. Absence of 2009 pandemic
H1N1 influenza A virus in fresh pork. PLoS One. 4, e8367. 2009a.
69

Zanella, J. R. C.; Vincent, A. L. & Schaefer, R. Situação atual da infecção pelo vírus da Influenza em
suínos no Brasil e no mundo.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

VINCENT, A. L; MA, W; LAGER, K. M; GRAMER, M. R; RICHT, J. A. & JANKE,
B.H. Characterization of a newly emerged genetic cluster of H1N1 and H1N2 swine
influenza virus in the United States. Virus Genes. 39, p. 176-185. 2009b.
VINCENT, A. L; MA, W; LAGER, K. M; JANKE, B. H. & RICHT, J. A. Swine
influenza viruses a North American perspective. Advances in Virus Research. 72, p.
127-154. 2008.
VINCENT, A. L; SWENSON, S. L; LAGER, K. M; GAUGER, P. C; LOIACONO, C.
& ZHANG, Y. Characterization of an influenza A virus isolated from pigs during an
outbreak of respiratory disease in swine and people during a county fair in the United
States. Veterinary Microbiology. 137, p. 51-59. 2009C.
ZHU, H; WEBBY, R; LAM, T. T; SMITH, D. K; PEIRIS, J. S. & GUAN, Y. History of
Swine Influenza Viruses in Asia. Current Topics in Microbiology and Immunology.
September. 2011.

70

ASPECTOS PRÁTICOS SOBRE A OCORRÊNCIA E CONTROLE DA
INFLUENZA EM GRANJAS SUÍNAS NO BRASIL

PRACTICAL ASPECTS ABOUT INFLUENZA OCCURRENCE AND CONTROL
WITHIN PIG HERDS IN BRASIL
Mariana R. Andrade1, José Paulo H. Sato1, David E. Barcellos*1

1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Veterinária, Setor de Suínos
– Porto Alegre,RS.
* Autor para correspondência: davidbarcellos@terra.com.br

Resumo

A influenza suína é uma infecção viral aguda do trato respiratório causada pelo
tipo A do vírus Influenza. Ele persiste no plantel devido a sua alta capacidade de
recombinação genética, característica que permite constante mutação e reduz a
capacidade do sistema imune de combater o agente. A influenza está amplamente
disseminada em rebanhos suínos em todo o mundo. Tradicionalmente, as formas
clínicas da doença nestes animais eram descritas como surtos agudos de doença
respiratória com alta morbidade e difusão muito rápida nos rebanhos. A fase de doença
nos plantéis era curta, mas durante o seu curso o quadro podia acarretar significativos
prejuízos financeiros por redução no desempenho dos animais, além de preocupações
relacionadas à saúde publica. Após a pandemia humana causada pelo subtipo viral
H1N1 a partir de 2009, inicialmente detectada na América do Norte, a infecção se
espalhou para granjas suínas em praticamente todos os países do mundo. Esta nova
forma de infecção foi a primeira a causar sinais clínicos evidentes em suínos no Brasil e
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apresentava características clínicas e epidemiológicas distintas das formas “tradicionais”
da influenza. Na revisão atual são apresentadas as principais características dessa nova
forma de infecção nos suínos, com ênfase no reconhecimento da doença e no seu
controle.

Aspectos gerais sobre a Influenza suína

A influenza suína é reconhecida por ser uma enfermidade viral endêmica na
maioria dos países produtores de suínos. Entretanto, de tempos em tempos a doença
reaparece em formas de surtos de maior gravidade, em grande parte devido à capacidade
constante do vírus da influenza (VIS) de mutar e, dessa forma, infectar animais
suscetíveis a novos subtipos virais. A difusão na população suína depende também de
vários fatores como a sanidade do rebanho, estado imune, vacinações prévias e idade
dos animais, entre outros (CIACCI-ZANELLA et al. 2011).
A manutenção dos diferentes virus da influenza em suínos e a frequente
introdução a partir de outras espécies animais é um fator importante para a geração de
novas cepas virais. A espécie suína tem sido considerada como um vaso de mistura
(“mixing vessel”) na ecologia do vírus da influenza. As células do sistema respiratório
do suíno possuem receptores para diferentes cepas virais e podem se infectar
simultaneamente com mais de um tipo de vírus, provenientes de seres humanos, aves
suínos e, nos mesmos, pode ocorrer um rearranjo genômico (NEUMANN et al. 2009).
Deste rearranjo, novos vírus podem surgir, dentre eles vírus mais patogênicos para os
quais os animais (ou seres humanos) não tem imunidade (BROWN. 2001, CIACCIZANELLA et al. 2011, WEBBY et al. 2004).
Além da possibilidade da emergência de novas cepas nas granjas, outras
características da infecção viral tornam alguns pontos da doença produzida pelo vírus
bastante complexos. Por exemplo, estudos recentes tem mostrado que rebanhos suínos,
que anteriormente eram infectados por um único subtipo e genotipo viral, atualmente
são reservatórios de pelo menos seis genotipos diferentes do vírus da influenza,
contendo genes internos semelhantes porém diferentes proteínas de superfície (WEBBY
et al. 2004, VINCENT et al. 2008, BROCKWELL-STAATS et al. 2009).
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A infecção pelo vírus da influenza tem grande importância mundial é foco de
muita atividade de pesquisa, principalmente na área humana, mas também em suínos. A
partir de abril de 2009 um novo subtipo do vírus da influenza surgiu no hemisfério
norte, sendo denominado pH1N1. Este novo vírus foi considerado um triplo rearranjo de
segmentos gênicos oriundos de vírus humanos,de aves e suínos, e nunca havia sido
identificado anteriormente em suínos ou outra espécie (GIRARD et al. 2010, SMITH et
al. 2009). Inicialmente infectou seres humanos e suínos nos EUA e México e se
disseminou rapidamente pelo mundo, tornando-se a primeira pandemia de influenza do
século 21 (GIRARD et al. 2010, SCALERA & MOSSAD, 2009).
A ocorrência da infecção pelo vírus da influenza em suínos no Brasil foi
revisada por CIACCI-ZANNELA et al. (2011). Até a pandemia de 2009 não existiam
registros clínicos do problema em suínos no Brasil, o que limitava bastante o número de
estudos sobre a infecção rebanhos brasileiros com o vírus da influenza (CIACCIZANELLA et al. 2011). O primeiro isolamento do SIV em suínos datava de 1978
(Cunha et al. 1978), e em 1999 a circulação viral foi determinada através de sorologia,
com 2,25% dos soros positivos para H1N1 e 16,7% para H3N2 (BRENTANO et al.
2002). Novos estudos em 2006 (Mancini et al. 2006) e 2010 (Caron, 2010) confirmaram
a presença da infecção por estas cepas virais. Em todos estes casos não havia registro de
formas clínicas, o que correspondia à experiência dos veterinários de campo do Brasil,
que não reconheciam até então casos de gripe suína em nosso país. A sintomatologia,
caso estivesse ocorrendo, não estava sendo reconhecida. Poderia corresponder a formas
pouco evidentes ou mesmo sub-clínicas da infecção. Existe também a possibilidade de
que as infecções pelo VIS fossem confundidas com doenças respiratórias endêmicas ao
país (como a infecção por Mycoplasma hyopneumoniae, P. multocida ou outras).
Três anos após o surto que alertou produtores em todos os continentes, a
influenza nos seres humanos tornou-se uma doença de muita importância também no
Brasil. O problema se difundiu aos rebanhos suínos e desde então, foram relatados no
nosso país surtos frequentes de uma forma de infecção respiratória aguda em suínos de
várias faixas etárias. O primeiro registro publicado foi de um surto ocorrido em janeiro
de 2010, numa granja de 175 fêmeas e os sinais clínicos eram de doença respiratória
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leve, consistentes com características descritas em associação com a infecção por VIS.
A análise do material genético de cepas virais deste surto mostrou ser o vírus dos suínos
o mesmo que circulava em humanos (A/H1N1/2009) (SCHAEFER et al. 2011).

Sinais clínicos da forma tradicional de infecção pelo VIS

Desde sua descoberta em suínos no inicio do século passado, muito tem sido
publicado sobre a apresentação da influenza nos animais e granjas afetadas
(EASTERDAY. 1975, OLSEN. 1999, OLSEN. 2002). De acordo com a OIE (2009), a
doença causada pelo VIS pode ocorrer nas formas epidêmica ou endêmica. A forma
epidêmica surge quando o vírus da influenza, ou um novo sorotipo/subtipo viral é
introduzido numa população suscetível (ou seja, quando os animais não apresentam
anticorpos), geralmente através da entrada na granja de animais de reposição infectados
ou mistura de lotes não imunes com lotes doentes. Nessa situação, o vírus é transmitido
rapidamente para todas as fases de produção de uma unidade, e geralmente os suínos se
recuperam em curto espaço de tempo desde que não haja complicações por infecções
bacterianas secundárias (EASTERDAY & VAN REETH. 1999, QUINN et al. 2005,
CORBELLINI et al. 2010). Na forma endêmica, os sinais clínicos são menos óbvios e
não são todos os animais que apresentam a forma típica da infecção. O impacto
econômico primário está relacionado ao atraso do desenvolvimento que acarreta no
aumento do período de alojamento (CORBELLINI et al. 2010), ou por excessos na
adoção de medidas de terapia antimicrobiana na tentativa de reduzir ou de resolver os
graves sinais respiratórios (BARCELLOS, 2012).
Desde os primeiros relatos da doença, a influenza suína tem sido considerada
uma doença de rebanho e torna-se uma suspeita quando há um surto de doença
respiratória com alta morbidade, envolvendo 100% ou grande parte do plantel e
mortalidade baixa (entre 1% a 4%) ( EASTERDAY. 1975, DUBEY et al. 2009).
A maioria dos casos clínicos tende a ocorrer no outono, inverno ou início de
primavera. Geralmente os sinais clínicos iniciam subitamente, com todo ou grande parte
do rebanho acometido dentro de um ou dois dias, podendo evoluir rapidamente para
sintomas mais graves de dispnéia e prostração severa (EASTERDAY. 1975,
EASTERDAY & VAN REETH, 1999). O estado agudo da doença geralmente dura
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poucos dias e a melhora tende a ser tão rápida quanto o seu início, ocorrendo em cerca
de 5 a 7 dias após os primeiros sinais clínicos. Os primeiros sinais são inapetência,
desinteresse em se locomover, evoluindo para intensa prostração e anorexia, com
aumento progressivo de dispnéia e tosse, principalmente quando os animais são
estimulados a andar (EASTERDAY, 1975). A hipertermia pode alcançar entre 40.5oC a
41.7oC. Animais com dispnéia geralmente apresentam decúbito esternal ou posição de
cão sentado, boca aberta e respiração abdominal (OLSEN et al. 2006). Com menor
frequência, conjuntivite e descarga nasal também tem sido relatadas. Como
conseqüência da doença, ocorre perda considerável de peso (EASTERDAY, 1975).
Existem registros de infecções muito precoces, pois o VIS pode afetar leitões
com poucos dias de idade nascidos de porcas infectadas durante a gestação. Estes
quadros costumam afetar apenas rebanhos sem imunidade, ou seja, sem contato prévio
com a infecção viral. No relato de (EASTERDAY, 1975), a condição tendeu a se tornar
crônica nos leitões, que passaram a apresentar atraso no desenvolvimento e morte
durante o período de lactação ou após o desmame.
Outros sinais extra respiratórios que podem ser observados durante surtos de
influenza são abortos devidos à febre presente no quadro agudo da doença e a
diminuição na taxa de concepção durante o primeiro e segundo trimestre de gestação.
As fêmeas que abortam geralmente consomem menos ração por 2 a 3 dias e apresentam
febre. Para fêmeas sem imunidade, o aborto pode ocorrer de forma disseminada,
variando de 5 a 10%, durando aproximadamente 1 semana nas instalações de gestação
(EASTERDAY & VAN REETH, 1999). Além do aborto, a diminuição na taxa de
concepção pode ser explicada por aumentos de retornos ao estro, mumificação fetal e
mortalidade logo após o parto (EASTERDAY, 1975).
Na forma tradicional de influenza, os suínos se infectavam durante todo o ano,
ocorrendo surtos estacionais e rápida disseminação na granja. Após este período, surgia
uma imunidade de rebanho. Os animais tornavam-se portadores sadios e apresentavam
sintomatologia clínica principalmente nos meses de inverno (QUINN et al. 2005,
CIACCI-ZANELLA. 2007). A explicação para as formas silenciosas de manifestação
viral seriam ligadas a circunstancias relacionadas principalmente à dinâmica
populacional ou ocorrência de situações estressantes. Esta hipótese se baseia no fato de
que um surto epidêmico de influenza em uma granja pode levar ao estabelecimento de
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uma infecção endêmica na qual o VIS poderia circular dentro do rebanho sem produzir
surtos claramente perceptíveis (ELBERS et al. 1992). Uma maneira importante de
romper este equilíbrio seria a introdução de reprodutores infectados com cepas virais
diferentes das presentes endemicamente no plantel. Outra situação capaz de desencadear
a nova multiplicação viral e ocorrência de casos clínicos seria o estresse pelo frio,
umidade excessiva ou variações bruscas de temperatura, o que explicaria a maior
ocorrência dos casos no inverno.
Sinais clínicos da “nova forma” de infecção pelo VIS

Na infecção com o pH1N1 vem mostrando uma mudança neste padrão
“tradicional” de infecção. Com o novo vírus pandêmico de 2009, os sinais clínicos e
patológicos apresentaram as características conhecidas da influenza nos primeiros surtos
em suínos (Howden et al. 2009) e também em infecções experimentais (LANGE et al.
2009). A apresentação era de uma forma aguda de infecção respiratória, difundindo num
período curto (1 a 2 semanas) a praticamente todos os animais do plantel. Além dos
sinais “clássicos”, ocorriam outros, pouco usuais, que chamavam bastante a atenção dos
encarregados pelos animais. Eram problemas respiratórios salientes em animais adultos
(porcas e cachaços), como: dispnéia, corrimentos nasais, acessos severos de tosse seca
e, em 5 a 15% das fêmeas, abortos. Outra forma de problema pouco usual era a presença
de sinais respiratórios bem evidentes em leitões na fase de aleitamento, a partir do
segundo ou terceiro dia de vida.
Passada a forma “inicial” da apresentação clínica, que correspondia à entrada da
infecção viral no plantel, a doença costumava se assemelhar à forma típica da influenza.
A forma clínica mais saliente na mesma era um tipo de pneumonia bem
evidente, caracterizada por tosse generalizada e sinais de dispnéia aguda em alguns
animais nas fases intermediárias e finais de alojamento nas creches, persistindo nas
fases iniciais de terminação. A mistura de animais de muitas origens parecia piorar a
situação clínica. Apesar da sintomatologia severa, a mortalidade especificamente devida
a essa nova forma de apresentação era muito baixa, podendo ser alta se estivesse
associada a infecções bacterianas secundárias, com agentes como o Haemophilus
parasuis. Uma observação importante era a do excesso de uso de antimicrobianos como
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forma de tentar mitigar os sinais clínicos. Apesar de que seja indicado o seu uso, o
racional seria apenas um pulso terapêutico com duração “normal” (7 a 14 dias).

Lesões características da infecção pelo VIS

Em poucas horas após a entrada, o vírus pode ser encontrado em todo o trato
respiratório (CANAL, 2006). Na necropsia, animais apresentando sinais agudos da
doença freqüentemente mostram congestão das mucosas e formação exsudato nas vias
aéreas superiores (cavidade nasal, laringe e faringe), brônquios e bronquíolos, com
hiperplasia e necrose focal do epitélio bronquial e bronquiolar (EASTERDAY, 1975).
Os linfonodos bronquiais, cervicais e mediastínicos podem com frequência se
apresentar extremamente aumentados, edematosos e por vezes congestionados
(EASTERDAY. 1975, HEINEN. 2002). Em casos fatais há aumento de fibrina no
exsudato bronquial e superfície pleural (EASTERDAY, 1975).
São encontradas lesões macroscópicas bem demarcadas de pneumonia
intersticial nos pulmões, principalmente nos lobos apical e cardíaco, podendo afetar
todos os lobos (EASTERDAY & VAN REETH. 1999, CANAL. 2006). Outra lesão
característica são as áreas de consolidação/atelectasia que apresentam coloração
vermelho escura, com depressões e irregularidades no parênquima e edema interlobular,
com presença de exsudato espumoso nas passagens aéreas (BRENTANO et al. 2002,
CIACCI-ZANELLA. 2007). A porção do pulmão sem pneumonia pode apresentar
enfisema compensatório (EASTERDAY, 1975).
As lesões microscópicas são caracterizadas por bronquite e bronquiolite
necrótica ou exudativa, cujas células predominantes são leucócitos polimorfonucleares,
clara destruição do epitélio ciliar e congestão (EASTERDAY, 1975). No pulmão, há
marcante distribuição lobular das lesões, com áreas de atelectasia, espessamento dos
septos alveolares e edema interlobular (EASTERDAY & VAN REETH, 1999).
Também pode ocorrer hiperemia e dilatação dos capilares, com infiltrado inflamatório
nos septos alveolares com linfócitos e histiócitos (EASTERDAY & VAN REETH.
1999, FLORES. 2007). Em geral, as lesões apresentam regressão dentro de 6 a 7 dias
(EASTERDAY, 1975).
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Tratamento e controle da influenza em suínos

(I) Drogas anti-virais

Não há terapia específica para a influenza suína. Alternativas como drogas antivirais, como tem sido preconizado para uso em seres humanos, são de custo muito
elevado fora da realidade para uso na suinocultura.

(II) Antimicrobianos

Embora não exista tratamento específico com custo viável ao produtor para o
tratamento de influenza em suínos, podem ser adotadas medidas terapêuticas para
combater infecções secundárias e atenuar a dificuldade respiratória dos animais,
baseadas no uso de antibióticos e expectorantes. Os antibióticos utilizados são os
rotineiramente recomendados para as infecções respiratórias de origem bacteriana
comuns na suinocultura (principalmente Pasteurella multocida, Mycoplasma hyorhinis e
Haemophilus parasuis (WANATABE, 2012). Na prática, a infecção associada ao
Mycoplasma hyopneumoniae também é muito comum. Isto, em princípio, gera a
necessidade de adotar uma terapia direcionada pelo menos a estes três agentes nos casos
em que um exame laboratorial prévio não permita a definição precisa dos agentes
envolvidos. Para obter este espectro terapêutico, é necessária uma terapia de amplo
espectro, associando drogas ativas contra bactérias gram-negativas e micoplasmas.

(III) Antiinflatórios

O uso de antiinflamatórios na água durante um surto de influenza pode auxiliar
na redução da febre, além de reduzir a taxa de mortalidade (CIACCI-ZANELLA et al.
2011). Hawkins et al. (2010) compararam a ação antiinflamatória do ipubrofeno,
aspirina ou salicilato de sódio em suínos desafiados com o vírus da influenza suína, e
observaram que o ipubrofeno foi o produto com melhores resultados na redução da
febre e mortalidade, desde que administrado 24 horas após o início do surto.
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(IV) Manejo-ambiente

Para realizar o controle da influenza nos suínos, é preciso ter em mente que esta
doença e as demais do complexo das doenças respiratórias dos suínos tem uma
determinação eminentemente multifatorial, dependendo de condições adversas de
ambiente, manejo, estresse, entre outros. Estes fatores foram revisados por
BARCELLOS et al. (2008).
A susceptibilidade dos animais e a severidade da infecção aumenta quando os
animais são mantidos em ambientes frios e úmidos, e durante períodos de extrema
variação de temperatura (EASTERDAY & VAN REETH, 1999). Uma vez que a
transmissão se dá por contato direto entre os animais (BROWN, 2000) ou pela inalação
de aerossóis (TELLIER, 2009), altas densidades de alojamento acima das recomendadas
e o excesso de matéria orgânica nas instalações predispõem à transmissão entre os
animais (POLJAK et al. 2008). Portanto em condições ambientais inapropriadas, a
difusão do agente se potencializa dentro da granja e na região, principalmente em áreas
densamente povoadas. A menos que decisões de manejo apropriadas sejam realizadas, o
estado agudo e epidêmico da doença pode tornar-se endêmico (EASTERDAY & VAN
REETH,1999).
Para isso, é necessária a adoção de práticas de manejo e ambiencia ligadas ao
controle adequado da temperatura, ventilação e troca de ar nas instalações, redução de
gases e partículas de poeira no interior dos galpões, além de correta densidade animal
(EMBRAPA, 2009). Em conjunto, essas variáveis desempenham importantes fatores de
risco ligadas ao aumento da ocorrência de doenças respiratórias, entre elas a influenza
suína (BARCELLOS et al. 2008). Deve ser executado um ajuste fino no manejo das
cortinas, de modo que a temperatura interna das instalações venha a proporcionar
conforto para os animais, principalmente sem grandes amplitudes térmicas e na ausência
de correntes de ar, que atuam como fatores estressores para o suíno. A redução da
concentração de gases é necessária uma vez que estes atuam como fatores
predisponentes a doenças respiratórias, por prejudicar o mecanismo de limpeza mucociliar e a atividade dos macrófagos alveolares. Os principais fatores que influenciam a
produção de gases são má circulação do ar, superlotação e falta de higiene das
instalações, com acúmulo de fezes e urina nos pisos (BARCELLOS et al. 2008), e para
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controla-los deve ser constante a retirada de dejetos das baias visando evitar o aumento
de partículas de poeira, gases e umidade, além do contínuo manejo das cortinas e
controle da densidade animal (EMBRAPA, 2009), sendo que, com relação a densidade
animal, essa quando inadequada, aumenta a pressão de infecção nas instalações pela
maior quantidade de dejetos, eleva a quantidade de aerossois e de partículas de poeira,
além de ser um fator estressante para os suínos (BARCELLOS et al. 2008).
Os animais devem ser perturbados o mínimo possível, evitando manejos que
determinem movimentos ou transporte durante o estado agudo da doença. Além disso,
fornecer em abundância água limpa e fresca, mantendo os animais hidratados durante a
fase febril da doença (EASTERDAY, 1975).A identificação de animais doentes e a sua
remoção para baias para tratamento individual em local previamente preparado (“baia
hospital”) é uma medida reconhecida-mente eficaz em acelerar a recuperação dos
doentes e reduzir sua mortalidade (BARCELLOS et al. 2008)

(V) Biossegurança

Para tentar minimizar a difusão viral dentro do plantel e, principalmente, para
evitar a difusão da doença entre diferentes granjas é recomendada a adoção de práticas
adequadas de biossegurança. Sabe-se que os suínos, quando infectados, disseminam o
vírus por um período limitado de tempo, geralmente cerca de sete a dez dias (BROWN.
2000, HEINEN et al. 2001). Considerando a contagiosidade do VIS, esse é um período
suficiente para que um grande número de animais possa se infectar, probabilidade que é
amplificada em instalações que proporcionam grande contato entre os animais. Em seu
estudo, Dupont et al. (2009) demonstraram que a disseminação de patógenos foi
facilitada pelo contato próximo entre animais de diferentes baias, possibilidade que
também pode estar associada à transmissão de influenza em suínos. Em concordância
com o estudo anterior, Simon-Griffé et al. (2011), analisando a transmissão do VIS em
suínos, observaram que divisórias sólidas entre as baias podem estar relacionadas a
baixas prevalências de infecção por vírus da influenza em suínos de terminação.
Com relação à transmissão do VIS entre granjas, não há dados específicos sobre
a distancia em que o VIS pode ser transmitido via aerossóis e seu potencial alcance em
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granjas vizinhas. Entretanto, sabe-se que tres cepas diferentes de VIS sobreviveram em
aerossóis por 15 horas a 21oC e 15% de umidade (MITCHELL & GUERIN, 1972).
No caso da influenza, adoção de algumas medidas específicas de biossegurança
na produção de suínos são fundamentais para evitar a entrada de novos vírus em plantéis
indenes ou mesmo naqueles previamente infectados, para impedir a entrada de novas
cepas virais. Por exemplo, na medida do possível deve ser evitar o contato de suínos
com outras espécies. A criação sem contato com pássaros é bastante difícil, mas devem
ser econcorajado o uso de medidas para reduzir este tipo de contato (como maior
controle sobre restos de ração em áreas de fácil acesso a pássaros, como as muretas
divisórias entre baias e corredores, e abaixo dos silos. A água de bebida dos suínos deve
ser de fonte limpa e que não permita o acesso de animais domésticos ou selvagens, além
de cloração da mesma com 1 a 3 ppm de cloro (EMBRAPA, 2009).
Não deve ser permitido o acesso de visitantes às criações, a menos que seja
imprescindível e de preferência apenas pessoas que estejam envolvidas com a produção.
Médicos Veterinários, técnicos, extensionistas e pessoas encarregadas do transporte dos
animais devem trocar de calçado, usar gorro descartável e jaleco da granja antes de
entrar nas instalações de suínos, além de lavar e desinfetar as mãos com solução
desinfetante. O banho antes da entrada na granja e o uso de vestuário específico
constitui uma prática ideal para impedir a entrada do vírus no plantel (EMBRAPA,
2009). Estas medidas se estendem a funcionários, extensionistas e visitantes que
apresentem sintomatologia respiratória (TORREMORELL, 2011). Uma vez que a
influenza é uma zoonose, práticas de biossegurança deve incluir obrigatoriamente
medidas direcionadas a minimizar o risco de exposição dos animais a pessoas
infectadas, com medidas que mantenham pessoas doentes sem contato com os animais
através de vacinação dos funcionários, limitação dos visitantes as granjas, e
impedimento de entrada de pessoas apresentando sintomas respiratórios, uso de banho e
vestuário específico da granja, além de uso de mascaras, luvas e óculos de proteção
(SIMON-GRIFÉ et al. 2011, TORREMORELL. 2011).
Outra medida efetiva é a quarentena dos animais de reposição em local isolado
da unidade de produção de destino (CARON & KLEIN, 2010). De acordo com
Torremorell et al. (2009) o aumento da taxa de reposição é um dos principais fatores de
risco para a entrada do VIS no plantel, o que é comprovado também pelo estudo de
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SIMON-GRIFÉ et al. (2011). Além disso, Torremorell (2011) afirma que a quarentena
para suínos de reposição deve ser realizada com duração mínima de 30 dias. Nesses
animais, para a confirmação de infecção de influenza suína, a autora recomenda que,
previamente à entrada dos animais e após o período de isolamento, os animais sejam
testados para influenza, através de testes como PCR ou sorologia. Um resultado de PCR
positivo indica que o período de isolamento deve ser extendido. Sorologia através de
ELISA ou HI com resultados positivos indica que os animais ainda apresentam
anticorpos maternos ou foram expostos ao vírus, entretanto não indica que o vírus ainda
esteja presente. Nesse caso, recomenda-se a sorologia pareada, de modo que possa ser
verificado aumento ou redução dos níveis de anticorpos como medida indireta da
atividade do vírus nos animais, sendo que o aumento dos níveis de anticorpos significa a
presença de infecção ativa e o período de isolamento deve ser extendido
(TORREMORELL, 2011).

(VI) Vacinas

O desenvolvimento das primeiras vacinas para influenza em suínos ocorreu na
década de 70 (EASTERDAY & HINSHAW, 1992). Antes da ocorrência do surto de
2009 com o pH1N1, este tipo de vacina já vinha sendo rotineiramente usada
principalmente na América do Norte e Europa. As vacinas comerciais utilizadas então
incluíam cepas dos subtipos virais mais representativos, incluindo H1N1, H1N2 e H3N2
(TORREMORELL, 2011).
Em geral, as opiniões quanto à utilização de vacinas para o controle da infecção
pelo VIS são divergentes. Segundo a OIE, a utilização de vacinas apresentaria
vantagens e desvantagens. São vários os argumentos contra a utilização de vacinas,
entre os quais:


O seu uso provavelmente daria uma sensação de segurança ao produtor e
provocaria o afrouxamento de medidas de biossegurança, pois equivocadamente
leva à sensação de proteção completa por parte da vacina (CARON, 2010).



A vacinação pode evitar o surgimento dos sinais clínicos individualmente e por
vezes pode levar à redução das lesões decorrentes da infecção, mas não

82

Andrade, M.R.; Sato, J.P.H. & Barcellos, D.E.S.N. Aspectos práticos sobre a ocorrência e controle da
influenza em granjas suínas no Brasil.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

proporciona a eliminação do vírus no ambiente. Sabe-se atualmente que as
vacinas falham em interromper a excreção viral, prevenir novas infecções ou
interromper a circulação do vírus no rebanho. Essa proteção incompleta causada
pelas vacinas pode ser explicada entre outros pela falta de proteção cruzada entre
os subtipos virais que pode estar presentes em um rebanho e os incluídos na
vacina (TORREMORELL, 2011), o que influenciado pela velocidade com que
ocorre o surgimento de novas variantes imunogênicas ou cepas virais.


A presença de animais vacinados poderia causar uma pressão de seleção para o
surgimento de novas variantes virais, explicado pelo “drift” antigênico
(CARON, 2010).



A vacinação poderia favorecer o surgimento de portadores assintomáticos,
aumentando a disseminação viral (CARON, 2010).



Os VIS em circulação estão sob constante evolução (CIACCI-ZANELLA et al.
2011), tendo sido sugerido que a diferença de um único aminoácido na estrutura
da cepa viral vacinal comparado à causadora da doença pode resultar na redução
da habilidade vacinal em amenizar os sinais clínicos da influenza em suínos, fato
que demanda constante atualização das vacinas (DETMER et al. 2011). Por
outro lado, a obtenção de uma nova vacina apropriada para um subtipo de VIS
emergente não é uma tarefa simples, pois pode levar de 3 a 6 meses para ser
produzida (NEUMMAN et al. 2009). Neste período é possível que o vírus venha
a se disseminar a outras áreas geográficas, se adaptando ao hospedeiro, ou então
sofrer um novo rearranjo genômico para o qual a cepa vacinal em
desenvolvimento fosse novamente incapaz de atuar com eficiência.

Em contrapartida, existem alguns argumentos favoráveis à utilização de
vacinas:


Se fosse usada uma vacina eficiente, capaz de prevenir a manifestação clínica da
doença, a suinocultura de um país poderia ser preservada, especialmente pela
não ocorrência de focos de influenza (CARON, 2010);



O uso de vacinas tende a aumentar o estado imunitário geral dos animais nas
áreas vacinadas, dificultando o surgimento de novos focos. Entretanto, esta
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característica vai depender do grau de homologia entre as cepas vacinais e as
que estão circulando na região vacinada (ROMAGOSA et al. 2011);


A vacinação pode ser usada como uma etapa nas tentativas da erradicação do
vírus em determinadas áreas quando todos os indivíduos deveriam tornar-se
negativos (TORREMORELL et al. 2009).

Outras variáveis relacionadas ao uso de vacinas já foram analisadas e/ou
discutidas por diversos autores, serão apresentadas a seguir.


Efeito da vacina na transmissão e difusão do VIS dentro de rebanhos
suínos: existe pouca informação disponível ROMAGOSA et al. (2011). Os
autores estudaram as diferenças nos padrões de transmissão entre animais não
vacinados e vacinados, tanto com vacina homóloga (mesma cepa viral utilizada
para desafiar os animais) e hereróloga (contendo cepas virais de linhagens
diferentes da utilizada no desafio dos animais), para verificar se a vacinação
interferia na transmissão do VIS. Após o contato dos animais dos três grupos
analisados com animal experimentalmente infectado e posterior exame por
PCR, foi verificado que houve transmissão entre todos os animais do grupo não
imunizado, sendo esses animais positivos em cinco dias após o desafio através
de contato com um animal infectado. Houve diferença estatística comparada aos
resultados encontrados nos grupos imunizados, onde 37,5% dos animais no
grupo imunizado com vacina heteróloga tornaram-se positivos para o VIS e
nenhum animal do grupo imunizado com vacina homóloga foi diagnosticado
como positivo para esse agente. Ou seja, os autores observaram uma redução
significativa na transmissão entre os animais vacinados e não vacinados mas não
entre os grupos vacinados com as diferentes vacinas.



Efeito do uso de vacinas que apresentam apenas proteção parcial em
relação aos vírus circulantes no campo: há evidências de que o seu uso
determina alguns problemas, referidos anteriormente (não eliminam o vírus do
ambiente, favorecem surgimento de portadores e de novas variantes virais).
Considerando estes fatos, muitos autores e membros da comunidade produtora
de suínos tem preferência pelo uso de vacinas autógenas (que incluem a cepa
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presente na granja). Eles acreditam que este tipo de vacina proporciona melhor
proteção e reduz os sinais da infecção pelo VIS. Entretanto, não existe um
consenso formado sobre a vantagem das vacinas autógenas. Vacinas deste tipo
podem não prevenir a infecção e a transmissão viral (TORREMORELL, 2011).
No estudo de Vincent et al. (2010), o uso de vacina autógena também
proporcionou apenas proteção parcial contra a infecção por VIS e não foi capaz
de previnir a disseminação viral ou doença clínica completamente.


Tipo de vacina a ser usada (viva X inativada): somente produtos inativadas
estão disponíveis para suínos. Considera-se que o seu uso garante proteção
limitada contra vírus antigenicamente diferentes. Por exemplo, no estudo de
VINCENT et al. (2010) o uso de vacina inativada contra o vírus influenza 2009
A/H1N1 forneceu proteção parcial em relação a doença clínica e e replicação
viral em suínos.Testes com vacinas vivas atenuadas mostraram tanto a indução
de resposta imune celular quanto humoral, sendo consideradas superiores às
vacinas inativadas, que em geral mostram apenas resposta humoral (COX et al.
2004). De fato, em seres humanos, as vacinas vivas atenuadas garantem melhor
proteção do que as vacinas inativadas (NEUMANN et al. 2009). De acordo com
o estudo de Pena et al. (2011) onde se desenvolveu uma vacina viva atenuada
experimental houve boa proteção contra H1N1 em suínos desafiados.



Possibilidade da existência de efeitos colaterais negativos: com o uso da
imunização contra influenza, existe pelo menos uma referência de que o uso de
vacinas inativadas foi associado com a intensificação das lesões quando suínos
imunizados foram desafiados com vírus distintos do usado para produzir a
vacina (PENA et al. 2011).



Protocolos de uso de vacinas: os esquemas comuns incluem a vacinação de
animais de reposição, visando prevenir a doença, principalmente quando é feita
a introdução de animais negativos num plantel infectado. É usada também a
vacinação de fêmeas gestantes geralmente cinco semanas antes do parto, para
maximizar a produção de anticorpos maternos capazes de serem transferidos
passivamente aos leitões pelo colostro e assim prevenir a infecção da leitegada
nas fases de produção posteriores (TORREMORELL, 2011). A vacinação de
suínos nas fases subseqüentes ao desmame pode ser usada em situações de alto
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desafio. Entretanto, essa medida é pouco comum devido ao custo, manejo e
carência de resultados consistentes nos estudos realizados (TORREMORELL,
2011). Vacinar suínos na presença de anticorpos maternos torna a vacina
inefetiva ou parcialmente efetiva, portanto a vacinação de leitões deve ser feita
quando já não há imunidade materna e previamente ao momento da infecção,
tornando crucial a definição da idade ideal para a vacinação. Com frequência a
janela de vacinação é muito curta, e por isso muitas vezes impossível de ser
realizada com eficácia (TORREMORELL, 2011).


Programas oficiais de vacinação para a influenza: segundo CIACCIZANELLA et al. (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 nem obrigatoriedade de vacinação para influenza.



Papel de anticorpos na proteção contra a infecção pelo VIS: existem muitas
informações importantes nesta área:


A gravidade dos sinais clínicos e a taxa de excreção viral são

inversamente proporcionais ao nível de anticorpos maternos e após a sua
queda os suínos podem se infectar novamente, eliminar o vírus e
apresentarem sinais clínicos (EASTERDAY & VAN REETH. 1999,
FLORES. 2007).


Foi demonstrado que filhos de primíparas ou nulíparas tem maior risco

de serem positivos para o VIS e o mesmo foi observado em porcas mais
jovens, indicando a baixa qualidade da imunidade passiva e necessidade da
adoção de outras formas de proteção (LARSEN et al. 2010).


Os anticorpos maternos contra o vírus persistem por dois a quatro meses

nos animais, variando de acordo com o nível inicial adquirido (FLORES,
2007).


Segundo EASTERDAY & VAN REETH (1999) e OLSEN et al. (2006),

anticorpos colostrais podem fornecer proteção contra a doença clínica, mas
podem não garantir proteção contra a infecção. Em concordância com essa
afirmação, no estudo de ALLERSON et al. (2011), o VIS foi detectado em
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neonatos, embora os animais não tenham apresentado sintomatologia clínica.
Isto sugere que essa categoria da população pode desempenhar também um
papel importante na circulação contínua do VIS nas granjas. No Brasil, a
apresentação de sinais clínicos tem ocorrido principalmente na fase de
creche, o que poderia também ser explicado desta forma.

Diagnóstico visando o controle

O diagnóstico clínico dos animais doentes, além da realização de necropsia de
animais apresentando os sinais agudos da doença e envio de material para o laboratório,
é essencial para a confirmação da suspeita clínica, e estabelecimento de medidas
efetivas para o tratamento direcionado dos animais afetados pela influenza, além de
controle da disseminação da doença na granja. O diagnóstico estritamente clínico de
influenza suína é somente presuntivo. Deve-se considerar que o VIS pode apresentar
sinais clínicos e lesões semelhantes a outros agentes respiratórios, além de ocorrer
concomitantemente com outros agentes infecciosos oportunistas, que modificam as
características epidemiológicas e clínicas da infecção (EASTERDAY, 1975). 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).
Aliado aos sinais clínicos, o diagnóstico de influenza baseia-se também nas
lesões macroscópicas e nos resultados de exames de histopatologia (EASTERDAY &
VAN REETH, 1999). O diagnóstico definitivo pode ser obtido através de testes de
diagnóstico para a detecção do vírus vivo (isolamento viral, imuno-histoquímica) ou de
ácido nucléico ou antígeno, ou pela identificação de anticorpos utilizando sorologia
pareada (EASTERDAY, 1975). É importante considerar que pode haver reação cruzada
entre diferentes subtipos virais (EASTERDAY & VAN REETH, 1999).
As amostras adequadas para isolamento viral incluem suabes nasais, da faringe e
tecido pulmonar coletados de casos agudos no início da doença (QUINN et al. 2005,
CIACCI-ZANELLA. 2007, FLORES. 2007). Os suabes devem ser remetidos ao
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laboratório em meio de transporte (salina e glicerol) e conservados em refrigeração
(CIACCI-ZANELLA, 2007).
Antígenos virais podem ser detectados pela imunofluorescência direta a partir
de tecidos pulmonares (QUINN et al. 2005, CARR. 2006, FLORES. 2007),
imunofluorescência indireta de células do epitélio nasal, imunohistoquímica de tecidos
fixados, ELISA e reação em cadeia da polimerase acoplado à transcrição reversa (RTPCR) em tecidos e/ou células epiteliais descamadas (FLORES, 2007). A PCR pode ser
usada para detectar o subtipo (Quinn et al. 2005) com rapidez e segurança (CIACCIZANELLA, 2007).
A demonstração de um aumento nos níveis de anticorpo em amostras de soro
pareado usando-se teste de inibição da hemoaglutinação (HI) ou ELISA é indicativa de
infecção (JANKE. 2000, QUINN et al. 2005). Testes sorológicos como HI devem ser
realizados em amostras coletadas nas fases aguda e convalescente (3 a 4 semanas após)
(CIACCI-ZANELLA, 2007).
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Summary
In the late 1990’s, an apparently novel porcine circovirus (PCV)-like virus was
detected in North America and Europe in pigs suffering from a new disease called
postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS). This virus was distinct from
the known PCV contaminant of cell cultures, and was designated as PCV type 2
(PCV2). PCV2 infection has been associated with a number of diseases collectively
named as porcine circovirus diseases (PCVD). Among them, only PMWS was
considered to have a severe impact on swine production worldwide. For a long period of
time, the counteraction of the disease was based on controlling and/or ameliorating the
effect of disease triggering factors. A number of PCV2 commercial vaccines have been
licensed for use in piglets and sows mainly since 2007 in Europe and economic losses
attributed to PMWS and the subclinical impact of PCV2 infection have been markedly
reduced

by

those

products.
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Introduction

If one knows the history of PCV2 since the very beginning, it is known that the
“credibility” of this virus as a potential pig pathogen was extremely low no more than 56 years ago, even being PMWS one of the most devastating swine diseases worldwide
(SEGALÉS et al. 2005). However, the advent of PCV2 vaccines has radically changed
the perception on the importance of this viral agent (KEKARAINEN et al. 2010).
Therefore, it seems clear that exists a “before” and an “after” of PCV2 vaccination in
the pig population worldwide as well as in the mentality of producers and veterinarians.
The “before”: pre-vaccine period

PMWS was described as an apparent new, epidemic disease in Europe by mid
90s. Link of the disease with PCV2 was established in 1998 (ALLAN & ELLIS, 2000),
even retrospective studies have shown that this viral infection has been in the pig
population at least since 1962 (JACOBSEN et al. 2009). On the other hand,
experimental studies using PCV2 hardly reproduced PMWS (ALLAN et al. 2004), so,
the condition was soon considered a multifactorial disease complex.
An economical estimation in Europe in 2004 suggested losses attributable to
PMWS of around 900 millions (ARMSTRONG & BISHOP, 2004). At the moment of
these severe outbreaks worldwide, most of the applied research being conducted was
focused on risk factors triggering the disease, with the logical objective to counteract
them (SEGALÉS et al. 2005). Table 1 summarises those factors (risky and protective
ones) in regards PMWS development. Moreover, such counteraction had always a
relative impact on the control of the disease, depending on farm and implementation
degree of these measures.
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TABLE 1 – Summary of management factors influencing the risk of development
of porcine multisystemic wasting syndrome
Factors increasing the risk of
Factors decreasing the risk of
PWMS
PMWS


Facilities





Management
practices








Vaccination/
Treatment/
Nutrition




Large number of sows
Large pens at nursery
and growing ages
Proximity to other pig
farms
High level of crossfostering
Short empty periods at
weaning and fattening
Large range in age and
weight entering to
nursery
Continuous flow
through nursery
Purchase of replacement
gilts
Sows with neck injuries
due to poor injection
technique
Early weaning (< 21
days of age)
Vaccination of gilts
against Porcine
reproductive and
respiratory syndrome
virus
Vaccination of sows
against Escherichia coli
Use of separate vaccines
against Erysipelas and
parvovirus on gilts
















Separate pit for adjacent
fattening rooms
Shower facilities

Sorting pigs by sex at
nursery stage
Greater minimum
weight at weaning
Group housing sows
during pregnancy
Visitors avoiding
contact with pigs for
several days before
visiting farm
Use of semen from an
insemination centre

Vaccination of sows
against atrophic rhinitis
Regular treatment for
ectoparasitism
Use of oxytocin during
farrowing
use of spray-dried
plasma in initial nursery
ration

Extracted from Grau-Roma et al. – Veterinary Journal, 187, p. 23-32. 2011

Such scenario implied that the role of PCV2 was widely debated, even
postulating the putative existence of another pathogen that should be the primary one
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potentiating effects of PCV2. In spite of important diagnostic efforts and after more than
14 years of research, such possible “agent X“ has never been detected (PALLARES et
al. 2002, LOHSE et al. 2008).

The intermediate period: vaccine development
An intermediate period between “the before” and “the after” in regards PCV2
vaccination was characterized by the scientific efforts to develop vaccines against PCV2
(BLANCHARD et al. 2003, FENAUX et al. 2003, JU et al. 2005, PÉREZ-MARTÍN et
al. 2010, SHEN et al. 2008, WANG et al. 2007) as well as by certain decrease on the
overall severity of PMWS.
Most of these vaccine development experimental studies had to face with a number
of limitations. The most important one was of administrative type. The existence of very
exclusive patents for the development of PCV2 vaccines caused the search for
alternatives to develop antigen and vaccine preparation, as well as new strategies of
product registration (i.e., improvement of average daily gain (ADG) or PCV2 viremia
decrease as vaccine claims, instead of decreasing of clinical signs). Besides, two
technical limitations should be mentioned:


PCV2 is not an easy cultivable virus (difficult to reach high titres), so,
production of high amount of virus is tedious and expensive



It does not exist, even nowadays, a clear-cut, systematic repeatable experimental
reproduction model for PMWS
The “after”: vaccine period

The first official pan-European launch of a porcine circovirus type 2 (PCV2)
vaccine was in 2007. It was the result of a centralized licensing procedure, even some
countries had such vaccine available since 2004 (France and Germany) and 2006
(Denmark). It was an inactivated, adjuvanted vaccine (a classical vaccine manufacturing
approach) to be used in sows/gilts. Amazingly, at that time, the perception in regards the
importance of problems linked to PCV2, and especially PMWS, was relatively limited.
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At least in a number of European countries, producers and veterinarians felt that the
vaccine reached the market too late; the disease was really important from 1997
onwards, especially until 2004-05, but not as significant afterwards. In spite of such
perception, problems associated to PCV2 infections were still present in a number of
European farms. In fact, some veterinarians saw the novel vaccine as a potential
opportunity to improve their production results. Therefore, the logical precaution at that
moment caused that sales of this vaccine were almost exclusively based on technical
aspects, so, efforts on diagnosis of PMWS and PCV2 infection were reactivated.
Even in 2007, but mainly in 2008, a curious paradox occurred. The only vaccine
product registered was licensed for adult swine. However, most of the information
coming from North-America indicated that piglet vaccination was more efficient to
control PCVD in the short term. Therefore, in some countries, like in Spain, a vaccine
initially designed to be used in adult animals was mostly applied in piglets, and its use
increased over time. Subsequently, in 2009, two more PCV2 vaccines were launched in
the European market. Those two vaccines were licensed for their use in piglets and both
were sub-unit products, containing the capsid protein of PCV2 expressed in a
recombinant baculovirus system. Since then, the use of PCV2 vaccines has spread very
significantly among producers, being nowadays the most used vaccine in pigs
worldwide. In fact, in some European countries like Austria and Germany, almost all
pigs reaching the slaughter have been vaccinated against this virus. Very recently, the
vaccine initially licensed for adult swine has also been registered for its use in piglets.
There is also a fourth PCV2 vaccine, which use has been commercially
discontinued in Europe for some time, and in 2011 has been launched with a new name
in North America. It is also an inactivated vaccine, based on a chimeric virus that
contains the capsid gene of PCV2 inserted in the backbone of porcine circovirus type 1
genome (considered non-pathogenic for swine). Recently, another inactivated PCV2
vaccine is under commercialization in some South-east Asian countries. A summary of
current commercial vaccines against PCV2 are displayed in Table 2.
Under field conditions, all PCV2 commercial vaccines existing so far have been
able to decrease percentages of mortality and number of runts in nursery and/or
fattening/finishing pigs (DESROSIERS et al. 2009, FACHINGER et al. 2008,
HORLEN et al. 2008, KIXMOLLER et al. 2008, PEJSAK et al. 2010, SEGALÉS et al.
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2009). More importantly, improvement of ADG (10 to 40 g/day in vaccinated pigs
compared to non-vaccinated controls), feed conversion rate and pig size/weight
homogeneity as well as decreasing of co-infections and use of antibiotics have been the
most significant benefits of PCV2 vaccination. Therefore, it seems that all commercial
vaccines to date exert a very positive effect in those farms affected by PCVDs.
Recently, a meta-analysis comparing the effect of different vaccine products in regards
ADG and mortality has been published (KRISTENSEN et al. 2010.). This study
included published information worldwide between 2006 and 2008 that used
commercial PCV2 vaccines, had a control group to compare with the vaccinated one
and with both groups reared in the same facilities. In total, 107 studies were identified,
but the meta-analysis could only be performed with 24 of them accomplishing the
selection criteria. Major conclusions were that vaccines offer an improvement of ADG
(between 10.6 to 41.5 g/day) and a significantly reduced mortality in growing/finishing
pigs, but not in nursery pigs. An interesting result from the meta-analysis was that pigs
from porcine reproductive and respiratory syndrome virus-free herds had a major
increase difference of ADG between vaccinated and non-vaccinated pigs.
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TABLE 2 – Commercial PCV2 vaccines currently available in the international market
PCV2 vaccine

Company

Antigen

Posology

Licensed for

Ingelvac
CIRCOFLEX®

Boehringer
Ingelheim*

PCV2 ORF2
protein

1 ml IM;
1 dose

Piglets (2
weeks and
older)

Pfizer (formerly
Fort Dodge)**

Inactivated
PCV1-PCV2
chimera

2 ml IM;
1 dose

Piglets (4
weeks and
older)

Merck (formerly
Intervet
ScheringPlough)*

PCV2 ORF2
protein

2 ml IM;
2 doses

Piglets (3
weeks and
older)

Merial*

Inactivated
PCV2

2 ml IM;
2 doses

CIRCOVAC®

Merial*

Inactivated
PCV2

0.5 ml
IM; 1
dose

DS Circo
Pigvac®

Daesung
Microbiologic
Labs***

Inactivated
PCV2

1 ml IM;
1 dose

Fostera® PCV
(former
Suvaxyn®
PCV2 One Dose
)
Porcilis® PCV
(Europe) /
Circumvent®
PCV (America
and Asia)
CIRCOVAC®

Female
breeding-age
pigs
Piglets (3
weeks and
older)
Piglets (1 day
to 3 weeks and
older)

*Worldwide commercialization (some restrictions may apply); **Licensed in 2011 in North-America;
***Commercialized in a number of Couth-east Asian countries; IM = intramuscular administration

One of the questions that field veterinarians usually ask in regards PCV2
vaccination in piglets is “which is the best one?”. This is a delicate point, since there are
a number of commercial interests behind each vaccine product (just to remind that this
is nowadays the most sold vaccine in pigs worldwide). At a commercial level, there are
different comparative studies among products, but some of them lack of proper controls
and the thoroughness needed to conduct field studies. So, their results and
extrapolations are, at least, doubtful or questionable. It is important to note, however,
that not only in the commercial world, but also in the scientific one, positive results tend
to be published in scientific journals or meetings, while negative ones are usually not
shown in public. Therefore, the author of the present review would like to highlight one
study in which an independent comparative work was performed and published in a
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peer-reviewed journal (LYOO et al. 2010). In this study, three piglet vaccines were
compared and “it was concluded that PCV2 vaccine reduced viremia and improved
weight gain, but differences in weight gain among vaccinated groups were not
statistically significant”. In other words, all tested vaccines, under the conditions of the
study, behaved similarly or simply they did not offer differing results. Therefore,
recommendation of one or another PCV2 piglet vaccine would not be apparently based
on technical criteria, since all of them seem to offer a similar efficacy.
Another significant question among veterinarians is the use of piglet or sow
vaccination. In both approaches the objective is the same: to achieve the best amount of
meat of best quality at the least price. Therefore, whatever vaccine strategy must fit the
best cost-benefit context. It is true however, that ADG and mortality improvement is
better in the short term when using piglet vaccination. On the other hand, sow
vaccination seems to generate some aside advantages, apparently, such as better
reproductive parameters including fertility, litter homogeneity, number of liveborn
piglets and shorter weaning-to-mate period. Therefore, these data should also be
included in the overall cost-benefit balance.
Another important current issue is the feasibility of PCV2 vaccines to improve
productivity in farms not suffering from PCVD outbreaks. To date, different field
evidences indicate that such vaccines are able to improve productive parameters (ADG,
percentage of runts, body condition and carcass weight) in PCV2 subclinical infection
scenarios (YOUNG et al. 2011). These data allow speculating that if PCV2 vaccination
counteracts the effects of the subclinical infection in cost-benefit terms, then, such
vaccination would be justified in whatever situation in which PCV2 infection takes
place, independently of overt disease occurrence or not. Moreover, if PCV2 is a
ubiquitous virus, this means that the agent is virtually in all farms worldwide.
Consequently, the systematic vaccination of all pigs against PCV2 would make sense. A
practical aspect that would indirectly indicate such conclusion is the extensive use of
vaccines in a number of countries as indicated in the introduction section. Besides, it
must be emphasized that such effect of PCV2 vaccines on subclinical infection
scenarios should be properly studied and conveniently contrasted.
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Is it worthy to invest on PMWS diagnostic efforts nowadays?

The evident PCV2 vaccine efficacy implied a lower interest on PCVD
diagnoses. At least a proportion of field veterinarians prefer a “trial and error” system
instead of establishing a laboratorial diagnosis. The major reason for such preference is
the difficulty of establishing a clear-cut diagnosis of disease that fits into the
internationally accepted case definition.
However, if the worldwide tendency is to vaccinate pigs massively against
PCV2 (in both clinically affected and subclinically infected farms), it is true that the
laboratorial diagnosis previously to vaccination does not make sense. Again, this would
be reflected by the number of PMWS diagnoses established during last years. In
contrast, the interest of establishing a diagnosis might be increased in other contexts: 1)
farms with PCVD-like clinical signs in pigs already vaccinated against PCV2, and 2)
farms in which results obtained by PCV2 vaccination are under realistic expectations.
Those scenarios are relatively new, but they do occur. Veterinarians must be aware that
a PCV2 vaccine “might not work as expected” or “may fail”, but to reach such
conclusions should be the product of a complete diagnostic study, not only about PCV2,
but also on other causes of growth retardation and mortality. It must be emphasized that
PCV2 vaccines will not solve problems caused by other diseases.

Conclusions

Last 6 years have been a continuous demonstration that PCV2 vaccination has
been a great advance for the pig health worldwide, being probably one of the vaccines
that veterinarians and farmers have perceived as more beneficial. Therefore, PCV2
vaccination is considered as fundamental to control clinical and non-clinical outcomes
associated to this viral infection. Moreover, control and prevention of risk factors for
PCVDs are still a “life insurance” for the correct performance of the vaccine and the
farm.
The big success of PCV2 vaccination contrasts with the fact that, in 2012, after
15 years of intensive research on PCV2 and PCVDs, a number of fundamental questions
still remain to be answered. Important lack of knowledge on the pathogenesis of the
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disease, interaction of PCV2 and the pig immunity, and even the lack of a reproducible
and repeatable model of disease are still key points to be resolved.
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Resumo

A redução de perdas na terminação pode ser um fator predominante para a
rentabilidade do processo. Podem ser incluídos como perdas na terminação fatores
como mortalidade, desperdício de ração, desempenho zootécnico e entre outros. As
perdas não se resumem àquelas aparentes como, por exemplo, mortalidade. A
consideração financeira das perdas deve levar em consideração além das perdas em si,
todos os encargos financeiros aplicados ao capital empregado até o momento da perda e
a expectativa de ganho não realizada. As maiores perdas podem estar relacionadas ao
desempenho zootécnico ou ao perfil do produtor terminador.

Introdução

Quase todas as integradoras possuem sua forma de avaliar o resultado financeiro
da atividade e relacionar estes resultados com o tipo de equipamento, instalação, etc.
Entretanto, estes dados normalmente estão disponíveis a um número muito restrito de
pessoas, mesmo dentro de grandes agroindústrias, e nem sempre é feito o uso destes
como fatores de risco para o resultado financeiro da atividade. Se por um lado, existe a
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necessidade da proteção dos dados financeiros da empresa, por outro, existe a
necessidade do esclarecimento destes fatores para os assistentes técnicos do porque de
determinada mudança ou da adoção de determinado manejo, equipamento, instalação,
etc. Mas o que ocorre mais rotineiramente é que não se realiza um estudo dos fatores de
risco associados ao resultado financeiro. Estas situações geram uma dificuldade de
tomada de decisão, tendo em vista a enorme variedade de manejos, equipamentos,
instalações, etc. O objetivo deste estudo é oferecer subsídios a profissionais, ligados ou
não a integradoras, nessa tomada de decisão.

Perdas na terminação

Quando são analisadas as perdas que ocorrem na fase de terminação, é possível
elencar as seguintes classes de perdas: relacionadas à mortalidade, ao desperdício, ao
desempenho zootécnico, às instalações, equipamentos e arredores, e as relacionadas ao
perfil do produtor. .Em todas as situações, as perdas econômicas poder ser
consideráveis, podendo até fazer com que ocorra a exclusão da propriedade ou da
integradora do processo produtivo da suinocultura. Em períodos de baixa lucratividade
ou de prejuízos da atividade, a diminuição das perdas é essencial para a sobrevivência
na atividade.

Perdas relacionadas à mortalidade

Para todas as perdas, independente da categoria ou fase em que ocorrem, não se
deve considerar simplesmente as perdas em si. Para que se tenha um controle financeiro
do processo, para determinados tipos de perdas pode ser necessário que se considere
também os encargos financeiros aplicados ao capital empregado até o momento em que
a perda ocorreu e/ou a oportunidade (expectativa) de ganho de capital não efetivada.
Esta situação é perfeitamente cabível quando se fala nas perdas causadas pela
mortalidade. Além do investimento no animal, ração e medicamentos, deve-se levar em
consideração os valores que esta perda causaria tanto na integração quanto na indústria,
quando for o caso. Convém lembrar que quanto mais tardiamente na fase ocorrer a
mortalidade, maior será a perda e os impactos econômicos citados anteriormente.
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A mortalidade também é a característica de perda mais fácil de ser observada, e
sensibiliza muito tanto os produtores quanto os técnicos envolvidos na atividade. Por
este motivo, a mortalidade da terminação é considerada como uma das grandes perdas
de toda a suinocultura. Apesar da perda financeira direta, normalmente a mortalidade
não é a maior responsável pelo resultado financeira do lote. Avaliando três integrações
diferentes, não houve diferença estatística entre o resultado financeiro quando a
mortalidade foi categorizada de meio em meio ponto percentual, até atingir 3,5 %.
Somente a partir deste ponto é que houve real impacto financeiro (CASTAGNA, 2012).
Quanto menor o número de animais entregues, menor será a oportunidade de diluir os
custos fixos da produção. Apesar da relação entre custo e lucratividade final, a
rentabilidade está fortemente associada aos ganhos do período.
Como o objetivo deste artigo não é detalhar as causas da mortalidade e sim os
impactos das perdas, não serão abordadas as prováveis causas das mortalidades. Por
outro lado, para minimizar estas perdas, é necessário que se tenha um programa vacinal
e medicamentoso adequado, sendo imprescindível ser criterioso na seleção dos leitões
que serão alojados.
Nesta categoria também pode ser citado o perfil do produtor encarregado de
fazer a terminação. Em uma avaliação, foi possível fazer uma relação entre o perfil do
produtor com a mortalidade que será abordada no item, perdas relacionadas ao perfil do
produtor.

Perdas relacionadas ao desperdício

Dentre as causas de perdas, o desperdício é uma das causas de difícil
mensuração rotineira. Quando se fala em desperdício, além do manejo de arraçoamento,
logo é possível imaginar o estado de conservação dos comedouros. Brumm (2010)
exemplificou o seguinte: Um suíno consumiria cerca de 260 kg de ração entre a saída de
creche e o abate. Considerando que um comedouro tipo automático tem capacidade para
alimentar 50 suínos, e que se consegue fazer 2,8 lotes ao ano, por um equipamento deste
tipo passariam mais de 36 toneladas de ração ao ano. Pegando valores plausíveis de
ração comumente usados pelas integrações, teríamos valores aproximados de R$
20.000,00 passando pelo comedouro ao ano. Com este valor é possível comprar cerca de
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40 equipamentos novos. Girotto et al. (2002), sugerem que o desperdício de ração
decorrentes de comedouros pode chegar facilmente a 5%. Nesse caso teríamos um valor
equivalente a R$ 1.000,00 por comedouro por ano de desperdício, o que daria para
adquirir aproximadamente 2 equipamentos novos. Estes valores dão a dimensão de
perdas que podem ocorrer por falhas em equipamentos e mostra que o investimento em
melhorias e manutenção de equipamentos facilmente se paga.
A forma de apresentação da ração também deve ser considerada. Rações
fareladas acabam apresentando mais desperdício do que a peletizada ou que a oferecida
na forma líquida.
Outra forma de desperdício que pode ocorrer de maneira corriqueira é a
contaminação de ração por dejetos de roedores. Além de fatores biológicos inerentes, os
dejetos de suínos inibem o consumo da ração. Avaliando a presença de roedores ou de
vestígios de roedores em terminações, Castagna (2012) observou um aumento de 0,083
pontos na conversão alimentar, o que representou um consumo de 7,68 kg a mais de
ração. Esta situação será novamente comentada no item, perdas relacionadas ao perfil
do produtor.

Perdas relacionadas ao desempenho zootécnico

Dentre as características que envolvem o desempenho zootécnico como um
todo, provavelmente o ganho de peso é a que tem maior peso nas perdas financeiras.
Essa afirmação é fundamentada pelo simples fato que é o ganho de peso, ou a diferença
entre o peso do leitão e o do suíno terminado que gera os rendimentos que sustentam a
suinocultura. Como o pagamento do suíno é feito geralmente pelo peso (vivo ou de
carcaça + bonificação), quanto menor for o peso do animal entregue, menor será o
faturamento. Neste sentido, toda a diluição de custos fixos também se dará em uma
menor quantidade de kg, o que aumenta o custo de produção.
O ganho de peso diário é um bom indicativo da rentabilidade final da atividade,
entretanto deve-se prestar atenção a que custo se tem este bom desempenho
(CASTAGNA et al. 2012). Neste sentido, a qualidade da ração irá impactar diretamente
no ganho de peso e na conversão alimentar. É sabido que os suínos têm uma grande
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capacidade de deposição de peso. Por outro lado, os nutrientes oferecidos em uma dieta
convencional podem ser limitantes para esta deposição de peso.
Esta situação foi bem abordada por Ebert (2005), que trabalhando com leitões de
2 a 19 dias com dietas “artificiais” conseguiu ganhos de peso diários acima de 390
gramas para esta fase, deixando claro que a produção de leite da porca tem um potencial
restritivo para o crescimento dos leitões. Por mais que as rações sejam mais
concentradas em nutrientes devido à massa seca que apresentam, o leite possui
nutrientes de alta digestibilidade, enquanto os ingredientes de origem vegetal possuem
menor digestibilidade, o que pode potencializar esta condição. (ZARDO & LIMA.
1999, ROSTAGNO et al. 2011).
O ganho de peso pode ser comprometido por um consumo de ração abaixo do
estimado para a fase. Entre outras causas, o baixo consumo pode estar sendo causado
pelo tipo de comedouro. Como em quase todos os tipos de equipamentos utilizados em
suinocultura, não existe uma padronização entre as integrações e nem mesmo dentro de
uma mesma integração. A mesma coisa ocorre com os manejos destes equipamentos.
Além da variabilidade que existem entre os tipos de comedouro, existe
variabilidade entre os fabricantes destes equipamentos, desde alturas, espaços, formato e
número de lugares de alimentação podem estar interferindo no consumo e no
desperdício de ração (SABADIN, 2012). Cada integração ou unidade de integração
utiliza-se de equipamentos que atendam sua particularidade, sendo que além da
variabilidade entre equipamentos também existem forma de utilização diferenciada.
É comum ser observado um manejo de arraçoamento inadequado. Esta condição
pode ocorrer tanto por erro do produtor quanto por equívocos no estabelecimento de
uma curva de arraçoamento não satisfatória. Para o estabelecimento de uma curva de
arraçoamento, normalmente se avaliam lotes e partir dos resultados se infere este
resultado para o restante do plantel. Obviamente a condição de alguns lotes específicos
pode não representar a realidade de uma população. Um bom critério seria reavaliar
freqüentemente estes resultados, fazendo-se ajustes sempre que necessário. Outra forma
de determinação de curva de arraçoamento é o acompanhamento controlado de
desempenho, criando-se lotes sentinelas. Para estes lotes, os animais passam por
avaliações periódicas de consumo e de peso, nas condições cotidianas normais às quais
os animais serão criados. Toda avaliação deve ser realizada em terminadores que fazem
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o controle da pesagem da ração fornecida aos animais. Infelizmente existem
terminadores que não realizam nenhum tipo de controle.
Outra realidade encontrada em pequenas integrações e/ou produtores
independentes é a utilização de curvas de arraçoamento desenhadas de forma empírica
ou pouco técnica. Da mesma forma, é possível encontrar quem faça uso de curvas de
outras empresas, o que não remete a uma realidade do plantel a que vai ser aplicada.
Esta situação remete as diferenças de genética de devem ser respeitadas quando do
desenvolvimento de uma curva de fornecimento de ração. Da mesma forma, deve-se
considerar a idade e o peso de entrada dos leitões. Leitões mais jovens podem ter a
necessidade de quantidades e de rações diferenciadas. Logicamente que em algumas
situações o resultado destas inferências pode dar resultado positivo. São condições
semelhantes a estas que tornam a suinocultura tão atraente do ponto de vista técnico,
pois não existem “verdades únicas” quando se fala em manejo, instalações e
equipamentos. Não existe também uma padronização, e não necessariamente isto é
ruim, uma vez que cada sistema possui uma realidade diferente e adaptável.
Atualmente, um termo que está em voga na produção animal é a nutrição de
precisão. Enquanto a avicultura já está formulando para diferenças em graus na
temperatura das instalações Rostagno et al. (2011), a suinocultura ainda está
engatinhando para isso. Normalmente, o máximo que se vê são formulações diferentes
para verão e inverno. Certamente esta condição pode estar interferindo diretamente no
desempenho zootécnico. Por outro lado, já existem sistemas que aliam tecnologias,
como balanças, chips, ultra-sons e dosadores, que permitem acompanhar a deposição de
carne magra, gordura e o ganho de peso do animal. A partir destas informações e com a
leitura do chip, cada vez que o animal chega para se alimentar, é fornecida uma ração
específica para o animal, que é feita a partir de dois ou três concentrados, que são
fornecidos em conjunto, conforme a necessidade do animal.
Da mesma forma, o fornecimento de água de qualidade é imprescindível para
um bom desempenho zootécnico. A água é comumente mencionada como o nutriente
esquecido. Provavelmente porque não faz parte da rotina de todos os técnicos verificar a
qualidade e a vazão (disponibilidade) de água dos bebedouros. Também há de se
considerar que não existe uma padronização para bebedouros em suinocultura.
Novamente citando os avanços da avicultura, além da padronização de
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equipamentos, é muito comum, sendo até exigência em algumas integrações, que os
aviários possuam higrômetros, e que a leitura seja feita e anotada diariamente. Qualquer
desvio do consumo de água já é motivo para a chamada do técnico responsável pelo
lote. Como esta situação normalmente não é controlada na suinocultura, perde-se por
costume a checagem deste item. Mesmo em situações de baixo consumo, normalmente
procura-se diversas outras causas antes de se analisar a quantidade e a qualidade da água
disponível.
O gasto com água por suínos na fase de terminação pode variar de 3 a 12 litros
Palhares (2005), embora nem toda ela seja destinada ao consumo como água de bebida.
De uma maneira mais prática, estima-se que para kg de ração consumida o suíno deve
ingerir dois litros de água, Oliveira (2002), sendo que a vazão mínima do bebedouro
deve ser de 1 litro/minuto (BONAZZI, 2001). É comum observamos instalações onde
simplesmente foi posto um sistema de água, sem que fosse levado em consideração o
número de animais a serem atendidos, o tamanho da instalação ou a bitola dos
encanamentos. No momento do projeto da instalação, é importante que se atente para
um projeto hidráulico consistente. Neste caso, deve-se levar em consideração também a
altura da coluna de água, o diâmetro da rede em seus diferentes pontos, o número de
animais a ser atendido pelo tipo de bebedouro, o posicionamento da rede hidráulica na
instalação e a proteção desta rede contra a incidência direta de raios de sol.
Logicamente, é importe que se tenha uma fonte de água potável para a dessedentação
dos animais. Analises periódicas da água podem nos auxiliar na intervenção de
problemas, realizando o tratamento da água antes do oferecimento da mesma aos
animais.
Da mesma forma que pode trazer perdas relativas à mortalidade, a ambiência das
vai estar mais fortemente presente nas perdas relativas ao desempenho zootécnico.
Enquanto a mortalidade se dá com o indivíduo, a perda de desempenho zootécnico se dá
com o lote inteiro, o que normalmente resulta em um prejuízo financeiro maior.

Perdas relacionadas às instalações, equipamentos e arredores

As instalações de suínos devem prezar pela garantia da homeotermia (FÁVERO,
2000). Para tanto devem ter orientação leste-oeste, com pé-direito mínimo de 3 metros.
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Quando se fala em construções, de modo geral, quanto mais quadrada for à instalação,
mais barata será seu custo. Isso se deve ao fato de que o perímetro das instalações, e,
portanto as paredes externas, são menores em instalações quadradas. Entretanto, para
criação de animais é necessário que se cuide do ambiente. Para climas secos, a largura
recomendada dos barracões é de 10 a 14 metros. Para climas úmidos, a largura deve ser
de 6-8 metros (FÁVERO, 2000). Esta situação só poderia ser contornada com
climatização e troca de ar forçada, o que também tem seu custo.
Na tentativa de se economizar em instalações, é muito comum se encontrar
baiões. Afora quesitos sanitários e de hierarquia dos animais, este sistema tem
apresentado bons resultados em algumas integrações. Novamente, não existe uma
verdade única em suinocultura. Há de se fazer um estudo criterioso para as condições
em que a integração se situa, e partir daí se usar instalações (ou equipamentos, manejos,
etc.) de acordo com os resultados obtidos.
Entre outras características que devem ser avaliadas, na tentativa de manter um
bom ambiente nas instalações, é possível citar: largura de beiral, sombreamento (uni ou
bilateral), gramado, tipo de telha em relação ao pé-direito e qualidade de cortinas. Na
avaliação já citada anteriormente, quando 3 integrações foram acompanhadas para
fatores de risco no desempenho de animais em terminação, foi possível demonstrar que
a largura de beiral e o estado das cortinas vão ser mais importantes do que o
sombreamento. Outro fator observado é que o gramado ao redor dos barracões esteve
associado com melhores resultados zootécnicos e financeiros dos lotes. Entretanto,
como nenhuma das integrações exigia o plantio de grama nos arredores da terminação,
foi considerado como parte integrante do perfil do produtor.
No mesmo estudo, foram avaliados diferentes tipos de comedouro e de
bebedouro. Os melhores desempenhos não foram os mesmos para todas as integrações,
o que denota que a realidade de cada integração deve ser respeitada.
O desenho do comedouro também pode interferir com o desperdício de ração,
pois de acordo com a forma na qual o comedouro é elaborado, pode proporcionar ou
não conforto ao animal para ter acesso à ração. A abertura de câmara, a altura da borda
do comedouro em relação ao piso, a profundidade, a forma do fundo, a largura da borda,
a presença de dispositivos anti-desperdício e a forma da regular da oferta de ração
podem interferir diretamente no desperdício de ração. Todos estes fatores podem fazer
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com que o animal tenha um comportamento anormal na hora de se alimentar causando o
desperdício (SABADIN, 2012).

Perdas relacionadas ao perfil do produtor

Empiricamente, os profissionais que trabalham com assistência técnica
conseguem detectar os produtores que possuem um menor potencial. Algumas
integradoras até possuem check-lists que auxiliam nessa compreensão. Pode parecer
redundante dizer que o produtor é determinante para o resultado do lote, porém nem
sempre tem se dado a devida importância ao tema.
Em uma avaliação feita em 3 integradoras diferentes foi pedido aos técnicos que
fizessem uma avaliação sobre os produtores. A avaliação deveria levar em
consideração, somente características relacionadas ao produtor, sem que o técnico
tivesse acesso aos resultados zootécnicos e financeiros do lote. Deveriam ser avaliadas a
forma de como o produtor conduzia seu trabalho junto aos animais, como acatava as
recomendações do técnico, se seguia ou não estas recomendações, se tinha dificuldades
de acompanhar ou não o consumo de ração dos animais, se conseguia identificar bem as
doenças e executava a aplicação de medicamentos injetáveis conforme prescrito, se
havia suspeita de desvio de ração, etc. Não foi elaborado um ranking de pontuação,
apenas o técnico deveria fazer a sua avaliação para todas as características em conjunto,
na forma de uma nota de 0 – 10, onde quanto melhor a nota, melhor o empenho do
produtor. Esta avaliação é subjetiva e o valor atribuído como nota tem dependência
direta do relacionamento entre o produtor e o técnico, por este motivo, esta variável foi
chamada de relacionamento.
Em todas as integrações o resultado para o relacionamento foi determinante em
todos os índices zootécnicos avaliados, como demonstrado nas Figuras 1 a 4. Os índices
se apresentaram praticamente de uma forma linear, sendo que quanto melhor a nota do
produtor melhor o resultado do índice. Como não houve diferenças entre custos de
produção para melhor desempenho zootécnico, o resultado financeiro da atividade
respondeu diretamente ao relacionamento.
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FIGURA 1 - Taxa de mortalidade de lotes de suínos de acordo com a avaliação de
relacionamento do produtor
Fonte: CASTAGNA, 2012

FIGURA 2 - Ganho de peso médio diário de lotes de suínos de acordo com a avaliação
de relacionamento do produtor
Fonte: CASTAGNA, 2012
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FIGURA 3 - Conversão Alimentar de lotes de suínos de acordo com a avaliação de
relacionamento do produtor
Fonte: CASTAGNA, 2012

FIGURA 4 - Índice de Eficiência Produtiva, de acordo com a avaliação de
relacionamento do produtor
Fonte: CASTAGNA, 2012
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Características como presença ou vestígios de roedores, limpeza de baias,
percepção de desperdício de ração e suspeita de desvio de ração estiveram associadas
com o perfil do produtor. Da mesma forma, a existência de gramado esteve associada
com melhor desempenho zootécnico. Entretanto, nenhuma das integradoras fazia
exigência de gramado nos arredores das instalações. Quando foi realizado o cruzamento
dos dados, verificou-se que o gramado estava mais presente em produtores que
receberam melhor avaliação de relacionamento, caracterizando uma atitude diferenciada
de um produtor diferenciado.
A avaliação do perfil do produtor é uma característica subjetiva e é devida,
principalmente à percepção que o técnico tem do produtor. Como já salientado,
produtores que possuem uma afinidade ou relacionamento melhor com o técnico têm
melhores resultados. Esta situação nos remete a seguinte situação: o que fazer para
melhorar o relacionamento entre os técnicos e os produtores? É possível que não exista
uma resposta única e verdadeira para esta questão. A sugestão é que se façam
entrevistas com os produtores para que avaliar o relacionamento com o técnico. Em
produtores com avaliação média, deve-se avaliar a troca da assistência técnica. Talvez
não seja interessante se fazer investimento em produtores com histórico de lotes ruins.

Conclusões

É de conhecimento, que os resultados financeiros citados neste artigo não são
decorrentes de somente um fator de risco, e sim de uma associação de fatores, e que o
conjunto destes fatores é que irá determinar o resulto em si. No entanto, o estudo destes
fatores isoladamente ajuda na decisão de estratégias a serem usadas na suinocultura.
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Introducción

Para que un país pueda mantenerse y ser competitivo en el comercio
internacional de la carne de cerdo, debe necesariamente adaptarse a un mundo
globalizado, de un ambiente de rápidos cambios, en donde se modifican
constantemente las expectativas y los estándares de la producción de alimentos, es
primordial para cada nación crear una estrategia sustentable en el tiempo. Bajo esta
premisa, la industria porcina cuya visión sea exportar productos a mercados
internacionales de alta exigencia, debe implementar y mantener programas que
satisfagan los requisitos en materia de inocuidad y sanidad animal que permitan ofrecer
sistemas dinámicos con respuestas rápidas en recuperación de crisis y emergencias con
mínimas disrupciones al comercio de sus productos.
Son múltiples lo factores que contribuyen a la evolución del desempeño
exportador de la industria porcina nacional. A continuación se mencionarán aquellos
que han sido claves para el éxito exportador de este sector.
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Base política y macroeconómica nacional

Chile tiene una posición de liderazgo en la región, con un mercado que estimula
la libre competencia y la apertura comercial, con autoridades que cuidan y promueven la
apertura comercial.
En los últimos 15 años, Chile ha experimentado un crecimiento anual del PIB
del 5,6%, y un ingreso per cápita que se ha triplicado en el mismo periodo de tiempo,
posicionadose como una de las economías de mayor desempeño económico del
hemisferio occidental de las últimas dos décadas.
Los factores que han contribuido a este notable desempeño han sido la
estabilidad económica y política; la preservación de los equilibrios macroeconómicos;
una estrategia de apertura al comercio internacional; tratados de libre comercio, la
apertura a la inversión extranjera y una política económica basada en la iniciativa y
respeto a la propiedad privada y a los compromisos internacionales.
TABLA 1 – Antecedentes macroeconómicos de Chile
Población
16,8 millones de habitantes
Gobierno

República Democrática

PIB 2011, Tasa de crecimiento (%)

5,3

Inflación 2008 (%)

8,8

Posición mundial

52
Aumento del 13,5% (US$ 80,586

Exportaciones 2011

millones)

Importaciones 2011 (US$ bn)

US$ 74,198 millones

El mercado de las carnes en Chile

Conforme a la información del Instituto Nacional de estadísticas (INE), el
consumo en Chile durante el año 2011, fue de 81,9 kgs per cápita, superando la mayor
cifra alcanzada en la historia en el año 2009 que fue de 79 kgs. Del total de carne
consumida, el 70,5% está representado por la carne de ave y cerdo, correspondiendo
esta última a 24,4 kgs, y representando la mayor alza en los dos últimos años.
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GRÁFICO 1 – Evolución del consumo Per Cápita (Consumo
P.C.) desde el año 2000 al año 2011 (estimado) para la carne de
pollo, cerdo, bovino y pavo, y su relación con el crecimiento
poblacional en Chile para el mismo periodo

Producción porcina nacional

La industria de alimentos, ha experimentado grandes transformaciones y una
importante evolución, siendo la producción nacional de carnes uno de los principales
pilares. Este sector en su conjunto ha crecido, se ha modernizado, se ha diversificado y
parte importante de lo que produce lo exporta a todos los mercados del mundo.
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GRÁFICO 2 – Producción de carnes en Chile

Durante años la producción de cerdos en Chile se reducía a pequeñas y
medianas explotaciones porcinas que realizaban sus actividades en forma independiente
y aislada, sin integración vertical y totalmente enfocadas en el mercado interno. Una
serie de sucesos ocurridos a partir de la década de los ochenta, contribuyeron a
modificar esta situación. La industrialización, el crecimiento demográfico y el aumento
del ingreso per cápita condujeron a una mayor demanda de proteínas de origen animal,
razón por la cual fue necesario recurrir a la intensificación de los sistemas productivos
porcinos.
Hoy estas empresas están organizadas y tienen en alto nivel de coordinación, lo
que les permite cumplir con estándares homogéneos de inocuidad, cuidado del medio
ambiente y el logro de objetivos comunes para la innovación y mayor eficiencia.
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GRÁFICO 3 – Producción histórica de carne de cerdo nacional

El desarrollo de la actividad y su expansión exportadora ha sido producto del
aporte de las empresas de producción y transformación, la política exportadora del
Estado junto a los tratados de libre comercio y una política económica y sectorial
acertada. Las empresas productoras de cerdo en su constante búsqueda de mejoras
continuas, desarrollan diversos programas de autocontrol que se complementan con los
programas oficiales en pos de

la obtención de un producto final con excelentes

estándares de inocuidad y calidad.
De esta manera, pequeños y grandes productores han evolucionado para ser un
sector exportador de alta calidad capaz de satisfacer a los mercados más exigentes del
mundo.
Con el propósito de obtener una mayor coordinación para el logro de objetivos
comunes, las principales empresas productoras de cerdos decidieron asociarse, logrando
una amplia cooperación para la búsqueda de mejoras y nuevas tecnologías que
potencien al sector porcino nacional.
Es así como nace la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile
(ASPROCER), que hoy se encuentra compuesta por 44 asociados que actualmente
representan cerca del 95% de la producción de cerdos a nivel nacional, jugando un rol
fundamental en la vinculación del sector porcino con las autoridades gubernamentales,
industriales, mercados extranjeros y consumidores.
123

Guerrero, P. El modelo chileno para el fortalecimiento de las exportaciones de carne de cerdo.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

Situación continental de los alimentos para animales y su relación con
los costos de la producción de cerdos

Sudamérica, al igual que la situación de todo el mundo, está sometida a un
incremento en los costos de producción animal, el cual se sustenta especialmente en el
alza en el precio de los granos, principalmente a causa de las políticas estadounidenses
relativas a la producción de Biodiesel, el incremento de las temperaturas a nivel global,
entre otros.
En promedio, en Sudamérica, según datos del año 2010, los costos totales de
producción se desglosan de la siguiente manera:
•

Un 72,8% corresponde al alimento.

•

Un 7,3% corresponde a la mano de obra

•

Un 3,4% corresponden a costos sanitarios

•

Un 1,9% debido a la genética

•

Un 1,3% debido a la la energía (debido a calefacción principalmente)

•

Un 1,5% por comercialización

•

Y un 11,8% por comercialización (Gráfico Nº1)

GRÁFICO 4 – Distribución de costos en la producción animal
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Respecto a la situación del maíz, Chile es el quinto país latinoamericano con los
costos más altos (Gráfico 5), siendo Venezuela el país con los costos más altos y
Argentina el país con los costos más bajos; situación similar sucede con la soya (Gráfico
6).

GRÁFICO 5 – Costos de la tonelada de maíz en Latinoamérica

GRÁFICO 6 – Costos de la tonelada de soya en Latinoamérica
Apertura comercial

La industria porcina nacional se caracteriza por mantener un continuo proceso
expansivo de producción, el cual se sustenta en un proyecto exportador orientado a
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satisfacer mercados internacionales con altos niveles de exigencia como Japón, Corea
del Sur, Comunidad Europea y Estados Unidos, elaborando productos con mayor valor
agregado y privilegiando la calidad por sobre el volumen. Para ello se realizan fuertes
inversiones con el objeto de mejorar la calidad de los productos y el control de sus
procesos productivos, los cuales se ajustan a las necesidades y exigencias de todos sus
compradores.
Gracias a los Tratados de Libre Comercio, y acuerdos comerciales con diversos
países, la industria porcina, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, han sabido
desarrollar un potente comercio internacional, lo que ha permitido llegar con la carne de
cerdo chilena a más de 40 destinos.
Respecto de la evolución de las carnes destinadas al consumo nacional o interno,
y las exportaciones de la carne de cerdo para el periodo comprendido entre los años
2000 y 2011, se puede observar un crecimiento interesante para ambos casos. Las
exportaciones han crecido desde cerca de cuarenta mil toneladas el año 2000 a
doscientas diez mil aproximadamente el 2011; mientras que el consumo nacional ha
tenido un incremento de cerca de doscientos cuarenta mil Toneladas el 2000 a casi
trescientos mil el 2011 (Gráfico 9).

GRÁFICO 7 – Evolución de la carne de cerdo destinada al consumo
nacional y las exportaciones desde el año 2000 al año 2011 en Chile
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Las exportaciones para la carne de cerdo, para el año 2011, representan un 39%
del total exportado, mientras que el consumo nacional representa un 61% por ciento del
total. Al respecto, es altamente probable que durante los próximos esta proporción se
invierta y que una proporción de un 60% o más, se destine a la exportación o al mercado
doméstico.
Chile exportó el año 2010 un total de USD 368 Millones de Dólares, destinando
la carne de cerdo chilena a más de cuarenta destinos y a los cinco continentes, siendo
los de mayor relevancia Japón (34%), Corea del Sur (31%) y la Unión Europea (12%);
situación que demuestra la alta efectividad de un sistema orientado a la apertura
comercial y a la flexibilidad de la industria Chilena para dar cumplimiento a los
requisitos de los mercados.
Según el United States Department of Agriculture (USDA), Chile ocupa el
sexto lugar en el mundo, volumétricamente, respecto de la exportación de carne de
cerdo en el mundo, con ciento cuarenta mil toneladas; proyectando fuertes expectativas
de crecimiento en el futuro cercano.

Gráfico 8 – Ranking mundial de exportaciones de carne de cerdo
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Causas de um desempeño exitoso

El sector porcino se encuentra consolidado como una de las principales
industrias a nivel nacional, que cuenta con un proyecto a largo plazo, apoyados por los
siguientes programas:
•

inocuidad y calidad de productos cárnicos

•

programa de reducción de patógenos de interés en salud pública

•

sanidad animal

•

bienestar animal

•

buenas prácticas en producción

•

buenas prácticas en fabricación de alimentos

•

bioseguridad

•

Programa Nacional de Control de Residuos en animales vivos y en la carne

•

uso correcto de medicamentos

•

trazabilidad

El trabajo en conjunto que llevan a cabo las empresas permite certificar los
atributos, en particular la sanidad animal e inocuidad de las carnes y de los productos
elaborados por las empresas para los mercados de exportación.
La producción se basa en estrictas normas de calidad e inocuidad que satisfacen
los requerimientos de cada cliente, las cuales requieren continuas mejoras en los
sistemas de gestión productiva, sanitaria y comercial.
La causa principal del exitoso desempeño que ha experimentado la industria porcina
Chilena se respalda en el enfoque hacia la competitividad global, la cual se encuentra
sustentado en:
•

Un sistema integral de aseguramiento de calidad, capaz de dar cumplimiento a
la enorme diversidad de exigencia de nuestros mercados objetivo.
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•

Una buena relación público-privada, eje fundamental del crecimiento.

•

Excelente status sanitario.

•

Inversión en la formación de capital humano

•

Mantener una estrategia orientada a la exportación
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Trabajo público privado

Chile posee un gran patrimonio sanitario, lo que se explica, por su condición
geográfica natural que le otorga ventajas respecto a la sanidad y bioseguridad animal, y
por la labor conjunta de las empresas con el sector público, las cuales trabajan en
objetivos comunes en pos de la defensa sanitaria nacional, lo que permite al país estar
libre de las principales enfermedades que afectan el comercio:
• Fiebre Aftosa (FA)
• Peste Porcina Clásica (PPC)
• Peste Porcina Africana (PPA)
• Enfermedad de Aujeszky
• Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS)
• Brucelosis (B. suis).

El Ministerio de Agricultura, a través del SAG, es la autoridad sanitaria
encargada de inspeccionar y certificar el cumplimiento de la legislación nacional e
internacional vigente, de velar por la correcta aplicación de los sistemas integrales de
aseguramiento de la calidad, entre otras actividades.
Para alcanzar estos resultados, las empresas productoras de cerdos, asociadas e
integradas, cumplen cabalmente el conjunto de exigencias de inocuidad y calidad de los
mercados nacionales e internacionales, las cuales se encuentran definidas por los
organismos competentes del Estado, principalmente el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Agricultura a través del SAG, quienes dan garantías de inocuidad a los
productos alimenticios. En este empeño, se conjuga la activa participación público –
privada con el apoyo de universidades, laboratorios, especialistas y los consumidores.
Todo esto ha permitido a la industria porcina desarrollar una mirada orientada a la
sustentabilidad, que considera e involucra a los consumidores, la comunidad y el medio
ambiente.
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Los nuevos desafíos

(I) Resistencia bacteriana a antimicrobianos

Con el propósito de fortalecer el uso racional y científico de los antimicrobianos
que se utilizan en la industria porcina, y preservar la inocuidad de los productos
cárnicos, próximamente se dará inicio a un estudio de resistencia bacteriana para
antimicrobianos, la cual considera medicamentos de uso exclusivo veterinario, de uso
exclusivo humano y mixto.
TABLA 2 – Antibacterianos ordenados por familia, de uso veterinario, humano y mixto

Los antimicrobianos señalados en la Tabla 2 serán expuestos a bacterias
indicadoras (Escherichia coli, Enterococcus spp (E. faecium / E. Faecalis)), bacterias
patógenas (Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus meticilina resistente) y
bacterias zoonóticas (Salmonella sp, Campylobacter yeyuni / coli).
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En forma complementaria se considera un programa de capacitación que incluye
bioseguridad,

vacunaciones

específicas,

y

buenas

prácticas

en

el

uso

de

antimicrobianos.

Compartimentación

Actualmente, la industria porcina nacional ha asumido una serie de desafíos para
potenciar la competitividad del sector, destacándose un proyecto de Compartimentación
en la zona norte de nuestro país, cuyo principal beneficio es servir como una
herramienta para mantener el comercio internacional en una situación de crisis sanitaria
nacional.
La compartimentación es el establecimiento de una zona, con un sistema de
gestión de BIOSEGURIDAD común, el cual le permite mantener a un grupo de
animales con un estatus sanitario diferente respecto a su entorno (Esquema 1).
ESQUEMA 1 – Ejemplo de sistema de compartimentación

El esquema 1, grafica dos zonas (amarilla y celeste), separadas por una zona
tampón o de vigilancia. Dentro de la zona amarilla se presentan compartimentos,
representados por zonas blancas, rodeadas por líneas rojas que representan zonas
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tampón o de vigilancia (control en base a bioseguridad). En caso de una crisis sanitaria
en el territorio de color amarillo, los compartimentos permiten a las instalaciones
contenidas en su interior (granjas, plantas faenadoras y plantas de alimentos), mantener
un estatus sanitario equivalente al de la zona azul, que está libre de la enfermedad. Este
sistema, permite que la carne de los animales ubicados en los compartimentos, rodeados
por una zona con crisis sanitaria, pueda seguir comercializándose normalmente.
Descripción que se ajusta a lo señalado por la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), la cual señala que este sistema:
•

Permite, aislar un determinado grupo de animales de otros (domésticos y
salvajes), en base a estrictas medidas de bioseguridad

•

Facilita un comercio sin riesgo que una zona geográfica no permitiría.
Los beneficios de implementar un sistema de compartimentación no solo se

extienden a una situación de emergencia, puesto que en una situación en la que no hay
crisis permite:
•

Potenciar la gestión sanitaria de las empresas y su entorno

•

Brinda garantías adicionales a los mercados

•

Fortalece las relaciones interinstitucionales (públicas y privadas)

Adicionalmente, es importante considerar que la compartimentación comprende
una opción estratégica, por cuanto sus beneficios permiten:
•

Obtener el reconocimiento y confianza internacional de los mercados
internacionales, potenciando así la competitividad de la industria porcina
Chilena

•

Mejorar la gestión sanitaria

•

Facilitar el trabajo integrado entre los entes participantes del sistema, tanto
público, como privados, mejorando la eficacia y la eficiencia ante el control de
un determinado evento sanitario.
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Entre las fortalezas de Chile para implementar un sistema de compartimentación
es posible destacar:
•

Potente institucionalidad público – privada, eje fundamental en la
implementación de cualquier proyecto de esta naturaleza

•

Un país con barreras sanitarias naturales privilegiadas

•

La existencia de una asociación gremial, como ASPROCER, que representa los
intereses del sector ante las autoridades gubernamentales.

•

Excelentes relaciones internacionales con los mercados y con las entidades de
referencia, por ejemplo, la Organización Mundial de Sanidad Animal

Cabe destacar, que este proyecto no tiene precedentes en la industria porcina
mundial, por lo tanto, Chile es pionero en un proyecto de esta naturaleza. Brasil y
Tailandia, son los únicos países con experiencias similares en aves, no obstante, se
encuentran en un estado de desarrollo.
El costo de implementar un sistema de compartimentación se encuentra en
relación directa al estado de la gestión sanitaria de la empresa, respecto de sus
condiciones

de

bioseguridad,

trazabilidad,

gestión

del

entorno,

vigilancia

epidemiológica, planes de contingencia ante crisis sanitarias y documentación.
La evaluación económica al considerar implementar un sistema de
compartimentación, debe considerar los beneficios a corto y largo plazo, como también
considerar la presencia de escenarios con y sin enfermedades exóticas
Es importante considerar, que existe un complemento ideal para un sistema de
compartimentación,

denominado

Pre-Zonificación.

Herramienta

similar

a

la

compartimentación, consistente en mantener un área geográfica (limitada por límites
administrativos, ríos, quebradas, etc) libre de una determinada enfermedad a través de
estrictas medidas de bioseguridad;

a diferencia de la compartimentación, la cual

establece su límite de acción conforme a las decisiones de la o las empresas que la
implementen (Esquema Nº1 (zona amarilla y zona celeste)).
El beneficio de contar con una herramienta como la prezonificación consiste en
potenciar el compartimento, puesto que constituye una doble barrera, mejora la gestión

133

Guerrero, P. El modelo chileno para el fortalecimiento de las exportaciones de carne de cerdo.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

del entorno del compartimento y potencia las garantías sanitarias para mantener las
exportaciones.

Conclusiones
•

La industria porcina nacional ha logrado un constante crecimiento dado
principalmente por las exportaciones.

•

Las proyecciones a futuro señalan que las exportaciones van a superar la
producción para el mercado doméstico, lo que plantea nuevos desafíos.

•

Las importaciones de carne de cerdo han experimentado un importante
crecimiento.

•

Dada la orientación que ha tomado Chile hacia la exportación de productos de
nicho, la innovación y desarrollo seguirán siendo herramientas fundamentales
para dar cumplimiento a este propósito.

•

La preferencia de los consumidores nacionales por la carne de cerdo se ha
reflejado en un fuerte aumento en la demanda.

•

El crecimiento y las expectativas antes señaladas obligan necesariamente a ser
extremadamente rigurosos en la bioseguridad y sanidad porcina con el propósito
de mantener el estatus sanitario.
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Resumo

No processo produtivo da suinocultura, os aspectos relacionados à eficiência
reprodutiva são fundamentais, pois determinam o desempenho econômico da cadeia,
traduzido pelo número de leitões desmamados por fêmea por ano. O parvovírus suíno
(PPV) apresenta grande importância, principalmente em fêmeas não-imunes, por causar
perdas reprodutivas significativas. Além disto, a infecção do rebanho brasileiro com o
circovírus suíno tipo 2 (PCV2), propiciou a manifestação de outras enfermidades nas
criações comerciais. Neste novo cenário, a parvovirose suína passou a ser a principal
virose associada ao PCV2, apesar do uso contínuo de vacinas inativadas. No Brasil, a
vacinação de matrizes para PPV é prática comum desde a década de 80, porém não há
dados recentes sobre o perfil sorológico de nossas criações. Ademais, a variabilidade
genética do PPV é pouco conhecida e, apenas recentemente, foram descritas variações
nos genomas de amostras de campo, inclusive em regiões imunodominantes do vírus.
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Introdução

O Brasil é um importante produtor mundial de alimentos e o agronegócio é um
dos principais segmentos da economia nacional. Atualmente o Brasil é o quarto maior
produtor e também o quarto maior exportador de carne suína (ABIPECS, 2010). O
número de animais abatidos por matriz alojada aumentou 12,5% nos últimos três anos,
com o número de suínos terminados passando de 19,2 para 21,6 por matriz ao ano
(ABIPECS, 2010).
Fatores como a produtividade e os aspectos reprodutivos são os que interferem
diretamente no número de leitões produzidos. Dentre os que influenciam o número de
leitões nascidos destacam-se: o número de ovulações, a taxa de fecundação e as perdas
gestacionais (morte embrionária e fetal). Atualmente, é possível alcançar um valor
médio de 16 a 18 ovulações na nulípara, o que poderia resultar em 11 a 12,5 leitões
nascidos vivos, considerando perdas após a ovulação de 5% na taxa de fecundação,
mortalidade embrionária de 20%, mortalidade fetal de 5% e natimortalidade de 5%
(MORRISON et al. 2002, BORTOLOZZO & WENTZ. 2006).
A exigência pela maximização destes números bem como o grande desafio
sanitário do início da década de 2000, marcado pela infecção pelo circovírus suíno tipo
2 (PCV2), exigiram reflexões a respeito da suinocultura no modelo atual e futuro em
relação ao potencial de produção (CIACCI-ZANELLA & MORÉS. 2000, CIACCIZANELLA & MORÉS. 2003). Atualmente, as principais doenças que afetam os
rebanhos suínos são multifatoriais e virais (MORAES & COSTA. 2007, ROEHE et al.
2007). Dentre estas, a parvovirose suína possui grande importância econômica, pois
leva a redução do desempenho reprodutivo, principalmente de nulíparas, caracterizado
por morte embrionária com reabsorção seguida de retorno ao estro ou leitegadas
pequenas, fetos mumificados e natimortos (JOHNSON & COLLINGS. 1971,
MENGELING. 1999, ROEHE et al. 2007). A determinação do perfil imunológico do
rebanho é de grande valia, pois a partir deste, medidas direcionadas de prevenção
podem ser realizadas, diminuindo o impacto da enfermidade no plantel.
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Parvovírus Suíno

(I) Classificação e caracterização viral

A parvovirose possui como agente etiológico o PPV, cujo isolamento e
associação às falhas reprodutivas foram descritos primeiramente por Cartwright & Huck
(1967). De acordo com o Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV), a família
Parvoviridae é composta por duas subfamílias (Parvovirinae e Densovirinae). A
subfamília Parvovirinae é dividida em cinco gêneros, Parvovirus, Erythrovirus,
Dependovirus, Amdovirus, Bocavirus, e recentemente outros dois gêneros foram
propostos: Hokovirus e Cnvirus (HIJIKATA et al. 2001, FAUQUET & FARGETTE.
2005, LAU et al. 2008). Dentro do gênero Parvovirus estão: parvovírus de galinha
(ChPV), vírus da panleucopenia felina (FPLV), parvovírus canino (CPV), vírus da
enterite das martas (MEV), parvovírus dos mãos-peladas (RPV), vírus minuto dos
camundongos (MMV) e parvovírus suíno (PPV) (HORWITZ. 1996, FAUQUET &
FARGETTE. 2005, MORAES & COSTA. 2007). Até o presente momento, somente um
sorotipo de PPV foi identificado, entretanto existem diferenças de patogenicidade entre
isolados de campo (MARTINS SOARES et al. 2003, ZEEUW et al. 2007, STRECK et
al. 2011b). Todavia, recentemente, outros vírus pertencentes a esta subfamília, capazes
de infectar suínos, foram descritos, como o parvovírus suíno 2 (PPV2) (HIJIKATA et
al. 2001), hokovírus suíno (PPV3 ou PHoV) (LAU et al. 2008, CHEUNG et al. 2010) e
bocavírus-like (PPV4 ou PBoV1 e PBoV2) (BLOMSTRÖM et al. 2009, CHEUNG et
al. 2010), porém a correlação com alguma doença, patogenicidade, possível persistência
e prevalência destes vírus permanecem incertos.
Os membros da família Parvoviridae são vírus pequenos, esféricos, com
capsídeo icosaédrico e compostos por uma molécula de DNA linear de fita simples. O
genoma apresenta duas grandes fases abertas de leitura (Open Reading Frames - ORFs),
sendo que a primeira (ORF1) compreende a metade esquerda (5’) e codifica para
proteínas não estruturais (non structural - NS), NS-1, NS-2 e NS-3. A NS-1 está
associada à replicação do genoma viral e a NS-2 com a formação do capsídeo, controle
da expressão gênica e também participa da replicação do genoma. A proteína NS-3
ainda não tem função conhecida, contudo, acredita-se que está igualmente relacionada à
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replicação viral. A segunda ORF (ORF2) está na metade direita (3’) do genoma e
codifica para as três proteínas do capsídeo, (viral protein - VP), VP1, VP2 e VP3. As
duas últimas possuem epítopos que induzem a formação de anticorpos neutralizantes e
pequenas diferenças nestas proteínas podem determinar o tropismo por diferentes
tecidos e hospedeiros. Além disto, possuem na superfície estruturas características,
como protuberâncias, depressões e cilindros, que conferem funções biológicas, como
reconhecimento e ligação a receptores celulares e características imunogênicas (RANZ
et al. 1989, HORWITZ.1996, MORAES & COSTA. 2007).
Uma característica marcante do PPV é a dependência de células na fase S do
ciclo celular para sua replicação. A infecção por este vírus afeta principalmente órgãos
que apresentam células com altas taxas de multiplicação, como, as células embrionárias,
células da medula óssea e células precursoras do epitélio intestinal (MENGELING,
1999). Em cultivos celulares in vitro, multiplica-se principalmente em células renais e
testiculares de suínos, com indução de efeito citopático (MIRANDA et al. 1992,
ORAVEERAKUL et al. 1992). Por apresentar grande estabilidade no ambiente,
podendo manter infectividade durante meses, o PPV é também um importante
contaminante em laboratórios e em produtos de origem suína utilizados na saúde
humana. Todavia, em estudo realizado com trabalhadores em contato direto com suínos,
com pessoas saudáveis e imunodeprimidas, o PPV não foi capaz de infectar humanos
(WATTANAVIJARN et al. 1985).

(II) Epidemiologia e patogenia

A infecção pelo PPV está amplamente distribuída na população suína de todo o
mundo, tanto doméstica quanto selvagem, sendo raras as granjas livres do vírus
(MENGELING. 1972, RUIZ-FONS et al. 2006). No Brasil, estudos sorológicos em
suínos provenientes de granjas comerciais indicam que o vírus já está estabelecido no
País há pelo menos duas décadas, causando problemas reprodutivos (MARTINS et al.
1984, GOUVÊIA et al. 1984). Outros trabalhos relataram que a soroprevalência do PPV
em granjas comerciais é superior a 80% (BERSANO et al. 1993, RODRIGUEZ et al.
2003), demonstrando que o vírus circula no plantel de suínos brasileiro. A introdução do
vírus no rebanho pode ocorrer principalmente pela aquisição de reprodutores infectados.
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A transmissão pode ser através de contato oronasal com animais infectados ou a partir
de suas secreções e excreções, tendo o sêmen, fetos e envoltórios fetais como
importantes fontes de disseminação (GRADIL et al. 1990). Acredita-se que o manejo
utilizado, especialmente em relação às condições de isolamento dos animais e o nível de
higiene, possa ser o principal responsável pela maior ou menor disseminação viral
dentro do plantel.
Após a penetração, o vírus replica-se em tecidos linfóides, medula óssea e
criptas intestinais. A viremia ocorre 2-4 dias após a infecção e persiste por 2-3 dias. A
infecção pode ser crônica, com replicação do vírus em células intestinais e excreção nas
fezes por longos períodos, contribuindo para a contaminação ambiental (MENGELING,
1999). Em fêmeas, após a viremia, o vírus atravessa a placenta e infecta o concepto,
contudo, ainda não está claro como o vírus consegue ultrapassar a barreira
transplacentária (LAGER et al. 1992). Fisicamente, devido ao seu tamanho, o PPV não
conseguiria ultrapassar esta barreira sem auxílio, embora, observou-se que fetos com
menor desenvolvimento fazem com que suas placentas sofram um alargamento entre as
junções celulares, permitindo maior passagem de nutrientes e moléculas. Especula-se
que a passagem do vírus da mãe para o concepto poderia ser realizada também através
de fluídos sanguíneos ou linfáticos, de células, como linfócitos e macrófagos, ou por
replicação progressiva dos tecidos que isolam o concepto (MENGELING et al. 2000,
KRAKOWKA et al. 2000). Embora a replicação viral em macrófagos nunca foi
observada, monócitos periféricos e macrófagos são capazes de fagocitar o vírus,
permanecendo com a partícula viral por longos períodos (KRAKOWKA et al. 2000).
As fêmeas não imunes são suscetíveis à infecção em qualquer fase da gestação e,
como consequência desta infecção, a transmissão transplacentária pode acarretar em
morte embrionária ou fetal, levando ao retorno do estro ou ao nascimento de leitões
mumificados e/ou natimortos (MENGELING. 1999, ROEHE et al. 2007). Devido à
lenta difusão viral pela placenta, muitas vezes, somente uma parte da leitegada pode ser
afetada. Este evento leva à apresentação de fetos em diferentes estágios de
desenvolvimento,

ocasionando

leitegadas

irregulares,

tanto

em

relação

ao

desenvolvimento fetal quanto ao número de leitões paridos (MENGELING & CUTLIP.
1976, TOO & LOVE. 1986).
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Caso a infecção ocorra até os 30 dias de gestação, pode haver morte parcial ou
total dos embriões. Os embriões são reabsorvidos e observa-se retorno ao estro (regular
ou irregular). Se sobreviverem mais de quatro embriões até o 12° dia de gestação, a
mesma pode ser mantida, apesar do tamanho reduzido da leitegada (MENGELING,
1979). Após o 30º dia de gestação, há deposição de cálcio nos ossos fetais, impedindo a
reabsorção. Ocorrendo infecção entre 30 e 70 dias de gestação, acontece a morte dos
fetos, onde os tecidos moles são reabsorvidos, mas o tecido ósseo não, levando à
mumificação e, possível prolongamento da gestação (MENGELING et al. 1975,
LENGHAUS et al. 1978). Após os 65-70 dias de gestação, os fetos geralmente tornamse imunocompetentes, sendo capazes de responder à infecção. Neste caso, o vírus é
eliminado e anticorpos específicos podem ser detectados no soro (MENGELING. 1999,
ROEHE et al. 2007). Outra possibilidade para a baixa infectividade do PPV em fetos no
último terço da gestação seria uma menor atividade de mitose, resultando em maiores
dificuldades para a replicação do vírus (MENGELING et al. 2000).
A ampla distribuição do agente também levanta a possibilidade de alguns suínos
serem persistentemente infectados e excretarem o vírus periodicamente. Além disto, há
a sugestão da ocorrência de animais portadores imunotolerantes, que nascem infectados,
mas sem anticorpos. No entanto estes casos são raros e ainda não comprovados
(JOHNSON & COLLINGS, 1971).

Imunidade frente ao Parvovírus suíno

(I) Sistema imune e seus componentes

O sistema imune é o responsável pela elaboração da resposta imunológica,
composta por mecanismos de defesa específicos e inespecíficos, que visam combater o
agente agressor. Após identificar os invasores, o sistema imune, principalmente através
dos linfócitos, tenta neutralizar os efeitos prejudiciais das moléculas isoladas e destruir
os microorganismos (TIZARD, 2002). Os linfócitos são agrupados em duas populações
principais: linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos (imunidade humoral),
e linfócitos T, responsáveis pela resposta imune mediada por células (imunidade
celular). A imunidade humoral mediada por anticorpos, produzidos pelos plasmócitos,
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representa um dos mecanismos mais eficientes de defesa do organismo animal diante de
um determinado antígeno (BOURNE. 1976, TIZARD. 2002). Na espécie suína, foram
descritas quatro classes de imunoglobulinas (Igs) - IgM, IgG, IgA e IgE - sendo as três
primeiras mais conhecidas e importantes. A IgG é a única que apresenta subclasses, que
são: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgG5 e IgG; e a IgA ocorre na forma monomérica ou
dimérica (BUTLER et al. 2009). A imunidade celular por sua vez, é mediada por
linfócitos T auxiliares (Th - CD4+) e linfócitos T citotócicos (Tc - CD8+). Os Th
secretam várias citocinas, que estimulam a atividade de outras células envolvidas na
resposta imunológica. Os linfócitos Tc reconhecem e destroem células infectadas e
também secretam algumas citocinas. Esses mecanismos envolvidos na imunidade
específica (humoral e celular) são complementares e atuam conjuntamente no combate
às infecções víricas (TIZARD. 2002, BUTLER et al. 2009, SALMON et al. 2009).

(II) Imunoglobulinas nos suínos

A composição de Igs no colostro difere consideravelmente do leite. Altas
concentrações de Igs (IgM, IgG e IgA) são encontradas nas primeiras amostras de
colostro após o parto. Quase 100% de IgG, 85% de IgM e 40% de IgA presentes no
colostro são derivadas do soro da fêmea (BOURNE. 1976, SALMON et al. 2009), já no
leite, 70% de IgG e 90% de IgM e IgA são sintetizadas localmente na glândula mamária
(BOURNE & CURTIS, 1973). A presença de IgA pode ser devida tanto ao transporte
de IgA monomérica ou dimérica pelo sangue, quanto pela migração de células B
sensíveis à IgA na glândula mamária, as quais são transformadas e eliminadas pelo leite
(SALMON et al. 2009).
A participação relativa dessas Igs cai rapidamente com o transcorrer da lactação
e a IgG predominante no início (76% do total) passa para cerca de 11% aos 21 dias de
lactação. Por sua vez, a IgA emerge como a principal Ig aos 14 dias de lactação
(BOURNE. 1976, KLOBASA et al. 1985). Em média, as concentrações de IgG, IgM e
IgA no colostro são da ordem de 95,6; 9,1 e 21,2 mg/mL, respectivamente. Vinte e
quatro horas após, estas concentrações caem para 14,2; 2,7 e 6,3, as quais atingem, aos
sete dias de lactação, valores estáveis, em torno de 1,5, 1,8 e 4,8 respectivamente para
IgG, IgM e IgA (KLOBASA et al. 1987ª, KLOBASA et al. 1987b).
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A diferença na composição de Igs é explicada pelas distintas funções do colostro
e do leite. O colostro é fonte de anticorpos circulantes para o neonato, enquanto o leite
provém proteção local de anticorpos para a mucosa intestinal (WAGSTROM et al.
2000). Esta drástica redução da concentração de anticorpos no colostro justifica a
necessidade de viabilizar a maior ingestão possível pelos leitões logo nas primeiras
horas após o parto. Além disso, a capacidade de absorção dos neonatos também é
rapidamente diminuída e, em torno de 48 horas após o nascimento, a capacidade de
absorção de Igs já é praticamente nula, devido à diminuição da permeabilidade
intestinal iniciada pelo consumo de proteína e glicose (BROWN et al. 1961, GASKINS
& KELLEY. 1995).
A absorção de Igs ocorre por endocitose e subsequente movimento transcelular
das macromoléculas pelo epitélio intestinal. Todas as classes de anticorpos são
transportadas através do epitélio dos vilos, enquanto que o epitélio das criptas absorve
somente IgM e IgA (BUTLER et al. 1981). As Igs colostrais absorvidas entram
primeiro no sistema linfático intestinal, e só então atingem a circulação. A IgA é
resecretada na superfície das mucosas, principalmente para os tratos digestivo e
respiratório, enquanto que a IgM e IgG farão parte dos anticorpos sanguíneos. Em torno
de 24 horas após a ingestão do colostro, linfócitos de origem maternal estão presentes
no fígado, pulmão, linfonodos, baço e trato gastrointestinal do neonato (BOURNE,
1976).

(III) Como o leitão adquire imunidade

Os fetos suínos estão muito bem protegidos da estimulação antigênica externa,
em função da característica epitélio-corial da placenta materna, na qual seis camadas de
tecidos separam a circulação materna da fetal. Essa barreira física de proteção, no
entanto, impede a transferência de Igs da mãe para o feto via placenta; assim, o leitão
nasce hipo ou agamaglobulinêmico, sendo extremamente dependente da aquisição de
imunidade passiva (SALMON. 1984, SALMON et al. 2009). Essa imunidade é
conferida pela ingestão de Igs colostrais; além disto, fagócitos (neutrófilos e
macrófagos), linfócitos (B e T), células epiteliais, dentre outros, também são
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passivamente adquiridos e podem contribuir para a imunidade do leitão recém-nascido
(EVANS et al. 1982, GASKINS & KELLEY. 1995, SALMON. 1999).
Os leitões podem adquirir a imunidade passiva recebendo anticorpos da mãe via
colostro principalmente nas primeiras 24 a 36 horas após o nascimento. O
desenvolvimento e as alterações que ocorrem no intestino de recém-nascidos
influenciam a aquisição de anticorpos maternos e a absorção máxima de Igs ocorre de 4
a 12 horas após o nascimento, declinando rapidamente após esse período devido à
diminuição da permeabilidade intestinal (BROWN et al. 1961, BUTLER et al. 1981,
GASKINS & KELLEY. 1995). A sobrevivência do leitão não depende somente da
ingestão dessas macromoléculas, mas também da sua própria capacidade para utilizálas, reagindo rapidamente a um desafio. Essa capacidade de reação do leitão, no entanto,
é bastante limitada, principalmente em virtude da imaturidade do sistema imunológico,
que passa por mudanças nas primeiras semanas de vida, incluindo o aumento do número
circulante de neutrófilos e aumento da habilidade de resposta aos estímulos externos
(BAILEY et al. 2005, BUTLER et al. 2009).
A presença de anticorpos passivos no soro dos leitões suprime a produção de
anticorpos endógenos, e o nível de supressão parece ser diretamente proporcional à
quantidade de anticorpos adquiridos (KLOBASA et al. 1981, BOERSEMA et al. 1998).
Entretanto, apesar da formação de anticorpos contra antígenos específicos ocorrer
somente após a queda de anticorpos passivos, a indução de memória acontece na
presença destes (BOERSEMA et al. 1998, TIZARD. 2002). Esta barreira formada pela
imunidade passiva diminui com o passar do tempo, e ocorre em períodos diferentes para
cada agente infeccioso. De um modo geral, os títulos de anticorpos colostrais
permanecem altos até cerca de duas a três semanas de idade, e a infecção do leitão por
diferentes patógenos ocorre principalmente a partir do momento da queda da imunidade
passiva, na ausência de anticorpos protetivos (BOURNE. 1976, SALMON. 1999,
BUTLER et al. 2009).
Deve-se considerar ainda, que o processo de imunidade passiva é resultado de
desafios imunológicos que a mãe sofreu, sejam eles oriundos de vacinação ou exposição
à patógenos (Figura 1). Assim, porcas mais velhas tendem a produzir colostro com
maior concentração e melhor padrão qualitativo de Igs, se comparadas às primíparas
(KLOBASA et al. 1985, KLOBASA et al. 1987ª). Ao comparar a transferência de IgA e
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IgG via colostro, entre primíparas e fêmeas OP 3, as fêmeas OP 3 apresentaram maior
quantidade de Igs no colostro e no soro da progênie, e os leitões, filhos de fêmeas OP 3,
tiveram menor taxa de mortalidade na creche e maior ganho de peso (BURKEY et al.
2008). Apesar destas diferenças, de um modo geral, os níveis de Igs no colostro podem
ser até três vezes maiores que aqueles encontrados no soro das fêmeas, e os níveis de
Igs no soro dos leitões podem ser maiores que os encontrados no soro das mães
(BOURNE & CURTIS, 1973).

(IV) Resposta imune frente a infecção por Parvovírus suíno

A resposta imune ao PPV é pouco conhecida em seus detalhes. Em infecções
experimentais, foi observado que células mononucleares periféricas proliferam em
contato com o PPV e atingem um platô de resposta após 90-120 dias. A ação das células
T citotóxicas e demais linfócitos ainda não apresenta resposta significativa neste
período (LADEKJAER-MIKKELSEN & NIELSEN, 2002). Após o primeiro contato
com o agente, quando ocorrem re-infecções, o sistema de resposta imunoadquirido
passa a ter importância. Entre as células efetivas e importantes para o processamento do
antígeno estão células B, macrófagos e, por fim, as células dendríticas que são descritas
como as mais eficientes para capturar e processar partículas de PPV. As células T
citotóxicas (CD8+) reconhecem estes antígenos processados e realizam parte do controle
sobre a infecção viral através da liberação de toxinas, impedindo a disseminação de
células infectadas (RUEDA et al. 2004).
Com relação à imunidade passiva, os leitões absorvem grande quantidade de
anticorpos anti PPV através do colostro, cujos títulos decaem progressivamente. Em
infecções pós-natais, anticorpos anti PPV são detectados a partir de sete dias após a
infecção, atingindo níveis máximos em uma a duas semanas após, podendo persistir por
meses ou até anos (JOHNSON et al. 1976, PAUL et al. 1982). Este período de duração
de anticorpos não está bem determinado e não se sabe se eles são decorrentes da
imunidade passiva, de infecção primária ou de sucessivas infecções (Figura 1).
Gava (2011) realizou um estudo em nulíparas a fim de determinar a resposta de
anticorpos para PPV após a vacinação, avaliar a transferência de imunidade passiva e
estimar a queda de anticorpos colostrais para PPV na leitegada. A maioria das fêmeas
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(85,83%) tiveram anticorpos para PPV antes da vacinação, mas depois da vacina, todas
as fêmeas soroconverteram. Aos sete dias de idade a maioria dos leitões apresentaram
anticorpos para PPV e em torno dos 57 dias de idade somente 35,29% dos leitões eram
positivos, alcançando a nulidade de anticorpos para PPV aos 87 dias de idade. A meiavida estimada dos anticorpos colostrais foi 29,80 dias. A correlação entre o soro dos
leitões e da fêmea no momento do parto foi r=0,77 (P<0,001) e com o colostro o valor
de r foi 0,72 (P<0.001). Além disto, houve diferença somente no número de
mumificados entre o primeiro e segundo parto (P<0,001).

FIGURA 1- Resposta imunológica passiva e ativa, correlacionada com títulos
de anticorpos, nas diferentes fases de produção de suínos.
O PPV é capaz de infectar todas as categorias da produção de suínos, contudo as
fêmeas nulíparas, que não possuem imunidade para o vírus, são as que apresentam
maior risco de infecção seguida de problemas reprodutivos. Em fêmeas pluríparas, com
prévio contato ao agente, o efeito do vírus passa a ser reduzido ou nulo (TOO & LOVE.
1986, MENGELING. 1999). As fêmeas nulíparas podem estar protegidas pela presença
de anticorpos maternos até três a sete meses de idade, conforme variação individual
(JOHNSON et al. 1976, PAUL et al. 1982). Desta forma, enquanto algumas fêmeas
estão desprotegidas pela ausência de anticorpos maternos, outras, que ainda apresentam
anticorpos maternos, podem ficar desprotegidas pela neutralização do antígeno vacinal
ocasionada pelos anticorpos maternos. Em qualquer uma destas situações, as fêmeas
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nulíparas estarão suscetíveis à infecção, devido à ausência de resposta humoral
(ORAVAINEN et al. 2005).
Existe uma grande controvérsia quanto ao título de anticorpos para PPV
considerado protetor. Acredita-se que apenas títulos maiores ou iguais a 80 protegem os
animais da infecção (PAUL et al. 1980). Contudo, outros autores afirmam que títulos
menores que 80 não protegem contra a infecção, mas podem proteger contra a infecção
transplacentária e consequente transtorno reprodutivo em fêmeas vacinadas. Foi
demonstrado em animais vacinados desafiados por via oral e nasal com PPV, que títulos
a partir de 10 já fornecem proteção (MENGELING, 1979). Cabe salientar que a
infecção natural produz títulos mais altos do que a vacinação. Johnson et al. (1976),
através de infecção experimental, observaram que infecções com vírus de campo
originam imunidade duradoura, com persistência de títulos altos (≥ 1024) de 15 meses
até quatro anos.
Streck et al. (2011ª) avaliaram o título de anticorpos e a presença do vírus em
diversos animais de diferentes fases de produção e estatus sanitário. Foi verificado que o
percentual de animais positivos era similar em leitões doentes, saudáveis e em fêmeas
de reprodução. Dentre as diferentes ordens de parto (OP), diferentemente do esperado, a
OP4 foi a que apresentou maiores títulos de anticorpos bem como percentual de
detecção viral. O fato de detectar o vírus em leitões possui importância, pois esta
categoria pode ser responsável pela manutenção do vírus no plantel. Somado à isto,
fêmeas vacinadas apresentaram títulos de anticorpos variados bem como muitas foram
positivas por PCR, mostrando que o título de anticorpos para PPV é independente da
presença de anticorpos.
Gava (2011) associou a resposta a vacinação ao título de anticorpos. Fêmeas que
não apresentaram títulos de anticorpos apresentaram uma tendência (P=0,0593) de
maior número de natimortos. Em outro estudo, Gava (2011) verificou se diferentes
títulos de anticorpos para PPV determinavam diferente proteção. Não houve correlação
com o título de anticorpos para PPV com o número de natimortos nem de mumificados.
Além disto, não foi observada diferença no percentual de natimortos nem de
mumificados nas três diferentes classes de títulos de anticorpos. Quando o título de
anticorpos destas fêmeas foram comparadas de acordo com sistema de reposição e
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correlacionado com dados reprodutivos, houve diferença entre as três granjas no título
de anticorpos (P<0,05) bem como no número de nascidos totais e nascidos vivos.

(V) Vacinas: o que mudou?

As primeiras vacinas desenvolvidas, ainda durante a década de 70, foram
realizadas com o vírus inativado (SUZIKI & FUJISAKI. 1976, JOO & JOHNSON.
1977, MENGELING et al. 1979). Nos anos posteriores, a cepa NADL-2 passou a ser
amplamente utilizada para a elaboração da vacina inativada, embora atualmente o tipo
de cepa utilizada pela empresas farmacêuticas é considerado um segredo comercial e há
poucas informações publicadas (BROWN et al. 1987, PYE et al. 1990, ZEEUW et al.
2007). Ainda assim, as mudanças ocorridas na tecnologia para obtenção do antígeno,
adjuvantes e conservantes nas vacinas inativadas possivelmente sejam as principais
modificações realizadas (WRATHALL et al. 1984, MOLITOR et al. 1985, ROIC et al.
2006, MA et al. 2011).
Outras apresentações de vacinas tem sido desenvolvidas, como partículas
recombinantes expressas em sistema baculovírus (ANTONIS et al. 2006), recombinante
expressando a proteína VP2, produzida em Lactobacillus casei (YIGANG & YIJING,
2008) e uma vacina híbrida (PPV e PCV2) (PAN et al. 2008). Apesar da tecnologia
empregada nestes estudos, a vacina inativada continua sendo largamente utilizada
devido a sua maior margem de segurança. No Brasil, só existem comercialmente
vacinas inativadas, podendo ser monovalente ou combinada com antígenos.
Apesar do PPV ser um vírus DNA, com menores taxas de mutação, foi
verificado que cepas vacinais não apresentavam completa capacidade de neutralização
frente à cepas de vírus isolados na Europa (ZEEUW et al. 2007). Mutações no gene
VP1 e NS1 também foram detectadas no Brasil, Alemanha, Áustria e Suíça. Além disto,
as mutações ocorridas em cepas brasileiras levaram a formação de um novo cluster, que
diferem amplamente das cepas de referência Kresse e NADL-2, usadas em vacinas.
Essas mutações no gene NS1 vem ocorrendo a 100 anos e do gene VP1 entre os últimas
10-30 anos (STRECK et al. 2011b). Isso leva à repensar a eficiência da vacina utilizada,
que é a mesma há aproximadamente 30 anos. Falhas na vacinação podem ocorrer, mas
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são de difícil identificação devido à amplitude de fatores envolvidos, que vão desde à
fabricação, conservação e aplicação da vacina (ORAVAINEN et al. 2005).

Conclusões

O manejo utilizado, especialmente em relação às condições de isolamento e o
nível de higiene, podem ser responsáveis pela maior ou menor disseminação viral na
granja. O principal fator responsável pela introdução do vírus no plantel é a aquisição de
reprodutores, devido à isto deve-se ter especial atenção com a origem das fêmeas de
reposição bem como a origem do sêmen (JOHNSON et al. 1976, CUTLER et al. 1982).
O ponto mais importante é garantir a imunidade da fêmea no momento da cobertura, a
fim de evitar os trantornos reprodutivos.
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Resumo

O aumento significativo da produção de leitões/fêmea/ano nos últimos tempos se
deve a diversos fatores, estando entre eles à seleção genética para linhagens
hiperprolíficas de fêmeas. Associado a esse aumento no tamanho da leitegada ao nascer,
vem sendo observada uma maior porcentagem de fetos mumificados ao parto.
Atualmente, essa maior mortalidade no decorrer da gestação tem sido principalmente
relacionada à capacidade uterina e a eficiência placentária, que podem ser
comprometidas devido o grande número de fetos em desenvolvimento. Além disso,
causas infecciosas também levam a mumificação fetal e podem acarretar em perdas
significativas de produtividade no plantel. Diversas medidas podem ser tomadas a fim
de reduzir as taxas de mumificação em um rebanho suíno, dentre elas, conhecer e
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identificar as causas que levam a mumificação possibilita a tomada de medidas
adequadas de controle e prevenção desta.

Introdução

A correta interpretação a respeito do índice de mumificação fetal em um rebanho
suinícola é motivo de intensa discussão. Índices registrados no passado não podem
servir de referência frente aos valores obtidos no presente. Atualmente, os valores
obtidos nas unidades de produção são superiores e, nem por isso, associa-se,
obrigatoriamente, a uma origem infecciosa. Na maioria das ocasiões nos defrontamos
com um aumento nos índices de mumificação fetal nas unidades, associado a
hiperprolificidade alcançada pelos rebanhos contemporâneos. Interpretar essas situações
baseado em conceitos anatomo-fisiológicos pertinentes às novas realidades é um desafio
a ser enfrentado. O objetivo da presente revisão é fornecer conceitos fisiológicos que
caracterizam esse novo cenário e municiar os técnicos com uma estratégia de
interpretação da nova realidade encontrada em termos de taxa de mumificação fetal na
suinocultura moderna.

Desenvolvimento embrionário e fetal

Considera-se que a gestação do suíno pode ser dividida em três terços, sendo o
primeiro correspondente a fase embrionária e os outros dois terços a fase fetal. Até
aproximadamente o 35º dia de gestação observa-se a ocorrência do processo de
formação do embrião. Após esta fase, a organogênese está completa, havendo
calcificação e, a partir desse momento, este período passa a ser considerado de
desenvolvimento fetal (MENGELING et al. 2000).
Após a fecundação, diversas modificações ocorrem na estrutura celular que dá
origem ao embrião. Dentro de poucas horas uma única célula sofre sucessivas divisões,
formando duas populações distintas que futuramente gerarão o embrião e as membranas
extraembrionárias. Entre o 6º e 7º dia de gestação o embrião, que nessa fase é conhecido
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como blastocisto, torna-se dependente do ambiente uterino para sobreviver
(MARTINAT-BOTTÉ et al. 1998) e, a partir de então, as mudanças de conformação e
de tamanho do mesmo associadas às membranas extraembrionárias tornam-se mais
frequentes. Estas estruturas passam de formato ovóide (MARTINAT-BOTTÉ et al.
1998) para tubular (GEISERT et al. 1982) e de tubular para filamentoso em poucos dias
(MARTINAT-BOTTÉ et al. 1998). Por volta do 12º-13º dia após a fecundação há o
reconhecimento materno da gestação (BAZER & THATCHER. 1977, BAZER et al.
1984, SPENCER et al. 2004) e o início do processo de implantação do embrião
(PERRY, 1981). E, a partir do 16º-17º dia pós-fecundação, inicia-se o desenvolvimento
do embrião, podendo então ser observado o desenvolvimento de membros e órgãos
(MARTINAT-BOTTÉ et al. 1998).
Aproximadamente aos 35 dias de gestação, há o início do segundo terço da fase
gestacional. Nesta fase, apesar da organogênese estar completa, ainda ocorre o processo
de calcificação do esqueleto dos fetos, para que haja o término do desenvolvimento
corporal destes. No terceiro terço de gestação, observa-se principalmente um grande
ganho de peso e uma maior taxa de crescimento quando comparado aos outros períodos
(WU et al. 1999, MCPHERSON et al. 2004).
Na Tabela 1 é possível observar os principais eventos que ocorrem com os
embriões/fetos durante a gestação e sua importância.
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TABELA 1 - Principais eventos relacionados às mudanças fisiológicas nos
embriões/fetos durante o período gestacional e a importância destes para o
desenvolvimento adequado da gestação.
Idade

Evento

Importância

Referência

Início da divisão celular

Aumento do número de

MEREDITH (1995),

células do embrião

MARTINAT-BOTTÉ et al.

(dias)
1

(1998)
4

Formação do blastocisto e

Diferenciação das células

MEREDITH (1995),

da blastocele

que darão origem ao

MARTINAT-BOTTÉ et al.

embrião e às membranas

(1998)

extra-embrionárias
12-13

Reconhecimento materno

Manutenção da gestação

CHRISTIANSON (1992),

da gestação e início da

devido ao reconhecimento e

MEREDITH (1995),

adesão do trofoblasto ao

início do processo de

MARTINAT BOTTÉ et al.

útero

placentação

(1998); DANTZER &
WINTHER (2001)

16-20

Início do desenvolvimento

O embrião já começa a ter

MEREDITH (1995),

de membros e órgãos

forma semelhante à adulta

MARTINAT BOTTÉ et al.
(1998)

35

70

Organogênese completa e

Início da fase fetal, em que

MEREDITH (1995),

início da calcificação do

há formação dos ossos do

MARTINAT BOTTÉ et al.

esqueleto

esqueleto

(1998)

Órgãos relacionados ao

Fetos tornam-se

BARLOW (1998)

sistema imune bem

imunocompetentes,

desenvolvidos

podendo responder contra
infecções

105-

Deiscência dos testículos

Final do desenvolvimento

MEREDITH (1995), WU

115

para o escroto e período

dos fetos e do período

et al. (1999)

de maior ganho de peso

gestacional.

intra-uterino dos fetos.
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Caracterização das perdas fetais (com ênfase na mumificação)

Durante o período gestacional, cerca de 30 a 40% dos embriões/fetos são
perdidos (MEREDITH, 1995). A maior mortalidade está concentrada na fase
embrionária e apenas 10 a 20% das mortes intrauterinas ocorrem dos 40 dias em diante,
durante a fase fetal (POPE & FIRST, 1985). Segundo Van der Lende (2000), 5% da
mortalidade geralmente está relacionada às falhas do processo de fecundação, 20 a 30%
com a mortalidade embrionária e 5 a 15% com a fetal. Entre as perdas na fase fetal,
estão incluídas as mortes que acarretam mumificação fetal e natimortalidade. A
mumificação fetal pode ocorrer a partir dos 35 dias (após a ossificação do esqueleto dos
fetos) até próximo dos 100 dias de gestação (CHRISTIANSON, 1992), sendo os
períodos críticos logo após o término da fase embrionária (35 a 40 dias de gestação) e
no período intermediário (entre o 55º ao 75º dia de gestação) (VAN DER LENDE &
VAN RENS, 2003). Após o período em que ocorre mumificação fetal até o final da
gestação, os fetos mortos são classificados como natimortos (VAN DER LENDE &
VAN RENS, 2003).
Atualmente, as principais causas ligadas à mumificação fetal são as não
infecciosas, tendo a capacidade uterina (WU et al. 1988) e o tamanho da leitegada
(KNIGHT et al. 1977, BORGES et al. 2005) maior importância quando comparadas a
outras. Com relação às causas infecciosas, a parvovirose aparece como principal, porém
atualmente os sinais clínicos da doença têm sido controlados por meio de uso de vacinas
e,

portanto,

a

doença

apresenta-se

importante

em

casos

de

epidemias

(CHRISTIANSON, 1992), em locais sem vacinação ou com manejo de vacinação
inadequado.
Os fetos mumificados são identificados somente no momento do parto, ou seja,
mesmo que tenham morrido aos 40 dias de gestação, eles serão expelidos junto com
todos os outros fetos, no parto. Esses fetos apresentam aparência enegrecida (com
coloração variando entre cinza a amarronzado) (CHRISTIANSON, 1992) e podem ter
diferentes graus de desidratação. A coloração e o tamanho das múmias estão
relacionados com o processo de reabsorção dos tecidos moles e de desidratação do
próprio feto e de sua placenta (DIAL et al. 1992, MEREDITH. 1995). Ainda com
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relação ao tamanho da múmia, Muirhead & Alexander (1997) criaram um método que
possibilita estimar a idade em que ocorreu a morte fetal por meio da medição do
tamanho do feto. Mesmo com o processo de desidratação, essa medição permite
conhecer em qual fase da gestação aconteceu morte fetal e isto pode ser de grande valia
quando se deseja controlar as causas de mumificação fetal numa granja. A estimação da
idade das múmias é realizada por meio da medição da distância da crista do occipital até
a inserção da cauda do feto mumificado. A relação obtida pelos autores entre o tamanho
dos fetos (mm) com a idade pode ser observada na Tabela 2.

TABELA 2 - Relação do tamanho dos fetos mumificados (mm) com a
idade gestacional estimada (dias) em que ocorreu a morte fetal.
Tamanho dos fetos (mm)

Idade gestacional estimada (dias)

20

30

50

40

88

50

130

60

167

70

200

80

232

90

264

100

290

110

Adaptado de Muirhead & Alexander (1997)

Índices encontrados de mumificação fetal (e confiabilidade de dados)

No passado, ficou estabelecido que a taxa de 1,5% de fetos mumificados em
uma granja era considerada normal (DIAL et al. 1992, MUIRHEAD & ALEXANDER.
1997). No entanto, atualmente, com a seleção genética para hiperprolificidade das
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fêmeas, a mortalidade fetal sofreu um acréscimo devido ao aumento expressivo no
número de fetos presentes no ambiente uterino. Concomitantemente, devido a isso, uma
limitação da capacidade uterina vem sido observada (VAN DER LENDE &
SCHOENMAKER, 1990) e, desde então, relatos de maiores índices de mumificação
fetal nos rebanhos suínos têm sido descritos. É possível observar em estudos recentes
que a taxa de fetos mumificados têm sido maior do que o estipulado como normal,
como no trabalho de Borges et al. (2005) em que foi encontrado 3,4% de taxa de
mumificados e no de Schneider (2002), que apontou valores variando de 1,9 a 5,7%.
A variação na taxa de fetos mumificados, além de possivelmente estar
relacionada ao melhoramento genético e ao aumento no número de leitões nascidos,
como citado anteriormente, pode também ter influência da confiabilidade dos dados
registrados na granja. Schneider et al. (2004) avaliaram a diferença entre os registros de
fetos mumificados realizados por funcionários de granja e por pesquisadores e
observaram diferenças em todas as granjas acompanhadas. As médias obtidas pelos
funcionários revelaram-se menores do que a dos pesquisadores. Essa diferença se deve a
falhas nos registros, que ocorreram devido problemas na identificação dos fetos
mumificados, dificuldade de encontrar fetos mumificados pequenos envolvidos na
placenta (BORGES et al. 2003a), bem como a erros na classificação de fetos
mumificados e natimortos (VAN DER LENDE & VAN RENS, 2003).

Fatores de risco de origem não infecciosa para mumificação fetal

Os principais fatores de risco que levam à mumificação fetal em suínos estão
relacionados ao aumento da taxa de ovulação, ao número de fetos e a consequente
redução da capacidade uterina durante a gestação.

(I) Taxa de ovulação

Como já discutido anteriormente, na suinocultura moderna os principais fatores
de risco que acarretam a mumificação fetal estão relacionados ao desenvolvimento de
161

Bortolozzo, F. P.; Gaggini, T. S.; Ferrari, C. V. & Wentz, I. Leitões mumificados em um sistema de
produção: como interpretar e enfrentar diferentes desafios?
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

linhagens de matrizes hiperprolíficas. A seleção genética para fêmeas com maior taxa
ovulatória (LAMBERSON et al. 1991) acabou acarretando um alto impacto na
mortalidade fetal, isto por que, apesar do maior número de embriões viáveis após a
fecundação, a capacidade uterina não permite o desenvolvimento de todos durante toda
a gestação (VONNAHME et al. 2002). Por este motivo, devido ao aumento da
mortalidade embrionária e fetal, o efeito desta seleção é considerado limitado (MESA et
al. 2003). Vonnahme et al. (2002) relataram que fêmeas que possuem mais de 26
ovulações apresentam taxas de mortalidade críticas no período embrionário tardio e
início da fase fetal.
Ainda assim, de acordo com Muirhead & Alexander (1997), a presença de
alguns fetos mumificados em leitegadas grandes não é causa de preocupação, pois
nestas leitegadas há uma redução na área de superfície endometrial por feto, o que pode
levar ao processo de mumificação. Na Tabela 3, pode-se observar que fêmeas com fetos
mumificados tiveram maior número de ovulações, um número maior de fetos e menor
sobrevivência fetal do que fêmeas que não apresentaram múmias (WU et al. 1988).

TABELA 3 - Comparação de aspectos reprodutivos em leitegadas com e sem
mumificados
Leitegadas
Com mumificados

Sem mumificados

59

150

N° corpos lúteos

14,8 ± 0,5

13,9 ± 0,3

N° de fetos mumificados + vivos

11,2 ± 0,4

10,0 ± 0,3

N° de fetos vivos

9,0 ± 0,4

10,0 ± 0,3

Sobrevivência fetal (%)

60,9 ± 2,5

73,0 ± 1,6

266 ± 7

268 ± 4

N° leitegadas

Comprimento uterino (cm)
Adaptado de Wu et al. 1988
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(II) Capacidade Uterina

A mortalidade fetal em suínos tem aumentado proporcionalmente de acordo com
o aumento na taxa de ovulação. Segundo Van Der Lende e Schoenmaker (1990), a taxa
de sobrevivência é afetada pela capacidade uterina, principalmente após o 40° dia de
gestação. Knight et al. (1977) demonstraram que o espaço uterino é importante para a
sobrevivência embrionária. Esses autores compararam a mortalidade fetal em fêmeas
que sofreram remoção unilateral de ovário e corno uterino com as que permaneceram
intactas, e observaram que a sobrevivência dos conceptos foi similar até os 35 dias de
gestação nos dois grupos. Porém, após este período, houve aumento de mortalidade fetal
e consequente redução no número de nascidos vivos, nas fêmeas com remoção
unilateral do ovário e corno uterino. A redução da área de superfície endometrial
resultou na inibição do desenvolvimento da placenta, aumentando a mortalidade fetal e
diminuindo o crescimento dos fetos sobreviventes.
Em outro estudo (WU et al. 1998), foi observado que os fetos vivos que estavam
em leitegadas sem mumificados tinham maior espaço uterino que fetos vivos em
leitegadas com mumificados. Quando comparados os fetos vivos com os mumificados
foi observado que o espaço fetal não diferiu entre eles até a 7ª semana de gestação,
sendo que somente entre a 9ª e 15ª semanas o espaço ocupado pelas múmias foi menor
que o ocupado pelos fetos vivos. Ainda de acordo com esses autores, o fato de um feto
morrer após a 7ª semana de gestação em um espaço uterino de 20 cm pode ter duas
explicações: a secção do útero não irá mais crescer para acomodar o crescimento dos
fetos ou a secção do útero irá contrair após a morte fetal. Isto sugere que, após sete
semanas de gestação, são necessários mais de 20 cm de espaço uterino para o
crescimento dos fetos.

(III) Eficiência placentária

Um componente crítico para a capacidade uterina é a eficiência placentária
(WILSON & FORD, 2001), que consiste na relação entre o peso corporal do feto e a
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massa da placenta. Durante o 20º e 30° dias de gestação a placenta apresenta um
significativo desenvolvimento, sendo que após este período ela está formada, porém o
seu crescimento continua até por volta do 60º dia de gestação (KNIGHT et al. 1977,
WILSON & FORD. 2001). Após esse período, há um desenvolvimento do comprimento
placentário que resulta em um aumento do peso da placenta (KNIGHT et al. 1977). De
acordo com Biensen et al. (1998), o tamanho físico da placenta não é o único fator
importante para a função placentária, mas também o número e a densidade de vasos
sanguíneos para a troca de nutrientes. Este conceito foi reforçado com o estudo
realizado nas raças Meishan e Yorkshire, em que o peso das placentas dos fetos
Yorkshire aumentou seu peso (201 vs 209g) e o seu comprimento (70 vs 87 cm) do 70°
ao 110° dias de gestação. Porém, o peso e o comprimento das placentas dos fetos
Meishan não aumentaram nos últimos 40 dias de gestação, apresentando, em média,
159g e 76 cm. Desta forma concluiu-se que a raça Meishan possui uma placenta menor,
mais eficiente e que ocupa menor espaço no útero do que a raça Yorkshire (WILSON et
al. 1998).
A herdabilidade da eficiência placentária tem sido superior a observada para
capacidade uterina (VALLET et al. 2001). Quando Wilson et al. (1999) compararam
leitoas com maior e menor eficiência placentária, durante dois partos, observaram que
as fêmeas com maior eficiência placentária apresentaram um aumento de quase três
leitões vivos por leitegada do que as fêmeas com menor eficiência placentária (12,5 ±
0,7 vs 9,6 ± 0,5). Esses dados sugerem que a seleção para maior tamanho de placenta e
maior eficiência placentária podem aumentar o tamanho da leitegada.

Procedimentos para avaliar a ocorrência de mumificação fetal em um rebanho

Como foi relatado anteriormente, existem várias situações que podem levar a um
aumento nos índices de mumificação fetal em um rebanho sem associação a uma
origem infecciosa. Um exemplo típico é o aumento no número total de nascidos
observado nos últimos anos. Essa característica esta associada positivamente ao número
de mumificados, ou seja, o aumento no tamanho da leitegada tende a levar a um
aumento no número de leitões mumificados. Essa é uma situação macro que pode ser
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observada em um sistema de produção como um todo, pois tende a influenciar todas as
unidades do sistema. Por outro lado, existem situações pontuais de uma unidade que
podem influenciar nos índices de mumificados, uma delas é a precisão com a qual a
equipe registra os dados dos partos (SCHNEIDER et al. 2001b). Na Tabela 4 estão
caracterizadas algumas variáveis não infecciosas que podem estar influenciando a
ocorrência de mumificados em um rebanho. Ao se avaliar o índice, deve-se ter em
mente se uma dessas situações poderia estar distorcendo o índice de mumificados da
unidade.

TABELA 4 - Principais características de origem não infecciosa que influenciam no
índice de mumificados em um rebanho
Característica

Autor

Precisão com a qual os dados de parto são registrados

SCHNEIDER et al.

(quantitativa e qualitativamente)

2001a

Tamanho da leitegada

BORGES et al. 2005

Distribuição do rebanho com relação a ordem de parição

DIAL et al. 1992

das matrizes
Distribuição do número de matrizes que apresentam leitões

BORGES et al. 2003b

mumificados
Número de matrizes que apresentam 3 mumificados ou

COSTI et al. 2001

mais

Baseado nas informações contidas na Tabela 4 fica claro que não é possível
caracterizar se o percentual de mumificados de uma unidade é adequado ou não,
levando em conta o valor bruto da variável. Nem muito menos estabelecer uma meta
para equipe com relação ao índice de leitões mumificados. Quando se suspeita de um
aumento nos índices de mumificação, em um primeiro momento deve-se fazer uma
avaliação de um grupo representativo de partos levando em conta alguns pontos. O
primeiro deles deveria estabelecer como está a distribuição de mumificados entre as
matrizes que pariram. Conforme a Figura 1 (BORGES et al. 2003b), frente aos atuais
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índices de produção, é comum que 2/3 das matrizes não apresentem mumificados.
Entretanto, nesse tipo de análise observa-se que algumas granjas podem não respeitar
essa distribuição (Granja 3), levantando uma suspeita imediata na avaliação clínica. Por
outro lado, observa-se também que 10-15% das matrizes tem mais de um feto
mumificado por parto, no entanto esses partos tendem a concentrar mais de 2/3 do total
de mumificados do grupo avaliado. Em resumo, uma pequena parcela das matrizes
tende a concentrar a grande maioria dos fetos mumificados em uma amostragem.
Portanto, como veremos a seguir, caracterizar esse grupo de matrizes é importante para
termos alguns critérios auxiliares no diagnóstico de um eventual problema.

Adaptado de Borges et al. (2003b)

FIGURA 1 - Distribuição dos fetos mumificados de acordo com os partos
ocorridos.

Com esse levantamento em mãos, deve-se avaliar a distribuição dos
mumificados por ordem de parição. Se há uma demonstração de aumento na
mumificação em fêmeas jovens (primeiro parto), deve-se estar atento a falhas vacinais
ou problemas infecciosos. Um exemplo dessa situação é bem relatado no caso clínico
descrito por Woods et al. (2009), onde os autores suspeitaram de uma co-infecção de
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parvovírus (PPV) e circovírus (PCV-2) levando a um aumento de fetos mumificados
restrito à primíparas.
Além da avaliação por ordem de parição, deve-se levar em conta a ocorrência
de mumificados de acordo com o número total de leitões nascidos. Como
mencionado anteriormente, há uma expectativa de aumento natural no número de fetos
mumificados conforme aumenta o tamanho da leitegada, devido a capacidade uterina e
a eficiência placentária. Nesse sentido deve-se estar atento para eventuais efeitos
genéticos sobre as variáveis. No levantamento de Costi et al. (2001), conforme Tabela
5, ficou evidente essa associação e é natural que ocorra em situações onde não há uma
associação infecciosa a origem da mumificação.

TABELA 5 - Tamanho da leitegada de acordo com o
número de fetos mumificados
Número de mumificados

N

Nascidos Totais
(média ± DP)

0

82

11,2 ± 3,6

1

29

13,1 ± 4,0

2-3

13

14,6 ± 2,8

4-6

7

17,1 ± 2,8

131

12,3 ± 3,9

Adaptado de Costi et al. 2001

Quando se suspeita que o índice de mumificação esta fora da realidade, outro
aspecto que deve ser ponderado é o grau de precisão que a equipe registra os dados
de parto. Às vezes os mumificados de menor tamanho não estão sendo registrados, por
desconhecimento da equipe na importância dessa tarefa. Examinar as placentas e
registrar mumificados de menor tamanho é uma tarefa importante, pois oferece o real
potencial do número de leitões que poderiam ser produzidos. Se existem falhas nesses
registros, os índices são – via de regra – subestimados. (SCHNEIDER et al. 2001a). Por
outro lado, se os registros são precisos, a tendência é que o valor seja real, fato que pode
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assustar um avaliador desavisado. Além dessas falhas quantitativas nos registros de
parto, deve-se estar atento a eventuais falhas na classificação do mumificados – falhas
qualitativas dos registros. Por exemplo, por desconhecimento a equipe está incluindo
leitões natimortos pré-parto como mumificados, aumentando assim, equivocadamente, o
índice de mumificados. Essas ações de treinamento e reciclagem periódica da equipe de
maternidade, e se necessário, auditorias estratégicas são ações importantes para um
preciso registro dos dados de parto. Cabe salientar que quando ocorre o treinamento ou
reciclagem da equipe, visando aprimorar a coleta dos registros, há um aumento nos
índices de mumificação devido a correção de eventuais distorções nos registro dos
índices previamente coletados.
Na avaliação de uma parcela representativa de partos, além do número, deve-se
registrar o tamanho dos fetos mumificados (SCHNEIDER et al. 2001a). Na Figura 2,
pode ser observado que 35% dos mumificados eram considerados pequenos (<88mm), e
que poderiam não ser identificados caso a placenta não seja minuciosamente examinada.
Baseado no levantamento da Figura 2 é possível concluir que a equipe esta incluindo na
análise os mumificados pequenos. Por outro lado, ao identificar mumificados com
tamanho superior a 16-17 cm é possível estimar que a morte tenha ocorrido após os 70
dias de idade gestacional. Ou seja, os fetos já eram imunocompetentes (BARLOW,
1998) e morreram posteriormente. No caso da figura abaixo, seriam 11,7% dos fetos
mumificados registrados.
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Schneider et al. (2001a)

FIGURA 2 - Distribuição dos mumificados conforme idade gestacional

Além de contar e medir os fetos mumificados de um grupo de partos analisados,
é importante detalhar aquelas leitegadas que apresentam 3 ou mais fetos
mumificados. No trabalho de Costi et al. (2001) observa-se que 15% das fêmeas
apresentavam 2 ou mais mumificados, entretanto esse grupo foi responsável por 69% do
total de leitões mumificados avaliados. A tendência é que a grande maioria dos fetos
mumificados esteja concentrada em um pequeno grupo de matrizes. Nesse caso, frente a
um aumento na mumificação fetal associada a uma suspeita de origem infecciosa, é
fundamental detalhar o perfil dessas perdas. Deve-se focar o tamanho dos fetos
mumificados, a ordem de parição das fêmeas e o número total de leitões nascidos das
leitegadas com 3 ou mais mumificados. Além desse levantamento clínico, esses fetos
mumificados devem ser submetidos a exames laboratoriais informando o parto de
origem dos mesmos e a suspeita. Se esse grupo de partos for associado a fêmeas com
ordem de parição baixa (primíparas principalmente), com perdas fetais inferiores a 70
dias de gestação e com leitegadas pequenas frente a média do grupo é possível que a
suspeita infecciosa seja confirmada. Nesse sentido, Woods et al. (2009) observaram um
aumento no percentual de fetos mumificados em um rebanho de 2400 matrizes de 3,3%
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para 7,7% durante um período de 10 semanas. Ao estratificar as matrizes multíparas e
primíparas os autores observaram um aumento de 3,2% para 4,2% e 3,9 para 31,5%,
respectivamente. O grande aumento na ocorrência de mumificação em uma determinada
ordem de parição reforça a suspeita clínica de origem infecciosa. Posteriormente os
autores confirmaram o diagnóstico laboratorial como sendo uma coinfecção do PPV e
PCV2. Entretanto, se não ocorrer essa associação com fêmeas jovens e o tamanho da
leitegada seja bastante acima da média do grupo, é possível que se esteja à frente de um
problema de origem não infecciosa, sendo a mumificação normalmente originada por
limitação de espaço uterino. Possivelmente foi o que aconteceu no levantamento de
Costi et al. (2001). As fêmeas com 2-3 ou 4-6 fetos mumificados, que representaram
15% do grupo, mas 69% das mumificações apresentaram 14,6 e 17,1 nascidos totais,
respectivamente. A média geral dos partos avaliados foi 12,3 nascidos totais e o grupo
sem mumificados apresentou 11,2 nascidos totais. Esse levantamento demonstra um
aumento na ocorrência de mumificados fortemente influenciado ao aumento no número
de leitões nascidos totais, possivelmente devido a limitação na capacidade uterina.
Além disso, dentro de um grupo de partos com três ou mais leitões mumificados
é possível que existam perdas de origem infecciosa, de caráter esporádico. Por exemplo,
é possível que existam fêmeas com falhas nos procedimentos vacinais (não foram
vacinadas, não receberam o número correto de doses, falhas na aplicação, falha no
armazenamento das doses, foram vacinadas em momentos inapropriados, entre outros)
ou com falhas na resposta imune vacinal (não existe vacina que garanta 100% de
eficiência na cobertura vacinal). Nesses casos, pode-se ter matrizes com fetos
mumificados positivas ao PPV, por exemplo, em uma situação esporádica dentro do
grupo. Nessa situação é fundamental não generalizar um evento pontual com o
diagnóstico generalizado do problema que está sendo enfrentado.

Considerações finais

O

conhecimento

de

eventos

anatomo-fisiológicos

associados

ao

desenvolvimento embrionário e fetal é a primeira etapa para uma boa compreensão e
interpretação a respeito da ocorrência de fetos mumificados em uma unidade de
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produção. Estabelecer critérios e ter confiabilidade nos registros de parto realizados pela
equipe é uma segunda etapa a ser analisada. O treinamento, reciclagem e auditorias
periódicas na forma como os registros estão sendo coletados é um ponto importante a
ser realizado. Mesmo atendendo essas premissas, se tivermos suspeita de aumento no
índice de fetos mumificados, em uma terceira etapa é importante estratificar o valor.
Nesse sentido, há a necessidade de avaliar a distribuição de mumificados entre as
matrizes e observar onde está concentrado o aumento. Da mesma forma é importante
estratificar a ocorrência de mumificados por ordem de parição e tamanho da leitegada.
A avaliação de uma amostragem de partos é uma etapa que também deve ser realizada.
Nesse caso, além da contabilizar a ordem de parição e o tamanho da leitegada,
recomenda-se medir os fetos mumificados. Da mesma forma, nessa avaliação
recomenda-se detalhar aqueles partos com 3 ou mais mumificados. Amostras de fetos
devem ser submetidas à análise laboratorial e é fundamental definir se existe uma
suspeita clínica de origem infecciosa. Nesse quesito deve-se dar atenção para não
generalizar problemas infecciosos esporádicos, restritos a poucos partos, para todo o
rebanho. A realização de auditorias periódicas direcionadas ao setor de maternidade é
uma estratégia que pode ser adotada internamente pelas unidades e, obviamente, não
fica restrita somente a ocorrência de mumificação fetal.
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Resumo

Enquanto o principal objetivo da conhecida ISO 9001 é alcançar a satisfação dos
clientes através da padronização de serviços, processos e/ou produtos, a norma ISO
22000 foi elaborada especificamente para a gestão da segurança dos alimentos
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO 22000.
2005). Essa norma ainda é pouco aplicada nas indústrias brasileiras, porém ela pode
trazer expressivos benefícios à inocuidade da carne suína, uma vez que contempla as
características do sistema APPCC, da ISO 9001 e alguns outros controles importantes.
O presente estudo objetiva demonstrar as principais características da ISO 22000, assim
como abordar algumas de suas prováveis aplicações na produção de carne suína.
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Introdução

Uma vez que o objetivo maior da ISO 22000 é garantir o consumo de alimentos
seguros, toda a cadeia produtiva desses alimentos deve ser contemplada. Para tanto,
perigos biológicos, físicos e químicos devem ser identificados e controlados, desde a
produção primária até o consumo. Com o intuito de facilitar a sua harmonização, essa
norma foi elaborada em alinhamento com a ISO 9001, objetivando propiciar o máximo
de benefícios para as empresas que já possuíam a ISO 9001. A ISO 22000 integra os
princípios do sistema de Análise de perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e
suas etapas de implementação estabelecidas pelo Codex Alimentarius, as quais estão
baseados na implementação prévia dos Programas de Pré-Requisitos (PPR). Esses
programas contemplam muitos dos requisitos estabelecidos pelas Boas Práticas de
fabricação (BPF), Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e os
Programas de Auto Controle (PAC), os quais já são conhecidos há muito tempo nas
indústrias de suínos. Assim como no APPCC, a análise de perigos é a chave para a
implementação eficaz da ISO 22000, e ela também é muito importante para auxiliar a
identificação das medidas de controle para cada perigo identificado. Mesmo que cada
empresa possa apresentar microrganismos específicos e, consequentemente, necessitar
de medidas preventivas particulares para controlá-los, alguns microrganismos têm sido
frequentemente considerados como perigos biológicos para a carne suína e devem ser
considerados nas implementações da ISO 22000 em indústrias de suínos. Eles são:
Salmonella spp., Campylobacter coli, Listeria monocytogenes, Escherichia coli
enteropatogênicas, Clostridium perfringens, Trichinella, entre outros (BANG et al.
2003; BOLTON et al. 2003; JAY. 2005). Durante a análise de perigos, as empresas
devem determinar estratégias a serem utilizadas para assegurar o controle dos perigos,
combinando os PPR, PPR operacionais (ou BPF e PAC) e o APPCC.
Segundo a norma, todos os requisitos são aplicáveis a todas as organizações na
cadeia produtiva de alimentos, independentemente de tamanho e complexidade, e
alguns dos aspectos como a comunicação interna e externa de perigos à segurança de
alimentos e atendimento aos princípios do APPCC são características muito fortes
descritas no corpo da norma.
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A seguir, alguns dos itens da norma ISO 22000 serão demonstrados e
comentados, no intuito de auxiliar a sua compreensão e implementação nas indústrias de
suínos.

Requisitos gerais

Segundo a norma, o escopo do sistema de gestão de segurança de alimentos
deve identificar claramente quais os produtos serão elaborados atendendo os princípios
da ISO 22000.
Apesar da crescente qualidade da carne suína brasileira, controlar todos os
perigos significativos em uma indústria não é uma tarefa fácil. Uma indústria de carne
suína pode produzir muitos produtos diferentes, porém nem todos, muitas vezes,
poderão estar inicialmente dentro do escopo da ISO 22000, devido ao grande número de
exigências dessa norma, e a falta de controles apropriados em todos os seus produtos.
Muitas vezes, a certificação inicial da ISO 22000 contempla apenas alguns produtos da
empresa, os quais foram escolhidos conforme as exigências de mercado, ações
estratégicas ou mesmo escolhendo aqueles produtos com maior condição de atender um
maior número de itens exigidos pela norma. Em outros casos, inicialmente, as empresas
escolhem os principais produtos produzidos em determinada planta industrial ou aqueles
que oferecem maior risco à saúde pública, estendendo a ISO 22000 para os demais
produtos conforme os controle ficam melhores.
Conforme mencionado anteriormente, as mesmas BPF, assim como os PPR,
podem ser aplicados em plantas industriais como um todo, porém isso não ocorre com
os planos APPCC (incluindo aqueles que devem fazer parte da ISO 22000), uma vez
que devem ser aplicados a produtos ou grupos de preparações específicas. A
certificação da ISO 22000 ou implementação do APPCC, abrangendo poucos produtos
de uma empresa, ao invés de todos de uma vez, pode ser considerada uma estratégia
adequada, baseando-se no fato de que para ter apenas um produto com APPCC ou
certificado pela norma ISO 22000, a empresa terá que apresentar BPF ou PPR
fortemente consolidados, prevenindo a maior parte dos perigos nos demais produtos da
empresa (TONDO e BARTZ, 2011).
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O Item 4.1 aborda os requisitos gerais da norma ISO 22000, enfatizando a
necessidade da comunicação adequada de qualquer assunto relacionado à segurança de
alimentos. De fato essa é uma das principais inovações da ISO 22000 sobre a ISO 9001,
ou seja, a comunicação efetiva, interna e externa, em toda a cadeia produtiva.

Responsabilidade e comprometimento da Direção

Para atender esse item da norma, as empresas devem demonstrar evidências de
que a segurança de alimentos faz parte de seus objetivos de negócios, ou seja, que são
valores fortemente consolidados na empresa. Essas evidências podem estar registradas
na política da empresa, a qual deve contemplar a segurança de alimentos, ser
comunicada e estar implementada em todos os níveis da organização, estar em
conformidade com os requisitos estatutários vigentes e ser apoiada por objetivos
mensuráveis (item 5.2).
A organização também deve evidenciar que atende os requisitos de segurança de
alimentos estabelecidos pelos clientes, além dos regulamentos técnicos e oficiais. O
atendimento desse item da norma exige a responsabilidade da alta direção em
proporcionar análises criticas que permitam a melhoria continua da segurança de
alimentos e também que a mesma forneça recursos para a implementação do sistema de
segurança de alimentos. De forma ideal, tais procedimentos devem ser documentados e,
se possível, assinados pelo representante da alta direção.
A alta direção também tem a responsabilidade de indicar um coordenador para a
equipe de segurança de alimentos, o qual deve ter pelo menos as seguintes
responsabilidades e autoridades: a) administrar a equipe de segurança de alimentos e
organizar seus trabalhos; b) assegurar treinamentos e educação relevantes dos
membros da equipe de segurança de alimentos; c) assegurar que o sistema de gestão da
segurança de alimentos está estabelecido, implementado, mantido e atualizado; d)
relatar à alta direção da organização a eficácia e a adequação do sistema de gestão da
segurança de alimentos.
Na verdade, o coordenador da equipe de segurança de alimentos tem
praticamente as mesmas responsabilidades do coordenador da equipe APPCC. Esse
profissional deve ser bem escolhido, uma vez que será o responsável pela implantação e
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implementação do sistema de gestão de alimentos na empresa. Embora a ISO 22000 não
exija isso explicitamente, é recomendável que o coordenador tenha habilidade na gestão
de pessoas, fácil comunicação, cordialidade, além, é claro, de capacitação técnica e
acesso direto com a alta administração.

Comunicação externa

Como já colocado anteriormente neste artigo, a comunicação é um dos itens
mais destacados na ISO 22000 e uma das grandes novidades em relação à ISO 9001 e à
maioria dos planos APPCC. Segundo a norma, para assegurar que os assuntos
relacionados à segurança de alimentos estejam disponíveis à toda a cadeia produtiva, a
organização deve estabelecer, implementar e manter métodos eficazes para a
comunicação com:


Fornecedores e contratantes (isso inclui produtores de suínos);



Clientes ou consumidores;



Autoridades estatutárias e regulamentares (exemplo, mapa);



Outras organizações que tenham impacto ou serão afetadas pela gestão do
sistema de segurança de alimentos.

Além de procedimentos documentados, praticamente todos, senão todos, os itens
das normas ISO necessitam de evidências de sua adequação às normas. Isso quer dizer
que devem existir evidências da execução ou conformidade aos requisitos, que no caso
da comunicação podem ser registros em ofícios, documentos e “e-mails” enviados às
partes interessadas, mensagens divulgadas em “sites”, por fax ou na televisão. Há
diversas formas de comunicação atualmente, as quais devem ser suficientemente
eficazes para prevenir ou mesmo corrigir, da forma mais rápida possível, qualquer
problema de segurança de alimentos. Como exemplos disso na produção de carne suína,
podem ser citados a comunicação com produtores no caso de recebimento de animais
fora da condições previamente estabelecidas, solicitação de informações a órgãos
reguladores (ex. novas legislações), divulgação de informativos técnicos sobre BPF, BP
ou APPCC, entre muitos outros.
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Planejamento e Realização de Produtos Seguros
Segundo o item 7.1 da ISO 22000, as organizações devem planejar e
desenvolver os processos necessários à realização de alimentos seguros. Essas
atividades devem incluir os Programas de Pré-Requisitos (PPR), os PPR operacionais
e/ou os planos APPCC.

(I) Programa de Pré-Requisitos

De forma geral, os PPR podem ser definidos como todas as atividades
específicas e documentadas que atendam aos requisitos de higiene para a produção de
alimentos, conforme descrito no Codex Alimentarius, incluindo as BPF e a legislação
vigente. Esses têm o objetivo de criar as condições higiênicas básicas para o
processamento de alimentos seguros. O termo “programa” refere-se ao fato de que os
PPR são mais que Instruções de Trabalho (IT), planos ou regulamentos, uma vez que
são “medidas de controle” que necessitam ser monitoradas e verificadas quanto a sua
efetividade e periodicamente (JACXSENS et al. 2009).
Segundo Jacxsens et al. (2009), os PPR são divididos em 14 grupos:


PPR 1 – Limpeza e desinfecção;



PPR 2 – Controle de pragas;



PPR 3 – Qualidade da água e ar;



PPR 4 – Controle e registro da temperatura;



PPR 5 – Saúde e educação de funcionários (incluindo hábitos higiênicos
apropriados nos banheiro e vestiários, hábitos higiênicos durante o trabalho,
capacitações, programa médico ocupacional, exames, entre outros);



PPR 6 – Estrutura e infra-estrutura (prédios e áreas adjacentes, materiais de
construção e equipamentos);
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PPR 7 – Manutenção e calibração;



PPR 8 – Controle de resíduos;



PPR 9 – Controle de matéria-prima;
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PPR 10 – Rastreabilidade, recolhimento, manejo de produtos rejeitados e nãoconformes;



PPR 11 – Controle de alergênicos;



PPR 12 – Controle da contaminação química e física;



PPR 13 – Informação nos produtos e embalagens;



PPR 14 – Métodos de trabalho (ou instruções de trabalho, IT).

(II) PPR operacionais

A definição da ISO 22000 para PPR operacional é a seguinte:
É o PPR identificado pela análise de perigos como essencial para controlar a
probabilidade da introdução, contaminação ou proliferação de perigos à segurança de
alimentos nos produtos ou no ambiente de processo.
A

ISO/TS

22004

(INTERNATIONAL

ORGANIZATION

FOR

STANDARDIZATION. ISO/TS 22004), a qual é uma norma criada para auxiliar a
implementação da ISO 22000, explica que os PPR operacionais são programas que
gerenciam as medidas de controle necessárias para controlar os perigos identificados
pela análise de perigos, os quais não são gerenciados pelo APPCC. Deve-se atentar para
o que diz esse conceito, uma vez que ele deixa claro que os PPR operacionais devem
controlar os perigos identificados pela análise de perigos, a qual geralmente é uma
atividade realizada durante a elaboração dos planos APPCC. Embora, em algumas
situações, os PPR operacionais possam incluir medidas de controle também descritas
nos Programas de Auto Controle (PAC) ou Procedimentos Padrão de Higiene
Operacional (PPHO), os PPR operacionais não devem ser classificados literalmente
como PAC ou PPHO, uma vez que estes últimos, assim como os demais procedimentos
de BPF, devem ser definidos e implementados antes da implementação do APPCC.
Como ações que poderiam ser controladas pelos PPR ou PPR operacionais nas
indústrias de carne suína pode-se citar: 1) lavagem de animais anterior à
insensibilização (observando a potabilidade da água, temperatura e possibilidade de
cloração). 2) Sangria (atentando para a capacitação de funcionários e higienização
adequada de instrumentos). 3) Escalda (qualidade da água, temperatura e possibilidade
de adição de cloro ou outro sanificante). 4) Chamuscamento ou flambagem (se manual,
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capacitação de funcionários para a correta execução desse procedimento. Se automática,
pressão dos bicos de gás e tempo de flambagem). Esse procedimento também pode ser
considerado PCC. Ver adiante); 5) Toalete (capacitação de funcionários); 6)
Evisceração, Remoção da cabeça, Divisão das carcaças, Desossa (capacitação de
funcionários), higienização de utensílios e superfícies de contato e temperatura do
ambiente); 7) Lavagem final das carcaças com água ou vapor quente (aproximadamente
58º C) (potabilidade da água, possibilidade de cloração ou adição de ácido orgânico e
controle de temperatura); 8) Resfriamento (temperatura das câmaras frigoríficas e
espaçamento entre carcaças. Temperatura do “chilling”, quando aplicável); 9) Cortes
(temperatura das salas, higienização de utensílios e superfícies de contato e
procedimentos higiênicos por parte dos funcionários).
Nesse sentido, os PPR operacionais podem ser melhor definidos como aquelas
medidas de controle identificadas na análise de perigos, as quais controlarão os perigos
com riscos “intermediários”, considerando o conceito de risco como sendo “a função da
probabilidade e da severidade (consequência) de um perigo”. Dessa forma, ao
considerar a probabilidade e a severidade de um perigo na análise de perigos do
APPCC, aqueles com riscos baixos poderão ser controlados pelas BPF ou PPR, os
riscos médios ou intermediários poderão ser controlados pelos PPR operacionais,
enquanto que os riscos altos deverão ser controlados por PCC (TONDO & BARTZ,
2001).

Análise de Perigos

Neste item da norma (7.4), é solicitado que a equipe de segurança de alimentos
conduza a análise de perigos, com base em informações levantadas pela experiência,
dados epidemiológicos, informações da cadeia produtiva, entre outros. As etapas do
processo, desde a matéria-prima até a distribuição, onde os perigos que foram
identificados devem ser apontadas, assim como o nível aceitável de cada perigo. Para
tanto, tabelas indicando cada matéria-prima dos produtos e as etapas de processamento
dos mesmos podem ser utilizadas e nessas tabelas também podem ser indicados os
perigos químicos, físicos e biológicos. Nas mesmas tabelas pode-se incluir uma
justificativa para a ocorrência dos perigos, a sua probabilidade e severidade de
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ocorrência, as medidas de controle e os níveis aceitáveis para cada perigo. Tabelas
semelhantes são utilizadas na análise de perigos dos planos APPCC.

Embora

outras formas possam ser utilizadas, a elaboração dessas tabelas pode facilitar a clareza
e adequação da análise de perigos e também contemplar os itens 7.4.3 e 7.4.4 da ISO
22000, que solicitam a que a avaliação dos perigos identifique as formas de eliminação
e redução dos perigos, que cada perigo tenha sua probabilidade de ocorrência e a
severidade do seu efeito avaliadas e que medidas de controle sejam selecionadas.
As medidas de controle identificadas devem ser classificadas de acordo com a
necessidade de serem gerenciadas pelos PPR operacionais ou pelo plano APPCC. A
metodologia e os parâmetros utilizados para esta classificação devem ser documentados
e os resultados da avaliação devem ser registrados.

Estabelecimento do Plano APPCC

Segundo a norma, o plano APPCC deve ser documentado e incluir as seguintes
informações para cada Ponto Crítico de Controle (PCC):


Perigos a serem controlados pelos PCC;



Medidas de controle;



Limites críticos;



Procedimentos de monitoramento;



Correções e ações corretivas a serem tomadas se os limites críticos forem
ultrapassados;



Responsabilidades e autoridades;



Registro de monitoramento.

Nota-se que essas exigências são basicamente as mesmas solicitadas pelos sete
princípios do APPCC divulgadas pelo Codex Alimentarius e demais órgãos. Apesar de
não estar citado nesse item da norma, como complemento e adequação aos itens acima
relacionados (a a g), sugere-se também a realização e registro dos procedimentos de
verificação de cada PCC. A Circular nº 369/2003 (BRASIL, 2003), da Divisão de
Controle e Comércio Internacional do MAPA, estabelece como PCC mínimos no abate
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de suínos os seguintes pontos: 1) contaminação das carcaças por fezes 2) controle da
ingesta antes do abate; 3) temperatura da carcaça ao final do resfriamento. Como
salientado, tais PCC são os mínimos para atender essa legislação, podendo as indústrias
estabelecer outros PCC. Nesse sentido, alguns outros passos do abate de suínos
poderiam ser considerados PCC. Por exemplo, Mariot et al. (dados não publicados)
demonstraram que a chamuscagem foi bastante eficaz na redução da contaminação de
380 carcaças avaliadas para Salmonella spp. Porém o tempo da chama e a pressão do
gás dos flambadores nem sempre foram constantes, prejudicando a eficácia na redução
microbiana. O controle desses fatores poderiam ser considerados PCC.
Um ponto importante a ser lembrado na ISO 22000 é que ela não faz nenhuma
referência ou citação sobre Ponto de Controle (PC), os quais são muito utilizados nos
APPCC implementados no Brasil. Geralmente os PC são considerados aqueles pontos
do processo produtivo onde existem perigos significativos, os quais podem ser
controlados pelos Programas de Pré-requisitos. Um bom exemplo de prováveis PC no
abate suíno poderiam ser o controle das temperaturas da escalda e as higienizações da
depiladeira e das polidoras. Mariot (2009) demonstrou que a depiladeira e os chicotes de
elastômeros das polidoras foram responsáveis pelo aumento das contaminações
microbiológicas de carcaças suínas, tanto por Salmonella quanto por contagem total de
microrganismos. O mesmo estudo demonstrou que biofilmes bacterianos se
desenvolveram sobre os elastômeros das polidoras de suínos e esses foram eliminados
quando ácido peracético 1% foi aplicado por 1 ou 10 minutos de contato.

Planejamento da verificação

O item 7.8 da norma relata que deve haver o planejamento da verificação,
definindo o propósito, métodos, frequência e as responsabilidades da mesma. As
atividades de verificação devem confirmar que os PPR operacionais e os elementos do
plano APPCC estão implementados e são eficazes, que as entradas para a análise de
perigos são atualizadas continuamente, que os níveis de perigos estão dentro dos níveis
aceitáveis e que outros procedimentos requeridos pela organização estão implementados
e são eficazes. A norma também expressa que quando a verificação, baseada na análise
de produtos finais demonstrar que estes estão fora dos níveis aceitáveis, os lotes dos
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produtos analisados devem ser tratados como produtos potencialmente inseguros. Neste
item, a ISO 22000 relata que as empresas devem assegurar que os produtos nãoconformes não entrem na cadeia produtiva, sem que alguma ação tenha sido tomada
para torná-los seguros. Essas ações podem ser quaisquer medidas que reduzam os
perigos até níveis aceitáveis, como por exemplo à cocção prolongada de um embutido
suíno. Um aspecto importante desse item é que os produtos potencialmente inseguros ou
não-conformes devem ser identificados, segregados e avaliados, antes de sua utilização.
No caso de um produto inseguro ter sido liberado, a norma relata que as partes
interessadas devem ser comunicadas e o recolhimento deve ser iniciado.

Sistema de rastreabilidade

A norma ISO 22000 expressa que a organização deve implementar um sistema
de rastreabilidade que permita a identificação de lotes de produtos e sua relação com
lotes das suas matéria-primas, processamento e os seus registros de liberação. Esse
sistema deve permitir que sejam identificados os materiais recebidos de fornecedores
diretos e os produtos feitos com eles. Registros devem ser mantidos por um tempo
determinado pela própria empresa, os quais possibilitem o tratamento adequado de
produtos potencialmente inseguros e eventuais recolhimentos.
A rastreabilidade tem sido um dos principais pontos abordados em auditorias das
normas ISO. Uma prática frequente tem sido a escolha aleatória de um ou mais produtos
elaborados pela empresa auditada e a rastreabilidade de seus controles de processo e
suas matérias-primas. Atenção especial deve ser direcionada ao controle e
rastreabilidade dos fornecedores que “agrupam” matérias-primas de diversos
produtores, antes de entregá-las aos seus clientes. Essa situação é bastante comum no
mercado de suínos, onde um mesmo caminhão pode reunir animais de mais de um
produtor, e esses animais podem ser colocados em uma mesma baia de espera,
dificultando a rastreabilidade. Essa mesma dificuldade pode ser encontrada do outro
lado da cadeia produtiva, quando os produtos prontos saem dos supermercados ou
grandes centros de distribuição, dificultando a rastreabilidade dos clientes finais.
Segundo a teoria, a rastreabilidade deve permitir a identificação dos alimentos desde a
“fazenda até a mesa do consumidor”. Embora não haja um padrão para métodos de
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rastreabilidade, muitas empresas utilizam numerações ou códigos que identificam lotes
específicos nas notas fiscais ou ordens de serviço. Esses números e códigos
identificadores permitem a rastreabilidade através da correlação com as datas de
fabricação, expedição ou quando os produtos foram fabricados. Através dessas datas, os
controles de processo de determinado dia podem ser acessados, permitindo que as
matérias-primas utilizadas para a produção sejam então identificadas. As matériasprimas, por sua vez, podem levar aos seus respectivos fornecedores, utilizando
novamente notas fiscais e/ou ordens de serviços.

Controle de não-conformidades

(I) Correções
A definição para correção é “uma ação tomada para eliminar uma nãoconformidade detectada”, a qual, na ISO 22000, pode ser realizada em conjunto com
uma ação corretiva. A correção é caracterizada, geralmente, como a ação imediata
realizada para retornar o processo ao controle. Como exemplos de correção podem ser
citados o reprocesso, rejeição de lotes, correções de temperaturas da escalda, controle de
chamas dos chamuscadores, entre outros.
Segundo a norma, as empresas devem assegurar que, quando limites de PCC ou
perda de controle dos PPR operacionais ocorrerem, os produtos envolvidos devem ser
identificados e controlados. Tais produtos devem ser considerados potencialmente
inseguros, devendo ser analisados criticamente quanto a sua inocuidade e evitando que
estes entrem na cadeia produtiva de alimentos sem que seus perigos estejam em níveis
aceitáveis (item 7.10.3.1). As correções aplicadas aos produtos potencialmente
inseguros também devem ser analisadas criticamente, levando em consideração as
possíveis causas que levaram à correção. Todas as correções devem ser registradas e
aprovadas por pessoas responsáveis, a as causas, consequências e natureza das nãoconformidades que as geraram também devem ser registradas.
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(II) Ações corretivas
Diferentemente das correções, as ações corretivas são definidas como “as ações
tomadas para eliminar a causa das não-conformidades ou situações indesejáveis”. A
norma expressa que dados provenientes do monitoramento dos PPR operacionais e PCC
devem ser avaliados por pessoas competentes, as quais tenham autoridade para iniciar
ações corretivas, tornando possível a identificação e eliminação das causas de nãoconformidades. Análises críticas das não-conformidades devem ser conduzidas,
assegurando a não recorrência dos problemas. Não-conformidades podem ser
reclamações de clientes, desvios ou mesmo tendências de desvios de temperaturas,
pressão, vazão ou outros parâmetros que tenham seu controle identificado como
necessário pelo APPCC. As ações corretivas desses problemas poderiam ser a
investigação e ação sobre o que causou a reclamação dos clientes, a ação sobre o que
causou os desvios de temperatura, pressão, vazão, etc.

Recolhimentos

A organização deve elaborar um documento escrito que descreva os
procedimentos a serem realizados, as pessoas autorizadas para iniciar, e as pessoas
autorizadas para executar os recolhimentos de lotes inseguros. Além disso, deve haver
procedimentos documentados que estabeleçam como será realizada a informação às
partes interessadas (por exemplo, autoridades estatutárias, consumidores, clientes, entre
outros) e o que deve ser feito com os lotes recolhidos ou em estoque, os quais são
considerados inseguros. Os produtos recolhidos devem ser mantidos em segurança até
que tenham uma disposição final, como destruição ou reprocessamento. Os dados dos
recolhimentos devem ser registrados e encaminhados à alta direção, a fim de servirem
como entradas de reuniões de análise crítica. A empresa também deve registrar e avaliar
a eficácia dos recolhimentos, o que pode ser realizado através da análise de simulações
de recolhimentos ou mesmo através da análise de recolhimentos reais.
Recolhimentos são ações tomadas, na maioria das vezes, como último recurso
para prevenir problemas graves que possa envolver a saúde dos clientes. Geralmente, o
que desencadeia a ação de recolhimento é a identificação de surtos alimentares ou
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contaminações perigosas em produtos que já estão no mercado, sendo utilizados pelos
clientes. Nesses casos, as ações a serem tomadas podem servir para evitar um número
maior de eventos indesejáveis, principalmente se parte dos lotes já tiver sido consumido.
Situações como recolhimentos necessitam de ações rápidas, bem organizadas, as quais
serão realizadas, provavelmente, sob altos níveis de tensão, o que justifica o seu
planejamento prévio. De forma geral, os recolhimentos envolvem grandes investimentos
monetários devido à necessidade de contratação de pessoal, meios de transporte e locais
para armazenamento de produtos recolhidos, os quais devem ser mantidos sob
vigilância para evitar uso indevido, por exemplo, por saqueadores.

Validação, verificação e melhoria do sistema de gestão de segurança de alimentos.

Esse item da norma descreve que a equipe de segurança de alimentos deve
validar medidas de controle (ex. temperatura, Aw, pH, etc.) ou combinações de medidas
de controle (ex. chamuscamento + ác. orgânico, cocção + nitrito e nitrato), antes da
inclusão das mesmas nos PPR operacionais ou nos planos APPCC.
A validação pode ser realizada através de testes, experimentos ou mesmo pelo
uso de legislações e bibliografia científica especializada. Os procedimentos de validação
das medidas de controle são bastante importantes, uma vez que evidências devem ser
apresentadas a respeito do controle dos perigos identificados. A validação tem o
objetivo de demonstrar que tais perigos estarão sendo controlados de modo eficaz pelas
medidas de controle planejadas. Caso isso não ocorra, novas medidas de controle ou
combinações de medidas de controle devem ser implementadas e validadas novamente.
A validação é um processo que pode necessitar um considerável rigor metodológico,
uma vez que devem seguir planos amostrais confiáveis, métodos reconhecidos e
também validados e deve apresentar embasamento científico. Devido a essas
dificuldades, a utilização de parâmetros descritos em legislações aplicáveis e
bibliografia científica reconhecida pode ser uma maneira mais simples, porém também
confiável, de validação.
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Conclusão

Em conclusão, a ISO 22000 tem grande potencial para a gestão da inocuidade de
produtos suínos e sua aplicação pode contar com muitos dos controles já existentes nas
indústrias de carne suína. Nesses locais, muitos dos PPR já estão implementados devido
às BPF e os PAC exigidos pela legislação brasileira, além de controles já existentes
devido aos planos APPCC. A implementação dessa norma, além de poder contribuir
com a gestão de alimentos seguros, pode propiciar ainda melhor aceitação dos produtos
suínos brasileiros em nível internacional.
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IMPLEMENTAÇÃO DE ISO 22000: 2005 EM FÁBRICAS DE RAÇÕES DE UM
SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS - UMA EXPERIÊNCIA
PESSOAL

IMPLEMENTATION OF ISO 22000:2005 SYSTEM IN FEED MILLS WITHIN AN
INTEGRATED SWINE PRODUCTION SYSTEM – A PERSONAL EXPERIENCE.

Ana Lucia P. de Souza*¹

1Departamento de Nutrição e Controle de Qualidade - Murphy-Brown LLC - Warsaw,
NC, EUA
*Autor para correspondência: anadesouza@murphybrownllc.com

Resumo
História resumida da experiência vivida na Murphy-Brown LLC – Operacoes
Leste, na implementacao do sistema ISO 22000:2005 nas fabricas de rações que servem
o sistema de produção de suínos. Neste relato serão identificados os processos, os
pontos positivos identificados durante o processo de implementação do sistema em
questão, os pontos conflitantes e dificultosos de gerenciamento. Além do necessário
comprometimento de todo corpo executivo e seu consequente apoio na apresentação do
projeto, durante a implementação e manutenção do sistema.

Introdução

O processo de implementação de um sistema de padronização tem suas
peculiaridades e passos a serem seguidos. Existem requerimentos a serem cumpridos
para que o processo de implementação seja bem sucedido. Um valor adicional deste
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sistema de padronização e suprir e em alguns aspectos exceder os requerimentos
mandatórios do “Ato de Modernização de Segurança Alimentar 2010” (FSMA – Food
Safety Modernization Act), com o objetivo de prevenir riscos de contaminação, manter
e monitorar os controles de qualidade associados a cadeia alimentar em todos níveis de
produção.

A Implementação

Uma Consultoria Externa (The F. B. Andersen Group, Canadá) foi contratada
para avaliar o estado corrente de duas unidades de produção e a partir desta avaliação
criar um plano de ação junto a Diretoria da área a ser aprovado pela Presidência da
empresa. Após a aprovação do mesmo, o plano de ação foi apresentado as diversas áreas
envolvidas no processo de implementação e suas atividades e responsibilidades foram
estabelecidas. As áreas envolvidas no processo de implementação foram designadas
como: área corporativa, nutrição, compras/logística, áreas regionais – dentro destas uma
ou duas fábricas de rações estão alocadas. Cada fábrica de ração tem seu próprio grupo
de avaliação interno e responsáveis em áreas definidas. Todas áreas indicaram os
funcionários que seriam treinados como Auditores Internos pela consultoria externa. O
treinamento foi realizado na forma de um Workshop com este específico objetivo.
Durante o programa de treinamento de Auditores Internos uma auditoria interna
de duas unidades de produção de ração situadas lado a lado foram realizadas juntamente
com o consultor/instrutor. Após este evento auditorias internas foram agendadas para
todas as unidades, havendo uma primeira de avaliação e determinação dos pontos
críticos a serem corrigidos, seguida de uma segunda auditoria de avaliação do
andamento dos pontos requisitados e uma terceira com a finalidade de reavalição
imediatamente anterior a Auditoria Externa para Estágio 1 de Certificação. Estas
auditorias internas foram realizadas com intervalos de aproximadamente 2 meses.
Do princípio do treinamento de Auditores Internos foi introduzido um sistema
de avaliação onde um Formulário de Oportunidades de Melhoramento padronizado
(IOR – Improvement Opportunity Report) era preenchido para cada situação
identificada como em desacordo com o sistema ISO 22000. Durante as auditorias os
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FOM gerados serviam de roteiro para a gerência de cada unidade estabelecer como cada
situação específica seria encaminhada, recursos necessários alocados e se investimento
de capital fosse necessário, o formulário serviria como parte do processo de requisição
de capital para investimento.
Este sistema de FOMs seguiu durante todo processo de implementação e
continua até o presente. O maior benefício deste sistema e identificar problemas
recorrentes, seu custo para a unidade em questão, como as diferentes dificuldades são
soluciondas, e criar visibilidade para problemas/situações internas e externas. O sistema
com os formulários preenchidos e concluídos esta disponível dentro do sistema de
intranet da empresa com acesso para todos gerentes de área, gerentes de fábricas e seus
supervisores.

O Processo de Certificação

Quando a certificadora estabelece a Auditoria de Estágio 1, após a visita de
auditoria que pode durar 1-3 dias, a certificadora indicará se recomenda ou não a
unidade auditada para Estágio 2 de auditoria para certificação. A visita de auditoria para
Estágio 2 geralmente acontece em torno de dois meses após a visita de Estágio 1. A
grande maioria dos pontos notados durante a visita de Estágio 1 devem estar corrigidos
ou encaminhados com documentação adequada quando da visita de Estágio 2. Sendo os
requisitos de Estágio 1 supridos, e não havendo nenhum ponto MAIOR de não
conformidade a unidade auditada e encaminhada para recomendação para certificação.
O certificado e emitido em algumas semanas e nova auditoria externa sera realizada em
aproximadamente um ano após a certificação. Durante este período de um ano, no
mínimo uma auditoria interna deverá ser realizada e documentada de acordo com os
protocolos criados internamente.

Observações Relevantes

A organização como um todo teve uma recepção positiva do sistema ISO
22000:2005, com etapas normais de mudança cultural em diferentes grupos, mudanças
de hábitos para áreas de atuação e indivíduos em específico, além de correção de
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políticas internas da companhia a fim de não haverem conflitos entre a política da
empresa e o sistema em implementação. A manutenção dos padrões, protocolos, e
instruções de trabalho de acordo com o sistema e um dos maiores desafios no processo.
A tendência de comportamento humano e o retorno aos velhos hábitos quando não há
supervisão constante. A manutenção de protocolos inseridos com o objetivo de
minimizar riscos a segurança da cadeia alimentar são reconhecidos principalmente
quando da ocorrência de acidentes de produção com perda de tempo, vidas ou
qualidade, contaminações que possam criar consequências desastrosas e situações de
risco em geral. A tendência humana é minimizar os riscos até que os mesmos
aconteçam
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Resumo

As

micotoxinas

são

produzidas

como

metabólitos

secundários

por

microorganismos fúngicos. Em geral, as micotoxinas estão associadas a grãos
armazenados e rações para alimentação animal, especialmente milho com alto teor de
umidade, em silagem, semente de algodão, amendoim e soja. O impacto toxicológico
destes metabólitos secundários sobre a produção suína é o tema desta revisão, na qual
serão evidenciadas as atuais pesquisas relacionadas às principais micotoxinas
prejudiciais à saúde de suínos: aflatoxinas, zearalenona, fumonisinas e tricotecenos,
bem como, medidas de controle para as mesmas.

Introdução

Há muitos séculos se conhece a toxicidade de certos fungos. Entretanto, somente
na década de 1850, ao relacionar-se a ingestão de centeio infectado pelo
fungo Claviceps purpurea com as características clínicas do ergotismo, foi levantada a
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possibilidade de haver risco à saúde humana e animal pela ingestão de metabólitos
secundários produzidos por fungos (SANTURIO, 2000).
Micotoxinas são metabólitos fúngicos secundários contaminantes de uma série
de grãos e frutas pré ou pós-colheita. Aflatoxinas, deoxinivalenol, ocratoxina A,
fumonisinas, zearalenona, patulina e toxina T-2 são as mais importantes micotoxinas, as
quais são caracteristicamente estáveis sob alterações nas condições ambientais e
causadoras de diversos efeitos tóxicos em animais de laboratório, de produção e em
humanos (CHEN et al. 2008).
O impacto das toxinas das micotoxinas na saúde e produção animal tem sido
descrita por vários autores (KUBENA et al. 1990, HUFF et al. 1992, AZZAM &
GABAL. 1997, SANTIN et al. 2002). Essas micotoxinas afetam principalmente o trato
digestivo e funções hepáticas, e podem reduzir o metabolismo animal, afetando as
respostas do sistema imunológico contra muitos agentes patogênicos (AZZAM &
GABAL. 1997, SANTIN et al. 2002, SANTIN. 2005).
Nestas páginas será discutida além da real importância das micotoxinas sobre a
saúde dos suínos mas, também, seus mitos e modismos serão mostrados.

Aflatoxinas

Toxicidade aguda a partir do consumo de altas doses de aflatoxina (AF) é
relatada com frequência (WILSON & PAYNE, 1994). Em suínos, está caracterizada por
inapetência, redução do ganho de peso, alterações nos parâmetros hematológicos e
bioquímicos, aumento na prevalência de doenças infecciosas, além de lesões hepáticas e
renais (SOUTHERN & CLAWSON. 1979, MILLER et al. 1981, HARVEY et al. 1988).
Porém, efeitos de exposição crônica a baixas concentrações de aflatoxinas são mais
difíceis de serem avaliados (MARIN et al. 2002).
O potencial imunotóxico de aflatoxina é conhecido em muitas espécies,
incluindo animais domésticos e de laboratório (OSWALD & COMERA. 1992, BONDY
& PESTKA. 2000). Em suínos, AF diminui a resposta blastogênica a mitógenos, reduz
os títulos do complemento e a ativação de macrófagos, e deprime a hipersensibilidade
tardia (tipo IV) (MILLER et al. 1978, SILVOTTI et al. 1997, MOCCHEGIANI et al.
1998). Entretanto, em outros estudos, utilizando a comparação de doses, nenhuma
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depressão das respostas proliferativas de linfócitos frente a mitógenos foi observada
(PANANAGALA et al. 1986, VAN HEUGTEN et al. 1994).
Marin et al. (2002) avaliaram os efeitos de duas dietas contaminadas com baixas
doses de aflatoxina sobre o crescimento e parâmetro hematológicos e imunológicos de
leitões desmamados. A contaminação com aflatoxina causou um decréscimo dosedependente no ganho de peso, modificações em alguns parâmetros sanguíneos e
alterações da resposta imune, em particular na expressão de citocinas. Tais resultados
demonstram que mesmo a exposição subclínica pode resultar em perdas econômicas
devido à diminuição do desempenho e alterações sobre o sistema imunológico. Estas
alterações imunes poderiam diminuir a resistência do hospedeiro a infecções e também
induzir um colapso na imunidade vacinal mesmo em animais adequadamente vacinados.
Análise do soro foi desenvolvida através de eletroforese no trigésimo dia de
experimento a partir de amostras sanguíneas de seis animais por tratamento. Exposição
a AF não teve nenhum efeito sobre as concentrações totais de globulina, albumina e
proteína (MARIN et al. 2002). Contudo, intoxicação com AF induziu um aumento dosedependente de γ-globulina (P<0.05). A concentração de γ-globulina aumentou de 13 ± 1
g/L no grupo controle a 16 ± 3 e 22 ± 4 g/L em leitões tratados com 140 ppb e 280 ppb
de AF, respectivamente (Tabela 1). Tal fato pode ter como a explicação a hipótese de
que em baixas doses, as micotoxinas podem trazer efeitos imunomoduladores, como o
de estimular o aumento de células específicas do sistema imune e seus produtos,
hipótese amplamente estudada dentro da comunidade científica.

TABELA 1 - Efeito do consumo de aflatoxina (AF)
sobre as proteínas do soro de leitões após 30 dias de
tratamento¹
Dieta de AF
Parâmetros

0 ppb

140 ppb

280 ppb

Proteína total, g/L

60.7±12.1

54.6±10.3

61.8±9.7

Globulina total, g/L

24.1±3.3

22.9±1.6

23.5±5.8

Albumina, g/L

36.6±8.4

31.7±5.7

38.3±7.0

Gama-Globulina, g/L 13.3±1.6x

16.5±3.3y

22.0±4.5z

¹ Dados são expressos como média ± SEM, n=6.x,y,z (P<0.05)
(Marin et al. 2002).
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A contaminação simultânea de duas ou mais micotoxinas em alimentos é
bastante frequente, baseado nisso, o estudo recente de Chaytor et al. (2011) investigou o
crescimento e a resposta imune de leitões alimentados com dietas contendo
concentrações reduzidas de aflatoxina e deoxinivalenol (DON) a partir de grãos de
milho naturalmente contaminados. Sessenta fêmeas (13.9 ± 0.2 kg de Peso Vivo) foram
aleatoriamente designadas a 4 tratamentos: A (dieta controle sem AF e DON
detectáveis); B (dieta com 60 µg de AF/kg e 300 µg de DON/kg); C (dieta com 120 µg
de AF/kg e 600 µg de DON/kg) e D (dieta com 180 µg de AF/kg e 900 µg de DON/kg).
O peso corporal inicial dos leitões não diferiu entre os tratamentos. Durante os
primeiros 14 dias o peso corporal dos suínos não diferiu entre os tratamentos (Tabela 2).
Ao fim do 21º dia, suínos do grupo C e D tiveram um decréscimo (P=0.051) no peso
corporal comparados com o grupo A de 7.7 e 9.9%, respectivamente, enquanto que nos
grupos B, C e D não houve diferenças. Ao fim do 28º dia, suínos dos grupos C e D
tiveram o peso corporal reduzido (P=0.054), quando comparado com o grupo A, de 8.7
e 10.9%, respectivamente, e não houve diferenças entre B, C e D. No final do estudo
(dia 33), C e D tiveram decréscimo do peso corporal (P=0.084) quando comparados
com A de 8.6 e 11.5%, respectivamente, enquanto que em B, C e D não houve
diferença.
As variáveis imunológicas IgG, IgM e IFNγ não apresentaram diferenças entre
os tratamentos (Tabela 3). As interleucinas IL-4 e IL-6 não foram detectadas em
nenhum tratamento. As concentrações no soro suíno de TNFα no grupo D aumentaram
(P<0.05) 12.1 e 15.5% em comparação com os grupos A e C, respectivamente,
enquanto que entre D e B não houve diferenças. Os leitões dos grupos A, B e C não
diferiram em suas concentrações de TNFα (CHAYTOR et al. 2011).
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TABELA 2 - Crescimento e desempenho de suínos alimentados com dietas
de diferentes concentrações de aflatoxina (AF) e deoxinivalenol (DON).
Item

Tratamento¹
A

B

C

D

SEM

Valor de P

Dia 0

13.9

14.0

14.0

13.9

0.2

0.971

Dia 7

16.6

16.4

16.2

15.9

0.3

0.447

Dia 14

19.7

19.0

18.6

18.6

0.4

0.317

Dia 21

23.6a

22.5ab

21.8b

21.3b

0.6

0.051

Dia 28

27.6

a

26.1

ab

25.2

b

24.6

b

0.7

0.054

30.9

a

29.0

ab

28.3

b

27.4

b

0.9

0.084

Peso Corporal, kg

Dia 33
Ganho Médio Diário, kg/d
Dia 0-7

0.38c

0.35cd

0.31d

0.29

0.02

0.040

Dia 7-14

0.44

0.37

0.34

0.39

0.03

0.271

0.38

0.04

0.020

c

0.57

Dia 21-28

0.58

0.51

0.49

0.48

0.03

0.161

Dia 28-33

0.66

0.59

0.61

0.55

0.07

0.700

b

0.41

0.03

0.058

Dia 0-33

0.52

0.46

ab

0.36

de

Dia 14-21

a

0.50

cd

0.43

Consumo Médio Diário, kg/d
Dia 0-7

0.74

0.69

0.66

0.66

0.03

0.201

Dia 7-14

0.92

0.82

0.79

0.81

0.04

0.194

Dia 14-21

1.07c

1.01cd

0.90de

0.85e

0.05

0.025

Dia 21-28

1.18

c

cd

d

0.96

d

0.05

0.031

Dia 28-33

1.42

1.34

1.32

1.23

0.08

0.409

Dia 0-33

1.04a

0.97ab

0.92b

0.88b

0.04

0.061

Dia 0-7

0.50a

0.49a

0.47ab

0.43b

0.02

0.084

Dia 7-14

0.49

0.45

0.43

0.48

0.02

0.356

Dia 14-21

0.53

0.50

0.51

0.47

0.02

0.313

Dia 21-28

0.50

0.47

0.47

0.50

0.01

0.354

Dia 28-33

0.45

0.44

0.46

0.44

0.01

0.952

Dia 0-33

0.50

0.47

0.47

0.47

0.03

0.138

1.10

1.04

Relação Ganho/Consumo

a,b

c-e

Significa uma tendência a diferir (0.05 ≤ P < 0.10). Significa diferença (P < 0.05).
¹ A: dieta sem suplemento de AF ou DON; B: dieta combinada de AF (60 µg/kg) e
DON (300 µg/kg); C: dieta combinada de AF (120 µg/kg) e DON (600 µg/kg); D: dieta
combinada de AF (180 µg/kg) e DON (900 µg/kg) (Chaytor et al. 2011).
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TABELA 3 - Variáveis imunológicas de leitões alimentados com
dietas contendo várias concentrações de AF e DON por 33 dias
Tratamento²
Item¹

A

B

C

D

SEM Valor de P

IgG, mg/mL

9.85 12.04

10.89

14.91

2.28

0.462

IgM, mg/mL

1.32

1.20

1.10

1.51

0.31

0.806

IFNγ, pg/mL

6.13

4.65

6.03

6.10

1.64

0.900

IL-4, pg/mL

ND³

ND

ND

ND

ND

1.000

IL-6, pg/mL

ND

ND

ND

ND

ND

1.000

290a

335b

9

0.023

TNFα, pg/mL 299a 308ab
a,b

(P< 0.05); ¹ IFNγ: Interferon-gama; TNFα: fator de necrose tumoral α.
²A: dieta sem suplementação de AF ou DON; B: dieta com uma combinação de AF
(60 μg/kg) e DON (300 μg/kg); C: dieta com uma combinação de AF (120 μg/kg) e
DON (600 μg/kg); D: dieta com uma combinação de AF (180 μg/kg) e DON (900
μg/kg).
³Não detectado através da utilização de um kit ELISA com um nível de detecção
mínimo de 2 e 10 pg/mL para IL-4 e IL-6, respectivamente (Chaytor et al. 2011).

Um sistema imune saudável é importante para os suínos em crescimento,
especialmente em setores da indústria nos quais os animais são frequentemente
desafiados por diversos patógenos. DON, em particular, causa alterações sobre o
sistema imunológico. Muitos estudos demonstram que 2.200 a 6.800 µg de DON/kg
incorporados na dieta causam uma elevação nas concentrações de variáveis
imunológicas como IgA e IgM sem causar nenhuma alteração na concentração de IgG
(SWAMY et al. 2002, GOYARTS et al. 2005, TIEMANN et al. 2006, PINTON et al.
2008). Já a aflatoxina não parece alterar subgrupos de imunoglobulinas, como
demonstrado por Meissonnier et al. (2008), no qual 385 a 1.807 μg de AF/kg não
resultaram em aumento ou diminuição das imunoglobulinas. De acordo com os
resultados de Chaytor et al. (2011), outras pesquisas também não demonstram nenhum
efeito sobre subgrupos de imunoglobulinas de suínos com reduzidas concentrações de
AF (140 a 280 μg/kg) ou DON (280 a 840 μg/kg) em suas dietas (VAN HEUGTEN et
al. 1994, ACCENSI et al. 2006).
Citocinas pró-inflamatórias como TNFα, IL-6 e IL-1 são importantes no controle
de macrófagos e repostas inflamatórias, enquanto que IL-4 inibe a ativação de
macrófagos (WOOD, 2006). IFNγ é produzido por linfócitos Th1 e pode estar
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envolvido, em alguns casos, em respostas imunes mediadas por células; e em outros,
com efeitos reguladores e anti-inflamatórios (WOOD & SAWITZKI, 2006). Chaytor et
al. (2011) demonstraram que as concentrações no soro de IFNγ não diferiram entre os
tratamentos, e que IL-4 e IL-6 foram inferiores a 2 e 10 pg/mL, respectivamente, e suas
concentrações não foram detectadas por ficarem abaixo do limite de referência padrão.
Semelhante ao estudo de Chaytor et al. (2011), também Accensi et al. (2006)
descobriram que 280 a 840 μg de DON/kg não afetam as concentrações séricas de IL-4
ou IFNγ em suínos. Embora as concentrações destas duas citocinas, tanto no soro como
no plasma, não demonstraram alteração, a análise de TNFα no estudo de Chaytor et al.
(2011) mostrou que leitões alimentados com 180 μg de AF/kg e 900 μg de DON/kg
apresentaram aumento nas concentrações do soro quando comparado com leitões do
grupo A. Este aumento (12.1%) de TNFα no soro pode indicar uma reação de fase
aguda em resposta a inflamação causada por efeitos tóxicos de AF e DON.
As rotas metabólicas envolvidas na bioativação e detoxificação de AFB1 têm
sido descritas em detalhes, mas poucos estudos investigam o impacto de aflatoxinas
sobre a atividade de enzimas metabolizadoras de drogas no fígado. AFB1 tem efeito
limitado em enzimas conjugantes, mas esta toxina em específico prejudica o sistema
microssomal hepático P450 durante aflatoxicose aguda ou subaguda (GALTIER et al.
1984, GAWAI et al. 1992, RAISUDDIN et al. 1994).
O estudo de Meissonnier et al. (2007) investigou o impacto da exposição subcrônica a doses baixas de AFB1 sobre enzimas metabolizadoras de drogas no fígado de
leitões. Atividades de drogas de metabolização hepática em suínos e humanos são muito
semelhantes (ANZENBACHER et al. 1998, DONATO et al. 1999, SOUCEK et al.
2001), portanto a espécie suína representa um bom modelo experimental de aflatoxicose
em humanos. Após 28 dias de exposição a AFB1, o ganho de peso e vários parâmetros
bioquímicos do plasma, relacionados à disfunção hepática, foram mensurados conforme
demonstrado na Tabela 4.
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TABELA 4 - Efeito da ingestão de AFB1 por leitões, durante 28 dias, sobre o ganho de
peso, peso hepático, parâmetros bioquímicos plasmáticos e atividades enzimáticas.
Meissonnier et al. (2007)
Item
Dieta
AFB1 385

AFB1 867

AFB1 1807

Controle

µg/kg

µg/kg

µg/kg

Ganho de peso (kg)

22.0±0.7a

19.9±1.3a

18.1±1.6ª

11.7±1.7b

Fígado (% PV)

2.9±0.1a

3.0±0.2a

3.2±0.1ª

2.9±0.1ª

Colesterol (mmol/L)

2.7±0.1a

2.6±0.3a,b

2.3±0.3ª,b

1.6±0.5ª

0.51±0.07a,b

0.65±0.08a,b

0.76±0.15b

0.40±0.12ª

5.9 ± 0.3a

5.2±0.4a

5.1±0.2ª

4.2±0.3b

(g/L)

67.4±2.3a

60.0±3.3ª,b

61.6±2.7ª,b

50.0±8.8b

Albumina (g/L)

40.0±1.3a

35.8±1.2ª

35.8±2.3ª

26.6±5.2b

FA (UI/L)

606±62a

482±13ª

667±59ª

1761±391b

γ-GT (UI/L)

46±4a

50±9ª

48±8ª

80±13b

AST (UI/L)

53±10a

65±10ª

67±9ª

43±4ª

46±5ª

57±3ª

49±6ª

Triglicerídeos
(mmol/L)
Glicose (mmol/L)
Proteínas totais

ALT (UI/L)

44±3

a

Notas: Resultados são expressos como média ±SE para cinco animais.
FA, fosfatase alcalina; γ-GT, γ-glutamil transpeptidase; AST, aspartato transaminase; ALT, alanina
transaminase. a, b One-way ANOVA foi utilizado para comparar os tratamentos. Tratamentos que não
compartilham um sobrescrito em comum são significantemente diferentes (P<0.05) (Meissonnier et al.
2007).

Leitões expostos a 385 µg ou 867 µg de AFB1/kg de dieta apresentaram um leve
decréscimo no ganho de peso em comparação ao grupo controle (90% e 80% do peso
dos controles, respectivamente). Ao contrário, leitões expostos a 1807 µg de AFB1/kg
de dieta tiveram uma significativa perda de peso (-53% em relação ao controle). Na
necropsia, controles e leitões expostos a 385 µg de AFB1/kg de dieta apresentaram
fígado de coloração vermelha escura, de aparência homogênea. O fígado de um leitão
exposto a 867 µg de AFB1/kg de dieta teve aspecto marmorizado. Dois leitões do grupo
exposto a 1807 µg de AFB1/kg de dieta tiveram fígados marmorizados e três leitões
fígados de coloração amarela e descoloridos com padrão lobular pronunciado. A Tabela
5 demonstra que as atividades de benzfetamina e aminopirina foram diminuídas, isto é,
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não metabolizadas devido à exposição à micotoxina. A atividade de aminopirina Ndemetilase foi significantemente maior em leitões expostos a 867 e 1807 µg de AFB1/kg
de dieta em relação ao grupo controle, alcançando 123% e 157% do valor controle,
respectivamente. Um padrão semelhante também foi observado na atividade de
benzfetamina N-demetilase neste dois grupos de animais (141% e 182% do valor
controle, respectivamente). A atividade de anilina hidroxilase em microssomos
hepáticos não foi afetada por AFB1, independente do nível de contaminação, mas
variabilidades maiores nesta atividade foram observadas em leitões expostos a 867 e
1807 µg de AFB1/kg de dieta (MEISSONNIER et al. 2007).
TABELA 5 - Efeito da ingestão de AFB1 sobre as atividades de drogas de
metabolização hepática
Substrato
Dieta
Controle

AFB1 385 µg/kg AFB1 687 µg/kg AFB1 1807 µg/kg

Benzfetamina¹

3.9±0.4ª

5.0±0.4ª, b

5.5±0.4b

7.1±0.7c

Aminopirina¹

4.4±0.2ª

5.0±0.2ª, b

5.4±0.2b

6.9±0.4c

Anilina¹

0.63±0.02ª

0.67±0.04ª

0.63±0.10ª

0.62±0.10ª

PNP²

10.42±0.50ª

11.88±0.85ª

11.15±0.59ª

9.82±0.51ª

CDNB³

1.19±0.15ª

1.23±0.10ª

1.09±0.10ª

1.04±0.07ª

Notas: Resultados são expressos como média ± SE para cinco animais e dois lobos hepáticos (direito
e esquerdo).
a-c
Two-way ANOVA Tratamentos que não compartilham um sobrescrito em comum são
significantemente diferentes (P<0.05). ¹Os ensaios de Benzfetamina N-demetilase, aminopirina Ndemetilase e anilina hidroxilase são expressos como nmol/min/nmol P450. ²Ensaios de PNP UDPglicuronosil transferase são expressos como nmol/min/mg de proteínas microssomais. ³Ensaios de
conjugação de CDNB glutationa são expressos como µmol/min/mg de proteínas citosólicas.
(Meissonnier et al. 2007).

Meissonnier et al. (2007) concluíram que AFB1 prejudica seletivamente o
funcionamento de enzimas P450 na ausência de sinais clínicos associados a toxicose
hepática. Em suínos, P450 1A é o primeiro alvo de AFB1, e a exposição subcrônica a
AFB1 não teve efeito sobre as atividades de UGT ou GST. Seus resultados confirmam
que exposição subcrônica à dieta com baixos níveis de AFB1 podem não estar
associados a sinais clínicos. Contudo, o comprometimento sutil de certas enzimas
metabolizadoras de drogas hepáticas pode ocorrer em suínos expostos a AFB1 na dieta,
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com possíveis consequências sobre o metabolismo normal de compostos endógenos ou
xenobióticos associados.

Zearalenona

Zearalenona (ZEA) pertence ao grupo de micotoxinas com fortes efeitos
estrogênicos. É produzido como um metabólito secundário por um número determinado
de espécies de Fusarium, incluindo, F. culmorum e F. graminearum (HESTBJERG et
al. 2002, GLENN. 2007) e é comum no milho e no trigo (YAMASHITA et al. 1995,
BINDER et al. 2007, KRSKA et al. 2007). Entre os animais domésticos e aves, fêmeas
pré-púberes de suínos parecem ser mais sensíveis a ZEA (FINK-GREMMELS &
MALEKINEJAD, 2007). Edema e hiperemia de vulva são os sinais clínicos externos de
intoxicação por ZEA em suínos (ZINEDINE et al. 2007).
Milho e soja são os dois principais ingredientes da alimentação animal, e como
ZEA e isoflavonas (ISO) frequentemente coexistem em dietas com tais ingredientes
pode haver interação entre elas. ISO são um subgrupo de flavonóides encontrados,
predominantemente, nos grãos de soja (REINLI & BLOCK, 1996) em concentrações de
0.01% a 0.5% (WANG & MURPHY, 1994). Geralmente, se acredita que ZEA tem
efeitos negativos sobre a produção animal e saúde humana (ZINEDINE et al. 2007),
enquanto de forma contrária, ISO tem potenciais efeitos benéficos sobre a produção
animal (GREINER et al. 2001, PAYNE et al. 2001). O estudo de Wang et al. (2010)
demonstrou a habilidade de ISO neutralizar a influência estrogênica de ZEA na dieta de
leitoas pré-púberes de quando é administrado, posteriormente, em uma dose alta (2
mg/kg). Esta influência neutralizante pode ser atribuída à ligação competitiva de
receptores de estrógeno nas células reprodutivas e alterações dos níveis de E2, FSH e
LH, resultando em um enfraquecimento dos efeitos estrogênicos de ZEA. Dietas
suplementadas com 600 mg/kg ISO (isoflavona) reduziram a elevação no peso de
órgãos reprodutivos induzidos por ZEA a 2 mg/kg (P<0.05) (Figura 1). A Figura 2
apresenta dados, sobre a largura das vulvas, mensurados no dia 21. Esta medida pareceu
aumentar em resposta a elevações na concentração tanto de ZEA como de ISO
(P<0.05). Uma significante interação (P<0.05) foi observada entre a suplementação com
ZEA e ISO, na qual fêmeas alimentadas com ambos os suplementos, simultaneamente,
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tiveram vulvas maiores (P<0.05) em relação àquelas com dietas de 0 ou 0.5 mg/kg de
ZEA isoladamente. ISO em uma concentração de 600 mg/kg reduziu a largura de vulvas
induzidas por de 2 mg/kg de ZEA (P<0.05).

FIGURA 1 - Interação de ZEA e ISO sobre os pesos relativos dos órgãos
reprodutivos de leitoas pré-púberes. Tecidos reprodutivos incluem ovários, tubas
uterinas, útero, cérvix e vagina.
Eixo Y= Peso relativo do órgão= Peso do órgão (g)/ Peso corporal
Os dados são expressos como médias ± SD, n=5.
Letras diferentes sobrescritas indicam uma diferença significante estatisticamente em P<0.05. Os
valores de P dos principais efeitos são: ZEA, P<0.0001; ISO, P=0.5504; ZEA x ISO, P< 0.0001.
(Wang et al. 2010).

FIGURA 2 - Interação de ZEA e ISO sobre a largura da vulva (em cm no eixo Y)
de leitoas pré- púberes em 21 dias.
Os dados são expressos como médias ± SD, n=5. P<0.05. Os valores de P dos principais efeitos são:
ZEA, P< 0.0001; ISO, P<0.0001; ZEA x ISO, P<0.0001. (Wang et al. 2010).
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Os dados mostrados nas Figuras 1 e 2 são a chave para responder a uma
pergunta muito comum, ou seja, porque as rações serem positivas para zearalenona e as
fêmeas suínas não apresentaram sintomatologia alguma, ou vice versa.
Poucos são os estudos que investigam o efeito de ZEA sobre a imunidade inata e
adquirida. Além disso, os efeitos de ZEA e seus derivados sobre neutrófilos, uma
população celular com função importante no processo da resposta imune inata, são
raramente estudados. Neutrófilos ou células polimorfonucleares (PMNs) são fagócitos
estritos, constituindo a parte principal da defesa inata contra um extenso número de
microorganismos ambientais potencialmente patogênicos (WITKO-SARSAT et al.
2000). A sua produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), incluindo ânion
superóxido (O-2, peróxido de hidrogênio (H2O2) e óxido nítrico), é considerada
fundamental na defesa do hospedeiro contra microorganismos invasores, mas também
pode ser responsável por danos teciduais (BABIOR. 1984, MILLER & BRITIGAN.
1995). Para responder à inflamação dos tecidos, os neutrófilos migram aos sítios de
inflamação nos quais eles produzem e também são expostos a numerosos sinalizadores,
incluindo citocinas.
O estudo de Marin et al. (2010) investigou os efeitos in vitro de ZEA e alguns de
seus derivados, α-zearalenol (α-ZOL), β-zearalenol (β-ZOL) e zearalanona (ZAN),
sobre as funções de neutrófilos, como, proliferação, síntese de citocina e estresse
oxidativo em células PMN de suínos. O número de células viáveis, após estímulo com
acetato de forbol miristato (PMA) e incubação com ZEA ou seus derivados, foi avaliado
através do ensaio de redução de MTT. A adição de concentrações (1-50 µM) mais
elevadas de micotoxinas nas culturas estimuladas por PMA inibiu a viabilidade celular
de maneira dose-dependente. O efeito foi observado em todas as toxinas, a dose mais
alta (50 µM) induzindo uma significante inibição de viabilidade (P<0.001) quando
comparada à população celular estimulada com PMA (Tabela 6).
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TABELA 6 - Índice de viabilidade de neutrófilos de suínos através do
teste de MTT
Toxinas
Concentração
da micotoxina (µM)
0
ZEA

100ª

0.1
**

88.5±10

1
a,b

71.2±19b

95.3±7.6ª **

65.5±17b

89.6±9.1ª

100ª ***

β-ZOL

100ª *** 108±14ª *** 98.3±13ª *** 96.6±9.2ª *** 62.6±15b
100ª ***

104±13ª **

94.7±13ª **

50
*

α-ZOL

ZAN

105±14ª **

91.1±10ª

10
*

98.4±10ª ***

91.9±10ª **

51.1±10b

Resultados demonstram média ± SD para cinco experimentos diferentes.
a,b
diferença significativa. *(P<0.05); **(P<0.01); ***(P<0.001) (Marin et al.
2010).

Embora o mecanismo de ação preciso destas micotoxinas ainda permaneça
desconhecido, os resultados do estudo de Marin et al. (2010) sugerem que ZEA e seus
derivados podem apresentar efeitos divergentes sobre importantes parâmetros da
imunidade inata em suínos, tais como, viabilidade celular e síntese de IL-8 e O-2.
Derivados metabólitos de ZEA também manifestam um efeito mais tóxico do que ZEA
propriamente. Devido ao papel crucial de PMNs na resposta imune inata do hospedeiro
contra infecções bacterianas e ao fato das respostas destas células serem moduladas por
ZEA e seus derivados, maiores estudos são necessários para elucidar os mecanismos
específicos pelos quais estas toxinas influenciam as funções de PMNs.
Mesmo que sistemas de culturas de células in vitro nem sempre produzam
prognósticos precisos de toxicidade em animais, eles podem ser usados para avaliar os
riscos e definir os mecanismos pelos quais as micotoxinas agem sobre células
reprodutivas (MINERVINI & DELL’AQUILA, 2008). Diversos ensaios de culturas de
células in vitro têm sido empregados para determinar os efeitos de ZEA e seus
metabólitos sobre órgãos reprodutivos de suínos (SAMBUU et al. 2011).
Alguns estudos revelaram que a exposição a essas micotoxinas afeta a maturação
de oócitos, formação do pró-núcleo e desenvolvimento embriogênico (ALM et al. 2002,
MALEKINEJAD et al. 2007), assim como, sua viabilidade, motilidade e reações
acrossômicas no sêmen (TSAKMAKIDIS et al. 2006, BENZONI et al. 2008). Contudo,
os efeitos agudos de exposição à ZEA durante fertilização in vitro permanecem
desconhecidos.
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O estudo de Sambuu et al. (2011) analisou os efeitos de exposição a ZEA nos
oócitos e sêmen suínos através dos sistemas de maturação e fertilização in vitro para
avaliação do estado de dano do DNA nuclear e de fertilização. Como demonstrado na
Tabela 7, a exposição à ZEA durante fertilização in vitro não afetou a taxa total de
penetração espermática independente da concentração da micotoxina. Entretanto,
exposição a 1000 µg/l de ZEA teve um efeito positivo sobre as taxas de fertilização
normal e poliespérmica de oócitos (P<0.05), quando comparado com as taxas do grupo
controle.

TABELA 7 - Efeitos de exposição a zearalenona de oócitos suínos durante inseminação
ZEA
Nº de
(µg/l)

oócitos

Nº (%) de oócitos com

Analisados
Penetração

Fertilização

Fertilização

espermática

normal

poliespérmica

Controle

123

55 (44.2 ± 2.5)

23 (41.2 ± 3.5)a

32 (58.8 ± 3.5)a

1

131

50 (36.6 ± 5.0)

23 (44.7 ± 5.5)a,b

27 (55.3 ± 5.5)a,b

10

126

45 (36.1 ± 6.4)

23 (51.7 ± 5.0)a,b

22 (48.3 ± 5.0)a,b

100

114

41 (35.9 ± 2.2)

17 (41.9 ± 4.2)a

24 (58.1 ± 4.2)a,b

1000

103

41 (38.0 ± 5.3)

23 (56.3 ± 5.4)b

18 (43.8 ± 5.4)b

*Porcentagens são expressas como a média ± SEM. Oito replicações foram executadas.
Como controle, oócitos foram fertilizados com espermatozóide em fertilização média sem ZEA.
**Porcentagem do número total de oócitos penetrados. a,b Valores com diferentes sobrescritos na
mesma
coluna diferem significantemente (P<0.05). ZEA, zearalenona (Sambuu et al. 2011).

Fumonisinas

Fumonisina B1 (FB1) é a fumonisina de maior abundância, de ocorrência natural
em alimentos contaminados. Diversas micotoxicoses espécie-específicas em animais de
produção, incluindo leucoencefalomalácia eqüina e edema pulmonar suíno, são
causadas por FB1. Esta micotoxina é também responsável por alterações hepatotóxicas e
nefrotóxicas em ratos (VOSS et al. 2007). Em suínos, o consumo de extrato de milho
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rico em FB1 por nove dias aumenta a colonização intestinal por patógenos entéricos
(OSWALD et al. 2003) e deprime a resposta imune (TARANU et al. 2005).
As principais funções do trato gastrointestinal (TGI) são a digestão, absorção de
nutrientes e barreira de defesa contra xenobióticos e patógenos entéricos. FB1 exerce
efeitos tóxicos diretos sobre a estrutura e funções do intestino (BOUHET & OSWALD,
2007). Baixas doses de FB1 reduzem a resposta de citocina de células epiteliais
intestinais (CEI) e a viabilidade celular via inibição da proliferação celular e indução de
apoptose, enquanto doses maiores são citotóxicas (BOUHET et al. 2004, BOUHET et
al. 2006).
Lallès et al. (2010) evidenciaram que o consumo contínuo de um extrato de
milho rico em FB1 aumenta a expressão tecidual de αB-cristalina e COX-1 no cólon,
com sutis elevações de várias proteínas do estresse ao longo do TGI, conforme Tabela
8. As concentrações relativas teciduais de αB-cristalina no estômago e jejuno não foram
influenciadas pelo consumo da micotoxina (P≥0.05), mas a sua concentração no cólon
foi oito vezes maior em suínos tratados com FB1 do que no grupo controle (P<0.001).
Fumonisina B1 altera o ciclo das células epiteliais intestinais e suas propriedades
absortivas, secretórias e de barreira in vitro, mas in vivo faltam dados. Lessard et al.
(2009) testaram a hipótese de que a ingestão repetitiva de um extrato de cultura de
milho rico em fumonisinas, principalmente FB1, altera os índices de absorção intestinal,
fisiologia secretória e função de barreira in vivo. Para isso, utilizaram 36 leitões
desmamados, alimentados com o veículo (controle) ou o extrato (1.5 mg FB1/kg peso
corporal) diariamente por 9 dias, iniciando 7 dias após o desmame. Após abate, a
mucosa jejunal dos suínos foi avaliada em câmaras de Ussing (UC). O consumo do
extrato de FB1 durante 9 dias (Tabela 9) diminuiu a relação ganho:alimentação
(P=0.04) e aumentou o peso do fígado (P=0.01). Absorção de glicose sódio dependente
(P=0.02) e secreção de teofilina induzida (P<0.01) da mucosa jejunal determinadas em
UC foram maiores em suínos alimentados com o extrato do que nos controles. Ao
contrário, a permeabilidade jejunal não foi influenciada pelo consumo do extrato. Os
vilos ileais tornaram-se mais longos (P=0.07) e a atividade de aminopeptidase N jejunal
inferior em suínos alimentados com o extrato (P<0.01). Lessard et al. (2009) concluíram
que o consumo de um extrato rico em fumonisinas durante 9 dias tem potencial para
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alterar a fisiologia intestinal, arquitetura vilosa e atividades enzimáticas, embora os
mecanismos subjacentes continuem sendo investigados.

TABELA 8 - Influência do extrato de FB1 sobre a relativa expressão
tecidual de proteínas do estresse ao longo do TGI de suínos (Média ±SE,
n=7 por tratamento)
Proteínas do estressea Sítio TGI Tratamento
Valor de P
αB Cristalina

COX-1

HSP-27

HSP-70

HO-2

Nnos

a
b

212

Controle

FB1

Estômago

58.6±1.3

57.4±2.5

0.67

Jejuno

19.0±1.5

21.4±2.2

0.34

Cólon

7.1±0.9

59.7±2.1

<0.0001

Estômago

53.4±2.8

60.3±1.7

0.043

Jejuno

ndb

Nd

Cólon

4.3±0.8

52.4±5.2

<0.0001

Estômago

41.6±1.7

44.7±2.3

0.26

Jejuno

30.4±1.4

32.4±1.5

0.32

Cólon

44.3±1.4

43.9±1.1

0.80

Estômago

84.4±1.7

86.0±0.9

0.40

Jejuno

33.4±1.2

38.3±0.9

0.004

Cólon

55.3±4.6

53.3±2.1

0.68

Estômago

78.0±2.6

77.4±1.4

0.84

Jejuno

63.1±3.3

64.6±1.8

0.69

Cólon

60.3±1.1

75.3±3.3

<0.001

Estômago

44.3±1.3

47.9±0.7

0.030

Jejuno

nd

Nd

Cólon

nd

Nd

COX-2, HO-1 e iNOS não foram detectadas no estômago, jejuno e cólon.
Não detectado. (Lallès et al. 2010).
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TABELA 9 – Desempenho durante o período experimental de 9 dias e pesos
finais dos segmentos gastrointestinais e fígado de suínos oralmente tratados
com extrato de milho rico em fumonisinas ou com veículo (controle)¹
Controle
Extrato
Ganho de peso, kg/9 dias

3.06 ± 0.10

2.79 ± 0.31

Ingestão, kg/9 dias

4.14 ± 0.15

4.04 ± 0.27

Ganho alimentar,

0.85 ± 0.03 0.77* ± 0.03

kg de ganho de peso corporal/ kg alimentação
Tecido do trato digestório, g

2153 ± 101

2179 ± 155

Tecido gástrico, g

111 ± 5

106 ± 5

Tecido intestinal delgado, g

544 ± 24

548 ± 29

Tecido cecal, g

29.6 ± 2.0

30.8 ± 1.4

Tecido do cólon, g

186 ± 7

190 ± 10

Fígado, g

321 ± 8

352* ± 10

¹ Valores são médias ± SEM, n=18. *Diferente do controle, P<0.05 (Lessard et al. 2009).

Santurio et al. (2002) realizaram a primeira descrição de intoxicação espontânea
por fumonisina em suínos no Brasil. Neste surto, doze de dezesseis suínos morreram 5-6
dias após alimentação com quirera de milho (QM), subproduto do processo de prélimpeza do milho. A QM estava contaminada com 112 ppm de fumonisina,
consequentemente, os suínos apresentaram distúrbios respiratórios e ponta das orelhas
arrocheadas. Na necropsia, a lesão mais proeminente consistia de edema intersticial e
alveolar associado com hidrotórax bilateral caracterizado por líquido citrino claro e
translúcido. Para confirmar o diagnóstico de intoxicação foi conduzido experimento
usando quatro suínos jovens que foram alimentados com a mesma QM contaminada por
FMN que havia sido consumida pelos suínos afetados espontaneamente. Os achados de
necropsia e histopatológicos nos suínos do experimento foram os mesmos encontrados
nos suínos afetados espontaneamente. Conforme Santurio et al. (2002), é provável que o
edema pulmonar em suínos, em casos de intoxicação por fumonisinas, esteja
relacionado ao bloqueio na disponibilidade de íons Ca2+ tipo-1, mediado pela
esfingosina alterada por essas micotoxinas. A baixa disponibilidade nesse tipo de íons
cálcio causa a insuficiência cardíaca e o aumento da permeabilidade vascular pulmonar
em suínos (Figura 3).
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FIGURA 3 - Suínos na intoxicação experimental por fumonisina (A) Carcaça com
moderada quantidade de líquido citrino claro e translúcido na cavidade torácica. (B)
Aspecto macroscópico do pulmão. Observe o edema interlobular e peribronquial
(cabeça de seta). (C) Aspecto histológico do pulmão. Observe o edema subpleural e
interlobular (setas) e a dilatação dos linfáticos (cabeça de seta). Hematoxilina e eosina.
Obj. 5. (D) Aspecto histológico do pulmão de suíno. Observe a congestão e edema
intralveolar. Hematoxilina e eosina. Obj. 20. (E) Quirera de milho com 112 ppm de
FMN administrada aos suínos. (F) Microbiota fúngica, em meio DRBC, isolada da
quirera de milho administrada aos suínos, destacando-se maciça contaminação por F.
verticillioides.
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Tricotecenos

Os tricotecenos constituem uma família de mais de sessenta metabólicos de
sesquiterpenos produzidos por vários dos gêneros fúngicos, incluindo Fusarium,
Myrothecium, Phomopsis, Stachybotrys, Trichoderma, Trichothecium entre outros
(UENO. 1983, SCOTT. 1989). O termo tricoteceno é derivado de tricotecin, que foi um
dos primeiros membros da família a ser identificado. Todos os tricotecenos contêm uma
estrutura básica molecular de

epoxytrichothene-12,13 em comum e um vínculo

olefinico com varias substituições da cadeia lateral. Eles são comumente encontrados
como contaminantes dos alimentos e dos grãos e o consumo dessas micotoxinas podem
resultar em hemorragia e vômito; o contato direto com o tricoteceno pode causar
dermatite (MARASAS et al. 1984, JOFFE. 1986, BEASLEY. 1989)
Diacetoxyscirpenol (DAS), deoxynivalenol (DON) e toxina T-2 são os mais
estudados dos tricotecenos produzidos pela espécie Fusarium. O deoxinivalenol é uma
das mais comuns micotoxinas encontradas nos grãos, principalemente cereais de
inverno como trigo, cevada e aveia. Quando ingerido em altas doses por animais
domésticos, ele causa náuseas, vômitos e diarréia; em doses menores, suínos e outros
animais domésticos apresentam perda de peso e rejeição da ração (ROTTER et al.
1996). Por essa razão, o deoxynivalenol é, às vezes, chamado de vomitoxina ou fator de
rejeição de alimento. Apesar de menos tóxico do que muitos outros principais
tricotecenos, ele é o mais prevalente e é comumente encontrado no milho, cevada, trigo,
centeio e rações (MILLER et al. 2001).
DON causa efeitos tóxicos em humanos, assim como, em todas as espécies de
animais investigadas até o momento (PESTKA & SMOLINSKI, 2005). Entre as
espécies animais, o suíno pode ser considerado o modelo animal de maior relevância,
apresentando a mais alta sensibilidade a DON (ROTTER et al. 1996) e uma fisiologia
digestiva muito semelhante à de humanos (KARARLI, 1995). Exposição aguda a altas
doses induz efeitos radiomiméticos, que são efeitos semelhantes aos da radiação
ionizante, entre os quais se incluem diarréia, vômito, leucocitose, hemorragia e necrose
do trato gastrointestinal. Estudos a respeito da toxicidade crônica demonstraram
anorexia, ganho de peso reduzido, eficiência nutricional alterada, imunotoxicidade e
necrose no trato gastrointestinal e tecidos linfóides (ERIKSEN & PARRERSSON.
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2004, PESTKA & SMOLINSKI. 2005, PINTON et al. 2008). Estudos epidemiológicos
humanos realizados na China, sugerem que DON causa efeitos eméticos, diarréia e
outros sinais de gastroenterite em humanos (PESTKA & SMOLINSKI, 2005).
Explantes jejunais de suínos representam um modelo promissor para estudo dos
efeitos de DON sobre o trato digestório, permitindo a demonstração dose-dependente da
toxicidade de DON, em níveis reais de dieta. Como o suíno representa a espécie mais
sensível, bem como a mais relevante para o estudo de toxicidade da micotoxina e possui
uma fisiologia digestiva muito semelhante a de humanos (KARARLI, 1995), os
resultados deveriam ser relevantes para a avaliação de riscos de consumidores humanos.
Kolf-Clauw et al. (2009) demonstraram a toxicidade de DON dose-relacionada
em modelos de explantes de leitões em desmame após 4 horas de incubação. As lesões
histopatológicas observadas no respectivo estudo, após curta exposição a DON, estão de
acordo com as lesões necróticas do trato gastrointestinal relatadas em estudos anteriores
sobre toxicidade crônica e aguda em animais (PESTKA & SMOLINSK, 2005). Estudos
in vivo e in vitro sugerem que DON afeta a integridade do epitélio intestinal.
Experimentos in vitro, utilizando altas concentrações da micotoxina, demonstraram
absorção alterada de nutrientes: as funções de absorção foram afetadas acima de 10 µM
na linhagem de células humanas intestinais HT-29 (MARESCA et al. 2002) e em 10
mg/L em explantes jejunais de aves (AWAD et al. 2007).
No estudo de Grenier et al. (2011), leitões foram expostos a doses baixas de duas
principais toxinas de Fusarium spp., DON (3 mg/kg) e FB (6 mg/kg), em níveis
comumente encontrados em grãos. A maioria dos dados atuais relacionados aos efeitos
de DON ou FB em animais, incluindo roedores, é obtida através da utilização de
alimentos monocontaminados (HASCHEK et al. 2001, VOSS et al. 2001, ZHOU et al.
2003, PESTKA et al. 2004). E a partir disso, Grenier et al. (2011) determinaram o efeito
da ingestão de alimentos, contaminados com baixas doses dessas toxinas e presentes
isoladamente ou em combinação, sobre os parâmetros zootécnicos, hematológicos,
bioquímicos, histopatológicos e imunológicos de leitões. Durante o experimento, os
leitões foram pesados semanalmente e como demonstrado na Tabela 10, a ingestão
individual ou combinada de dietas contaminadas por DON e FB não prejudicaram
significantemente o crescimento animal.
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TABELA 10 - Efeitos individuais ou combinados de DON e FB sobre
o ganho de peso¹
Dietas
Ganho de peso
Corporal / dia (kg)

DON
Controle

FB

(3 ppm)
a

0.35±0.03

DON + FB

(6 ppm)
a

0.43±0.05a 0.32±0.07a

Dias 1-14

0.36±0.05

Dias 14-35

0.76±0.05a 0.65±0.03a 0.74±0.06a 0.68±0.03a

¹ Resultados são expressos como média ± SEM para cinco animais (Grenier et al. 2011).

Grenier et al. (2011) concluíram que a exposição crônica a essas micotoxinas
não evidenciaram sinais clínicos importantes (ganho de peso, hematologia, bioquímica),
mas induziram lesões microscópicas e resposta imune alterada, especialmente quando as
micotoxinas foram combinadas na dieta, como exemplificado na Tabela 11, pela
significante diminuição no número de neutrófilos dos leitões alimentados tanto por FB
como pela combinação de FB + DON.

TABELA 11 - Efeitos individuais ou combinados de DON(3 ppm) e FB (6 ppm) sobre
parâmetros hematológicos¹
Dietas (6
Parâmetros hematológicos
semanas)
DON ±
Controle
DON
FB
FB
a
a
a
Células brancas (milhares/μL)
21.2±1.9
19.6±2.3
20.3±2.8 18.2±1.6a
Linfócitos (milhares/μL)
12.4±1.9a
11.4±1.4a
14.7±2.1a 12.6±1.0a
Neutrófilos (milhares/μL)
7.3±1.1a
7.0±1.1a,b
4.5±0.9b
4.6±0.6b
Células vermelhas (milhares/
μL)
6.2±0.3a
5.7±0.2a
6.1±0.4a
5.9±0.4a
Volume Corpuscular Médio (fL) 47.6±0.8a
47.1±0.7a
46.2±0.5a 50.4±1.9a
Hematócrito (%)
29.8±1.6a
27.0±0.5a
28.0±1.9a 29.5±1.6a
Hemoglobina (g/dL)
9.6±0.5a
9.0±0.2a
9.4±0.5a
9.7±0.5a
Hemoglobina Corpuscular
Média (pg)
15.4±0.2a
15.6±0.2a
15.6±0.2a 16.5±0.8a
Concentração de Hemoglobina
Corpuscular Média (%)
32.4±0.4a
33.2±0.3a
33.8±0.6a 32.8±0.4a
¹Resultados são expressos como média ± SEM para seis animais. Valores com diferentes letras
sobrescritas são significantemente diferentes.
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A modulação do sistema imune foi somente observada quando o sistema imune
foi ativado. Ao considerar que a vacinação ou infecção por patógenos é uma situação
comum encontrada em animais de produção e natural a ocorrência destas micotoxinas
em alimentos, o experimento de Garnier sugere um rompimento significante no
estabelecimento de uma apropriada resposta específica em animais expostos a dietas
contaminadas por DON e/ou FB. O respectivo estudo também esclarece a complexidade
de interações micotoxicológicas; alguns efeitos não são aumentados pela combinação de
toxinas (bioquímica, lesões pulmonares e renais, conteúdo específico de IgA), enquanto
outros são (Conteúdo específico de IgG, expressão de citocinas, lesões hepáticas). Estes
resultados podem ter algum impacto sobre a atual regulação que somente leva em conta
a contaminação individual de micotoxinas e não a multicontaminação de alimentos.

Medidas de controle para as micotoxinas

A simples presença ou detecção de micotoxinas na ração animal, não implica
com certeza que a mesma irá produzir efeitos tóxicos. A dose tóxica está diretamente
relacionada com a sensibilidade doas animais para a micotoxina ingerida e, no caso de
aflatoxinas com os níveis de conforto destes, ou seja, quanto menos stress tiver o lote
mais resistente ele se torna para níveis mais elevados de aflatoxina.
Indubitavelmente o melhor método para controlar a contaminação de
micotoxinas em alimentos é prevenir o crescimento de fungos. A contaminação de grãos
por micotoxinas pode ser um problema sério que pode acontecer através de condições
inadequadas de armazenagem, bem como já na lavoura, durante o período pré-colheita.
É extremamente importante o uso de práticas, como o plantio de genótipos de plantas
mais resistentes a contaminação por fungos de armazenagem. São essenciais, também,
os procedimentos para diminuição da umidade dos grãos colhidos e a armazenagem
dentro de padrões recomendados internacionalmente. O uso de inibidores de
crescimento fúngico em grãos armazenados tem sido muito utilizado como um método
preventivo. O controle da atividade dos fungos nas rações e seus componentes têm
como premissa básica conseguir matérias primas livres da produção de micotoxinas
durante o processo de armazenamento (SMITH & HAMILTON, 1970).
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No entanto, o crescimento de fungos em grãos e rações e a conseqüente
contaminação por micotoxinas podem ocorrer, apesar dos esforços em direção à
prevenção deste problema. Medidas podem ser tomadas a fim de evitar que animais
consumam cereais com fungos e micotoxinas, por exemplo, com a determinação de um
nível máximo de grãos alterados visualmente (grãos ardidos), também o percentual de
grãos quebrados e impurezas, além dos níveis máximos de umidade na recepção.
Para o nutricionista ter certeza da recepção de grãos em condições boas para
consumo dos animais, é recomendável um monitoramento dos cereais na recepção das
cargas na fábrica de rações ou, até mesmo, antes da compra do cereal junto ao
fornecedor. Posto que seja normalmente impraticável prever a formação das
micotoxinas, a indústria alimentícia tem estabelecido métodos de monitoramento
interno. As diretrizes para o estabelecimento limites de contaminação por micotoxinas
baseiam-se em dados epidemiológicos e nas correlações de modelos animais, levando
em conta as inerentes incertezas associadas com ambos os tipos de análise. Estimativas
de uma dose segura apropriadas são normalmente estabelecidas como uma ingestão
diária tolerável (KUIPER-GOODMAN. 1994, KUIPER-GOODMAN. 1998). Nas
Tabelas 11, 12, 13 e 14 encontra-se a legislação do FDA americano e também da União
Europeia sobre o níveis toleráveis máximos em rações e cereais para algumas espécies
animais.
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TABELA 11 - Níveis toleráveis máximos de Aflatoxinas em rações e cereais para
algumas espécies animais de acordo com o Food and Drug Administration (FDA)
Commodity

Concentração
Aflatoxinas
(µg/Kg) PPB

Farelo de algodão como ingrediente de ração

300

Rações a base de milho ou amendoim para bovinos em terminação

300

Rações a base milho ou amendoim para suínos em terminação

200

Rações a base milho ou amendoim para matrizes de suínos ,
bovinos e aves

100

Rações a base milho para animais em desenvolvimento e produtos
lácteos de bovinos

20

Todos os produtos, exceto o leite, designado para seres humanos

20

Todos os outros alimentos

20

Leite

0.5

Fonte: ACTION LEVELS FOR POISONOUS OR DELETERIOUS SUBSTANCES IN HUMAN FOOD
AND ANIMAL FEED
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dailys/03/jul03/070303/02N-0275_emc-000024-01.htm

TABELA 12 - Níveis toleráveis máximos em rações e cereais de Fumonisinas para
algumas espécies animais de acordo com o Food and Drug Administration (FDA)
Milho e produtos a base de milho

Eqüídeos e coelhos
Suínos e bagres (catfish)
Ruminantes, Aves e Mink para reprodução, *

Ruminantes > 3 meses de idade que serão abatidos
Frangos e Perus de Corte
Todas as outras espécies de pecuária ou animais pet

Total Fumonisinas
(FB1+FB2+FB3)
5 mg/Kg (ppm)
(não mais que 20% da dieta)**
20 ppm
(não mais que 50% da dieta)**
30 ppm
(não mais que 50% da dieta)**
60 ppm
(não mais que 50% da dieta)**
100 ppm
(não mais que 50% da dieta)**
10 ppm
(não mais que 50% da dieta)**

*Incluindo vacas de leite e aves poedeiras para consumo humano
**Peso base seca
http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/Compliance
Enforcement/ucm113409.pdf
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TABELA 13 - FDAe os níveis para deoxynivalenol (DON) em trigo e produtos
derivados e outros grãos (mg/kg)
Produto

Concentração
(PPM)

Derivados de trigo para consumo humano

1

Grãos e produtos destinados à espécie suína e outros animais (exceto
bovinos e galinhas), e que não deve ultrapassar 20% da dieta para
suínos (40% para outras espécies)

5

Grãos e subprodutos para bovinos em confinamento e galinhas, não
exceder 50% da dieta.

10

TABELA 14 - Regulamento da União Européia para Deoxynivalenol (DON) (mg/kg)
Produto

Concentração (PPM)

Cereais

0,5

Farinha utilizada como matéria-prima em produtos
alimentares

0,75

Um tempo considerável tem sido dedicado ao desenvolvimento de métodos
analíticos para identificar e quantificar as micotoxinas em alimentos e suprimentos. A
diversidade química e os substratos igualmente diversos nos quais elas ocorrem,
representam desafios para a química analítica. Cada grupo de componentes e cada
substrato apresentam diferentes propriedades químicas e físicas, por isso os métodos
para a separação das toxinas dos substratos devem ser desenvolvidos de acordo com
cada caso. É, por exemplo, uma questão totalmente diferente analisar a aflatoxina da
manteiga de amendoim do que identificar a toxina T-2 do milho. As micotoxinas são
frequentemente produzidas em concentrações localizadas, portanto a sensibilidade dos
sistemas de detecção também é crucial. Os métodos tradicionais têm confiado nos
solventes para os procedimentos de limpeza e em varias técnicas cromatográficas para a
quantificação; mais recentemente, analises imunogênicas (colunas de imunoafinidade e
testes tipo ELISA) que podem ser aplicadas a amostras com pouca ou nenhuma limpeza.
Uma vez que as micotoxinas são haptenos de baixo peso molecular, elas são não
imunogênicas. Todavia, elas podem ser conjugadas por uma proteína de transporte e
anticorpos contra todas as micotoxinas. Veja protocolos análises de micotoxinas
221

Santurio, J. M. & Lautert, C. Micotoxicoses em suínos: novos avanços na pesquisa.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

(TRUKSESS & POHLAND, 2001) e o capítulo de Wilson et al. (1998) sobre as
técnicas analíticas das micotoxinas, bem como as referencias citadas, nesse capítulo,
para um bom resumo das informações sobre o equipamento, reagentes e procedimentos
para a analise das micotoxinas.
Diversas substâncias químicas têm sido testadas e usadas como inibidores de
fungos (STEWART et al. 1977). O principal grupo destes anti-fúngicos são os ácidos
orgânicos. Neste grupo estão incluídas substâncias de estrutura simples como o ácido
propiônico, acético, sórbico e benzóico e seus sais de cálcio, sódio e potássio (DIXON
& HAMILTON, 1981). O ácido propiônico e seus derivados, os denominados
propionatos, são eficientes inibidores fúngicos e têm sido usados há muito tempo nas
rações para monogástricos com este objetivo (PASTER, 1979). Mas não podemos
esquecer que estas substancias servem unicamente para inibir o desenvolvimento de
fungos na massa de grãos. As micotoxinas, por acaso já produzidas antes da aplicação
do ácido orgânico, não serão neutralizadas.
Outro método para colaborar no controle de micotoxinas nos animais é a
utilização de aditivos minerais ou orgânicos na dieta para reduzir a absorção de destas
pelo trato gastrintestinal desta espécie animal. As argilas naturais são recomendadas
para adsorção de aflatoxinas (SANTURIO et al. 1999), enquanto adsorventes orgânicos,
tendo como componente básico beta-glucanas, podem ser bons adsorventes de
aflatoxinas e zearalenona (YIANNIKOURIS, 2006).
Várias organizações e agências internacionais possuem comitês e comissões
especiais que estabelecem diretrizes recomendadas, desenvolvem protocolos de
pesquisa padronizada e mantêm informações atualizadas sobre níveis máximos de
tolerância a estas substâncias . Existem também varias associações de pesquisadores em
micotoxinas. Os web-sites para essas comissões e organizações são excelentes fontes
para a busca de informações atualizadas e confiáveis. Veja, por exemplo, o Conselho
para a Ciência e Tecnologia Agrícola (www.cast-science.org), o Boletim Informativo de
Micotoxicologia (www.mycotoxicology.org), a Sociedade para a Pesquisa da
Micotoxina (www.mycotoxin.de), a Organização de Agricultura e Alimento das Nações
Unidas (www.fao.org), a União Internacional para a Seção da Química Pura e Aplicada
sobre as Micotoxinas e Ficotoxinas (www.iupac.org), a Associação Japonesa da
Micotoxicologia (www.chujo-u.ac.jp/myco/index.html) e o Comitê de Administração de
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Medicamento e Alimento sobre Aditivos e Contaminantes dos Estados Unidos
(www.fda.gov).

Conclusão

Micotoxinas encontradas em alimentos e rações para suínos podem trazer
problemas de desempenho e, até sintomas clínicos, mas a simples presença de uma
micotoxina na dieta de modo algum indica perigo ao rebanho. Se isto fosse verdadeiro,
como sugerem alguns ignorantes ou mal intencionados, não existiriam animais
domésticos ou seres humanos na face da terra. É importante, pois, que os responsáveis
pelos rebanhos, sejam nutricionistas, administradores ou veterinários, não desviem o
foco sobre um determinado evento que esteja acontecendo com os animais e esquecendo
que não somente micotoxinas possam estar envolvidas no problema. Por outro lado, não
é recomendável ao técnico seguir ao pé da letra as informações postadas em blogs e
sites pseudo-científicos que infestam a internet. Acredite na pesquisa científica
publicada em revistas científicas internacionais, pois estes artigos foram avaliados,
auditados e aprovados por comitês científicos responsáveis.
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Resumo

A produção de suínos é uma atividade cada vez mais competitiva e com menor
lucratividade. Entretanto, observa-se que os produtores podem reduzir o custo de
produção da sua granja através de medidas simples, mas que podem apresentar impacto
na rentabilidade final do negócio. O desperdício de ingredientes e alimentos
balanceados é estimado em cerca de 5% do volume total “consumido” pelos animais.
Esse valor pode ser ainda maior em determinados sistemas de produção. O controle das
perdas desde a fábrica de ração até o comedouro dos animais promove resultados
imediatos sobre a conversão alimentar. Já no caso da água, os produtores e técnicos, em
geral, não têm a percepção da grande importância desse fator de produção. O objetivo
deste artigo é propor soluções práticas para a redução do desperdício de água e ração em
granjas de suínos, aumentando a renda do produtor e reduzindo os prejuízos sobre o
ambiente.
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Introdução

Produtores e técnicos têm especial cuidado com a quantidade e qualidade das
dietas oferecidas aos animais. Esse mesmo cuidado não é verificado em relação à água
devido principalmente ao “baixo” custo da água para a suinocultura. Ao contrário da
ração, o manejo da água não é visto como algo fundamental. Isso tende a mudar, pois o
custo de armazenamento, distribuição e tratamento dos efluentes, além das imposições
legais, vem ganhando mais preocupação. As boas práticas indicam que os produtores
devem reduzir as quantidades de água consumida e efluentes gerados, sem comprometer
a saúde e o desempenho dos animais. O cálculo desse custo deve envolver a captação,
transporte, armazenamento, tratamento (se necessário), oferta aos animais, além de
tratamento e disposição dos efluentes na natureza.
A água na produção animal possui três dimensões: recurso natural finito,
ameaçado constantemente em sua quantidade e qualidade; fator de produção, que
viabiliza bens e serviços para o uso humano; e nutriente essencial para os animais.
Culturalmente, a suinocultura, bem como as outras atividades pecuárias, se
relaciona com a água em apenas uma dimensão: água como fator de produção. Em
geral, a água não é entendida como um recurso natural finito, portanto, passível de
preservação e conservação.

Como prova dessa constatação verificam-se: 1) a falta do

reconhecimento da importância de se manter as matas ciliares, pois essas colaboram
para preservação da água em quantidade e qualidade; 2) a prática ambiental vigente no
manejo dos dejetos dos suínos, quando ele é utilizado como fertilizante sem o respeito
ao princípio do balanço de nutrientes.
Ao contrário da água, o desperdício de ração tem relação direta com o custo de
produção, uma vez que os gastos com a alimentação representam cerca de 70 % dos
custos totais de uma granja de suínos. Além disso, o desperdício de alimento mascara a
estimativa de consumo, assim como aumenta o volume de dejetos da granja
(BELLAVER & GARCEZ, 2000). Segundo Gadd (2003), o desperdício médio de ração
em granjas de suínos é ao redor de 6%. Entretanto, Schell et al. (2001) sugeriram que
essa estimativa pode chegar até 20%. Nos comedouros, somente, o desperdício
verificado pode facilmente atingir 5% (GIROTTO et al. 2002). Assim, uma granja de
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ciclo completo, com 250 matrizes alojadas (2000 ton ração/ano), pode apresentar perdas
estimadas em 100 a 200 ton de ração/ano para desperdícios de 5 e 10%,
respectivamente. Se atribuirmos o valor médio da dieta em R$ 0,60/kg, estas perdas
representariam R$60.000,00 e R$120.000,00 ao ano, respectivamente.
Outro problema importante associado com o desperdício é o excesso de
nutrientes, como nitrogênio e fósforo, que são incorporados aos dejetos. Com um nível
de 5% de desperdício em granjas para suínos em terminação, estima-se que há um
adicional nos dejetos de 326,5 g de nitrogênio e 81,6 g de fósforo por suíno produzido
(SCHELL et al. 2001).
O desperdício de alimento ocorre ao longo de todo o ciclo de produção, desde a
fábrica de ração até o comedouro e pode representar a diferença entre o prejuízo e o
lucro do sistema de produção. Existem diversas formas de reduzir o desperdício,
destacando-se a observação e regulagem de silos e comedouros, a utilização de fonte de
água próximo ao comedouro (Heck, 2009), a moagem correta dos grãos e a formulação
precisa das dietas (SCHELL et al. 2001).

Fábrica de ração

A fábrica de ração é o primeiro local de desperdício de alimento, que pode
ocorrer desde a recepção dos ingredientes até o transporte da dieta misturada. Para
minimizar essa perda alguns procedimentos devem ser observados (SCHELL et al.
2001):


Ao receber os ingredientes na fábrica, deve-se verificar se as matérias primas
cumprem as especificações exigidas, como por exemplo, a umidade;



Quando possível realizar a moagem dos ingredientes imediatamente antes do uso
para minimizar as perdas de nutrientes por reações químicas e microbiológicas
ou pelo ataque de insetos durante o armazenamento;



Verificar se a moagem dos ingredientes está sendo eficaz, pois partículas muito
grandes dificultam a digestão do alimento, resultando em desperdício de ração.
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Verificar e reparar, caso seja necessário, todos os equipamentos de mistura,
balanças e tubulações, certificando-se do seu funcionamento preciso e da
existência de vazamentos ou outros problemas;



Minimizar a formação e dispersão de pó na fábrica. Além de reduzir as perdas, a
menor ocorrência de pó reduz a ocorrência de contaminação cruzada de
químicos e microbiológicos, além de insetos;



Monitorar as condições e os equipamentos envolvidos no processo de
peletização para manter a qualidade do produto com um menor percentual de
perdas;



Avaliar todos os equipamentos de armazenagem e manuseio evitando entrada de
água no interior de silos e caixas;



Manter uma programação de estoque, de maneira que os primeiros lotes de
alimentos que chegam à fábrica são os primeiros a serem utilizados. Em caso de
existirem sacos furados à recepção, dependendo do caso, dar prioridade ao seu
uso ou corrigir os danos na embalagem;



Estabelecer um programa para controle de roedores, insetos e pássaros;



Examinar todos os caminhões e equipamentos utilizados para o transporte da
ração da fábrica ao silo da granja, procurando locais de vazamento, de entrada
de umidade, evitando que ocorra desperdício antes mesmo de chegar à granja;



Adotar todas as medidas de boas práticas de fabricação de alimentos
balanceados, pois elas ordenam todo o processo, reduzem os riscos de
contaminações, melhoram a qualidade do produto final e, consequentemente,
reduzem as perdas.

Armazenamento da ração

A verificação, limpeza e regulagem rotineira do interior e exterior dos silos e
seus sistemas de distribuição é importante no controle do desperdício. O alimento
derramado e acumulado no chão durante a limpeza ou carregamento desses
equipamentos torna-se atrativo para insetos, roedores e pássaros, elevando, ainda mais,
o desperdício. Além disso, deve-se ter o cuidado em não expor as dietas a altas
temperaturas. Esse fator, sozinho, causa danos, mas quando ele é associado à umidade
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pode ocorrer o crescimento fúngico e bacteriano, tornando a ração imprópria para o
consumo.
As dietas, especialmente aquelas que contêm qualquer tipo de medicamento,
devem ser adequadamente identificadas e armazenadas em locais separados, evitando a
contaminação com outros lotes. Os silos devem ser limpos cuidadosamente na troca de
partidas, evitando a contaminação cruzada e o desperdício do alimento medicado.
Os carrinhos para transportar o alimento do silo ao comedouro, utilizados nos
sistemas não automatizados de distribuição de ração, devem ser mantidos limpos e
secos e, quando não estiverem em uso, devem ser cobertos, evitando a entrada de água,
insetos, roedores e pássaros.

Comedouros

Os suínos desperdiçam muita ração quando se alimentam, estimando-se que
exista um desperdício da ordem de 3 a 5 % no momento da alimentação. Esta perda
pode ser reduzida com a escolha do comedouro mais adequado e sua constante
regulagem. Esses equipamentos devem permitir aos animais realizarem a alimentação
em pé, apoiados nas quatro patas, evitando que os suínos se afastem para ficar na
posição natural, reduzindo a quantidade de ração empurrada para fora do comedouro.
Além disso, o comedouro deve possuir uma borda com altura suficiente para evitar que
o animal pise no seu interior. Essa altura, porém, não deve ultrapassar 20 cm (SCHELL
et al. 2001).
Comedouros com bebedouros conjugados são uma opção interessante para
melhorar o desempenho e evitar perdas, pois o fornecimento de água dentro do
comedouro possibilita o aumento do consumo de ração e constitui-se em vantagem ao
bem estar dos animais além de aumentar o ganho de peso. Bellaver et al. (1998)
testaram o fornecimento de água através de bebedouros tipo chupeta colocados dentro e
fora da câmara de consumo do comedouro. O emprego de bebedouro dentro do
comedouro reduziu significativamente o volume de dejetos produzidos por suínos
machos castrados e fêmeas, na ordem de 36 e 13%, respectivamente. Segundo Gadd
(1988) a produção de dejeto líquido pode ser reduzida em até 50% com esse tipo de
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comedouro. A utilização desta tecnologia é, portanto, recomendável para a redução do
potencial poluente dos dejetos.
O ajuste dos comedouros também é muito importante, uma vez que eles devem
estar regulados de tal forma que menos da metade do fundo da calha tenha alimentação
exposta. Comedouros abertos demais podem resultar em falsos índices de consumo e
conversão alimentar, devido a grande quantidade de ração desperdiçada. Por outro lado,
se o sistema de regulagem estiver muito fechado, pode ocorrer redução no consumo,
limitando o crescimento animal, além de aumentar a agressividade entre animais
(BRUMM, 2010).
O desperdício de alimento também pode estar relacionado com as brigas entre os
animais (Gonyou, 1999), por isso, é importante que exista um correto dimensionamento
do espaço e número de comedouros, evitando a superlotação das baias e a falta de
alimento. O equilíbrio entre o manejo de alimentação e o comedouro adequado é uma
forma importante de melhorar o desempenho de suínos em crescimento e terminação.
Quando existe ração no chão é sinal de que os animais não estão comendo todo
o alimento, isso pode estar ocorrendo por oferta demasiada ou por existir alguma
dificuldade na apreensão da ração, de qualquer forma algumas providências devem ser
tomadas. Na prática, se houver uma quantidade significativa de ração no chão ao redor
dos comedouros, esses devem ser ajustados ou substituídos. Se o suíno estiver com
dificuldade para se alimentar ou para chegar até o alimento, o comedouro deve ser
ajustado para permitir maior quantidade de alimento ou mais espaço para alimentação.
A substituição de um comedouro quebrado ou de difícil ajuste é paga rapidamente
apenas pela redução no desperdício de ração, por isso, a observação diária dos
equipamentos e atenção aos detalhes é importante para evitar a perda de alimento.

Forma física da ração

A forma física da dieta pode interferir no desempenho dos animais além de
reduzir o desperdício da ração (BELLAVER et al. 1983, COSTA et al. 2006, ROCHA.
2009). Dietas peletizadas, por exemplo, são utilizadas para melhorar a eficiência
alimentar e reduzir o desperdício. Porém, para que a peletização seja eficiente na
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redução do desperdício, deve-se ter cuidado com o tamanho das partículas dos
ingredientes que serão peletizados.

Alimentação dos animais

Outro fator importante quando se fala em desperdício de ração é o manejo de
arraçoamento dos animais, que deve ser escolhido de acordo com as possibilidades de
cada sistema de produção, atentando-se a algumas particularidades das diferentes fases
de criação. No período em que as porcas apresentam cio, ocorre menor ingestão de
alimento, esse fato deve ser levado em consideração pelo funcionário ou produtor, no
momento da distribuição do alimento, evitando sobras de ração no comedouro. Na
gestação é importante o fornecimento de alimento na quantidade exata compatível com
a fase gestacional e o estado corporal das fêmeas. Erros de alimentação podem
representar desperdício ou falta de alimento, acarretando em prejuízo. O excesso de
alimentação nessa fase pode não trazer nenhum benefício à fêmea nem aos leitões, além
de prejudicar o consumo na fase de lactação, o que pode acarretar em menor produção
de leite e, consequentemente, prejuízo no desenvolvimento inicial dos leitões. A falta de
água nas baias, também pode resultar em desperdício, uma vez que os animais
diminuem o consumo juntamente com a menor ingestão de água, podendo gerar
quantidades significativas de sobras.
O sistema de alimentação de suínos em terminação com restrição do consumo
vem sendo utilizado há décadas com o propósito de melhorar a eficiência alimentar
(através do melhor aproveitamento dos nutrientes da dieta e redução do desperdício de
ração), reduzir a deposição de gordura na carcaça e aumentar o percentual de carne
quando comparados aos animais criados com alimentação à vontade (LEYMASTER &
MERSMANN, 1991). 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. 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.
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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).
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, constituindo-se em manejo eficiente para a redução do poder poluente dos
dejetos produzidos pelos animais.
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 ao 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, reduzindo o desperdício de ração, 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.

Manejo da água na produção de suínos

A suinocultura é uma atividade altamente demandante em recursos hídricos para
dessedentação, limpeza das instalações e manutenção do bem-estar dos animais, sendo
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indispensável o conhecimento da quantidade de água que se está utilizando. Esse
conhecimento constituirá um indicador de desempenho e saúde dos rebanhos, bem
como a quantidade consumida pela granja propiciará o conhecimento do custo da água
na propriedade.
Os fatores que afetam a ingestão de água pelos suínos são: peso do animal,
qualidade da água, salinidade da água, temperatura da água e do ambiente, umidade
relativa e do alimento, nível de ingestão do alimento, teores de proteína bruta, sódio,
outros minerais e fibra do alimento, condição de saúde do animal, tipo e regulagem do
bebedouro.
Mamede (1980), avaliando o consumo de água para suínos com 36 a 97 kg de
peso avaliou um consumo médio de 5,5 L/suíno/dia. Animais dessedentados ad libitum
na fase de crescimento e terminação apresentaram consumo médio de 2 L (25 kg de PV)
a 6 L (110 kg PV) (NAGAI et al. 1994). Segundo Harper (2008), suínos em crescimento
consomem de 2,0 a 5,0 L de água/dia e em terminação de 4,0 a 10,0 L de água/dia. Por
outro lado, Vermeer et al. (2009), observaram o consumo médio de 4,72 L/animal/dia
na fase de crescimento e terminação.
Palhares et al. (2009) avaliou o impacto do tipo de formulação das dietas no
consumo de água de suínos em crescimento e terminação (Tabela 1). O consumo de
água de suínos nessa fase é altamente dependente da composição da dieta e variável ao
longo do dia, apresentando picos ao início e ao final do período de alimentação. O pico
de consumo ocorre duas horas após a alimentação matinal e uma hora após alimentação
da tarde (OLSSON & ANDERSSON, 1985).
A água utilizada na limpeza das instalações representa em média 3,5% do total
da água utilizada em uma granja. Estima-se que o consumo de água para limpeza seja de
25 L por suíno terminado e 600 L por porca/ano, mas a variação desta quantidade é
enorme. A prática da limpeza diária realizada por raspagem e varredura promove uma
redução importante no volume de água nos dejetos.
A quantidade de água necessária para a lavagem e limpeza irá variar muito entre
as unidades produtivas, dependendo de fatores como a estrutura e sistema utilizado
(McKeon, 2008), sendo 2 m3/porca/ano (5,5 L/dia) a quantidade utilizada para a
lavagem e limpeza. O uso de água na criação de suínos irá depender dos seguintes
fatores: dietas formuladas para menor teor minerais e de proteína bruta, estas obtidas
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com o emprego de aminoácidos industriais; manutenção do conforto térmico no interior
das instalações; uso de bebedouros de qualidade e instalados de forma correta;
utilização de pisos de fácil limpeza; monitoria e manutenção constante de todos os
bebedouros e encanamentos para que os vazamentos sejam reparados de forma
imediata.
O manejo de lavar galpões de 1 a 3 vezes e baias de 2 a 12 vezes por ano em
criações suinícolas finlandesas resultou em grande variabilidade na quantidade de água
consumida durante este manejo (SORVALA et al. 2008). Parte dessas diferenças de
emprego de água foram dependentes do equipamento de lavagem, qualidade da mão de
obra e quantidade de dejetos presente na baia.
O uso de sistemas para medição da quantidade de água consumida é
fundamental para segurança hídrica da propriedade. Recomenda-se que a medição deva
ser feita de forma compartimentalizada, ou seja, um sistema para cada galpão de
criação, segmentado no interior do galpão, com um hidrômetros que meçam a água
consumida pelos animais e aquela consumida na limpeza. Registros e controles
regulares são fundamentais para monitorar a utilização da água, portanto as leituras dos
sistemas devem ser feitas com frequência mensal, recomendando-se frequências
menores, principalmente, em épocas de estiagem e/ou ameaças sanitárias.
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TABELA 1- Médias e erros-padrão da variável consumo diário de água em função do
tipo de dieta e da idade ao longo do período de crescimento e terminação
Formulação
Semana de

Dieta

alojamento Testemunha

com base em
aminoácidos
(menor
teor de N)

Formulação
usando fitase
(menor
teor de P)

Formulação
usando minerais
orgânicos (menor
teor de alguns
minerais)

Formulação
usando as

Média

três

Geral

tecnologias

Consumo diário de água (L/animal/dia)
1

3,40± 0,26

2,71± 0,26

2,96± 0,26

2,87± 0,26

2,74± 0,26

2,93± 0,12

2

3,92± 0,23

2,97± 0,23

3,46± 0,23

3,33± 0,23

2,79± 0,23

3,29± 0,10

3

3,29± 0,25

2,22± 0,25

2,64± 0,25

2,54± 0,25

2,05± 0,25

2,55± 0,11

4

5,96± 0,39

5,00± 0,39

4,85± 0,39

4,89± 0,39

3,79± 0,39

4,90± 0,17

5

4,81± 0,46

4,56± 0,46

4,36± 0,46

4,39± 0,46

3,62± 0,46

4,35± 0,21

6

4,21± 0,32

3,98± 0,32

4,24± 0,32

4,45± 0,32

3,95± 0,32

4,17± 0,14

7

5,65± 0,70

4,65± 0,70

5,15± 0,70

4,95± 0,70

4,27± 0,70

4,94± 0,31

8

4,71± 0,60

5,53± 0,60

4,72± 0,60

4,65± 0,60

4,04± 0,60

4,73± 0,27

9

5,10± 0,52

5,22± 0,52

4,60± 0,52

4,59± 0,52

3,93± 0,52

4,69± 0,23

10

5,32± 0,55

5,19± 0,55

5,25± 0,55

4,62± 0,55

4,52± 0,55

4,98± 0,24

11

5,46± 0,59

4,92± 0,59

5,02± 0,59

4,49± 0,59

4,63± 0,59

4,90± 0,26

12

6,02± 0,78

4,91± 0,78

5,44± 0,78

4,88± 0,78

4,47± 0,78

5,15± 0,35

13

5,64± 0,68

5,18± 0,68

5,47± 0,68

5,32± 0,68

4,51± 0,68

5,22± 0,30

14

5,62± 0,75

4,59± 0,75

5,38± 0,75

5,02± 0,75

4,66± 0,75

5,05± 0,33

15

5,32± 0,63

4,76± 0,63

4,63± 0,63

4,07± 0,63

4,48± 0,63

4,65± 0,28

16

5,50± 0,78

4,60± 0,78

5,13± 0,78

4,67± 0,78

4,95± 0,78

4,97± 0,35

17

5,25± 0,65

4,45± 0,65

4,98± 0,65

4,37± 0,65

4,55± 0,65

4,72± 0,29

5,01± 0,38

4,44± 0,38

4,60± 0,38

4,36± 0,38

4,00± 0,38

Média
Geral

A medição do consumo de água possibilita o cumprimento da lei (Artigo 80,
letra g, da Portaria n.º 636/2009 determina: promover um programa de controle
ambiental assegurando nomeadamente o registo dos consumos de água).

Utilização de Cisternas

A cisterna é uma tecnologia que tem por finalidade armazenar água, sendo
utilizada por várias civilizações há centenas de anos. A água armazenada pode ser de
chuva, ou seja, aquela resultante de precipitações atmosféricas coletada em coberturas,
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telhados, onde não haja circulação de pessoas, veículos ou animais A água da cisterna
pode ser utilizada para dessedentação dos suínos ou outros animais presentes na
propriedade. Nesse caso, a água deve estar de acordo com os padrões de qualidade.
Os componentes de um sistema de aproveitamento de água de chuva variam de
acordo com o uso que se pretende fazer, da qualidade da água desejada, do espaço para
as instalações e dos recursos financeiros disponíveis.
Se o objetivo da captação de água for apenas para limpeza das instalações
poderá se ter um manejo simplificado, pois não se demanda água com qualidade. A
água será somente um veículo de transporte para retirar as sujidades, sendo um manejo
satisfatório o simples descarte das águas das primeiras chuvas e o uso de um sistema
simplificado de filtragem para retirada dos sólidos grosseiros.
A qualidade da água armazenada na cisterna será determinada pelas condições
climáticas, tipo de telhado e sua manutenção, manejo e sistema de retirada de água da
cisterna.
Quando o objetivo for o uso da água para consumo animal, a rede de coleta,
inclusive o telhado, e as estruturas devem ter manutenção cotidiana; o sistema de
filtragem deve garantir o tratamento da água, com a retirada do material grosseiro e
degradação da matéria orgânica; a cisterna deve ser mantida limpa e sem entradas de
qualquer material ou tipo de água que não seja a captada pelo telhado; análises da
qualidade da água devem ser feitas com frequência mínima de seis meses e nas épocas
de intenso uso da água para o consumo, as análises devem ser mensais; o tratamento da
água a ser servida aos animais só é recomendado com base nos resultados da análise da
qualidade. Para avaliar a qualidade da água armazenada, recomendam-se as seguintes
análises: pH, temperatura, nitrato, amônia, sólidos totais dissolvidos, coliformes fecais e
Escherichia coli.
Coldebella et al. (2010), monitoraram a qualidade microbiológica da água de
uma cisterna de 500 m3. A coleta da água da chuva era feita em uma superfície de
telhado de 621 m2 e o sistema de filtragem era composto de três caixas. A primeira
continha rocha tipo basalto e as demais, pedra britada. A cisterna era do tipo enterrada,
revestida com manta de polietileno e coberta com estrutura metálica e lona. O produtor
realizava o descarte inicial da chuva. Neste sistema, a água apresentou padrão aceitável
para o consumo animal, exceto para presença de E. coli em quatro meses no ponto
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superficial e dois meses no ponto de fundo, ao longo de dois anos. As prováveis causas
do aumento significativo de coliformes foram relacionadas ao elevado volume de
chuvas, o que exerceu sobrecarga no sistema de filtragem. Devido ao aumento
significativo de coliformes e ao considerável acúmulo de impurezas nos três filtros, foi
implementada a limpeza do sistema de filtragem, sendo que essa prática não havia sido
feita nos dois primeiros anos de uso da cisterna. Os autores verificaram que o manejo
realizado pelo produtor apresentava algumas falhas, as quais contribuíram para a
contaminação da água da cisterna, mas observou-se ao longo de todo o período que a
qualidade microbiológica da água armazenada foi satisfatória, pois na maior parte do
monitoramento manteve-se de acordo com os padrões.

Pontos a serem observados visando à redução do desperdício de água

Para que a água não seja desperdiçada ou se constitua em fator limitante à
produção de suínos, as seguintes recomendações devem ser seguidas:


Na localização do sistema produtivo devem ser considerados: os riscos que o
local apresenta bem como a poluição e contaminação da água;



Antes da implantação da granja, a demanda de água para o plantel deve ser
avaliada, dimensionando-se a capacidade das fontes e utilizando reservatórios
com capacidade mínima para o consumo total de água por 72 horas;



A mão-de-obra deve ser capacitada para manejar a água de forma correta;



O sistema deve ser dividido em fonte de água, sistema de filtração/desinfecção,
armazenamento e distribuição de água para a criação a fim de facilitar a
detecção de problemas e o monitoramento da quantidade e qualidade da água;



Quanto maiores as derivações no sistema de condução de água maior o risco de
contaminação e de desperdícios, bem como maior a necessidade de checagens da
estrutura. Em contrapartida, as derivações facilitam os manejos produtivos e
sanitários;



Verificações diárias devem ser feitas para evitar a entrada de corpos estranhos e
a ocorrência de vazamentos na rede;



As canalizações devem ser mantidas em bom estado de conservação;
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As águas pluviais devem ser desviadas dos sistemas de armazenamento e
tratamento de dejetos;



A formulação das dietas afeta o consumo de água e excreção de nutrientes pelos
animais;



Os bebedouros devem ser dimensionados, utilizados e regulados de acordo com
as recomendações do fabricante e a categoria dos animais;



Os equipamentos para lavagem devem ser escolhidos com base na economia de
água, qualidade de limpeza e tempo dispendido;
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Resumo

Execução é a única ação que realmente resulta em alguma mudança no sistema.
Execução correta dos procedimentos necessita de pessoas qualificadas, comprometidas,
motivadas, disciplinadas e com visão sistêmica dos processos. Na suinocultura é
necessário rever constantemente processos e procedimentos para reduzir custos e
otimizar os resultados. O objetivo desse artigo é fazer uma revisão sobre a utilização de
mão de obra em granjas produtoras de suínos e descrever aspectos importantes e
necessários para desenvolver um planejamento em situações em que se deseja otimizar a
equipe de produção.

Introdução

As atividades relacionadas à suinocultura ocupam lugar de destaque no
agronegócio brasileiro, destacando-a como uma atividade de importância no âmbito
econômico e social. Por ser uma atividade altamente intensiva, a execução correta dos
procedimentos é fundamental para que se obtenham resultados cada vez mais
consistentes. A mão de obra representa entre 10 e 15% do custo de um leitão
desmamado e a escolha de pessoas qualificadas para trabalhar na produção deve estar
249

Kummer, R.; Andrade, E.; Gonçalves, M. & Andreola, C. Z. Racionalizando o uso da mão de obra em
granjas de suínos.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

alinhada com diretrizes que tragam maior comprometimento das pessoas, redução de
custo para a empresa e ao mesmo tempo maiores benefícios e melhoria na qualidade de
vida para as pessoas que trabalham na empresa.

Recursos Humanos

Um dos grandes desafios da área de Recursos Humanos de uma organização é
alinhar, de forma amigável e coerente, os interesses da empresa com os interesses do
empregado. Como na tradicional brincadeira de Cabo de Guerra, de um lado encontrase a empresa com demandas explícitas e precisas relacionadas ao desempenho do
empregado e o cumprimento de normas de conduta e comportamento. Na outra ponta,
encontra-se o empregado, com objetivos e interesses pessoais específicos e,
principalmente, o firme desejo de ser tratado e respeitado como ser humano.
Consciente desta dinâmica organizacional, a área de RH, estrategicamente,
alinhado com diretoria e lideranças, deve encontrar caminhos para o equilíbrio destes
interesses onde se articulem benefícios para a empresa (eficiência de suas equipes,
maior competitividade, melhor lucratividade) e também com consequências positivas
para o empregado (bem estar, satisfação pessoal, crescimento profissional).
Nas Unidades de Produção de Leitões da Master Agropecuária esta trajetória
tem se desenrolado de modo positivo. Este cenário é explicitado por meio de baixo
índice de rotatividade, reduzida ocorrência de acidentes de trabalho e também pelo
empenho, dedicação e comprometimento dos funcionários, estampados pelos bons
índices técnicos auferidos anualmente por cada unidade de produção, apesar dos
processos de otimização da mão-de-obra vivenciados nas unidades. Tais resultados são
conquistas da empresa e dos funcionários em decorrência de quatro pontos considerados
fundamentais que serão descritos abaixo :
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Motivação e rotatividade



Política de gestão de pessoas



Liderança



Alinhamento dos valores pessoais e organizacionais
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(I) Motivação e Rotatividade

A retenção e estabilidade da equipe é um dos fatores chaves para eficiência
produtiva, visto que, os funcionários mais experientes apresentam o conhecimento e
domínio do processo, desenvolvendo com mais presteza as funções sob sua
responsabilidade. A rotatividade, que expressa o movimento de entradas e saídas,
admissões e desligamentos, de profissionais empregados de uma empresa, em um
determinado período (Pomi, 2005), gera custos diretos e indiretos oriundos da rescisão,
admissão, integração e treinamento dos novos funcionários além de impactar na
qualidade dos serviços e produtos.
Um conceito bastante interessante publicado pelo autor Jim Collins (2001) no
livro Good to Great - Empresas Feitas para Vencer que pode ser utilizado como base
para as unidades de produção é o de "primeiro quem e depois o que". Algumas vezes
pode não haver a função adequada para a pessoa disponível para a unidade, mas se a
pessoa tem o perfil correto e está alinhada com os valores e a filosofia da empresa logo
essa pessoa se molda ao perfil da unidade, construindo uma carreira de longo prazo e
contaminando os que estão a sua volta com atitudes positivas e proativas. Se você tem
as pessoas certas na equipe o problema de como motivá-las e gerenciá-las passa a ser
mais fácil, sem considerar a energia economizada na administração de conflitos.
Um dos maiores desafios para os proprietários e gestores da produção de suínos
é manter os funcionários motivados quando não há disponibilidade de aumentos
salariais ou outras bonificações especiais. E, frequentemente, os funcionários não
conseguem enxergar a conexão entre o seu trabalho e o sucesso da empresa. A razão
principal é que, na maioria das vezes não houve uma exposição ao funcionário adequada
sobre isso. Um dos desafios dos gestores é descobrir maneiras de premiar e motivar
aqueles que possuem desempenhos adequados (TUBBS, 1999).
Considerada por Ferreira e Freire (2001) como a ponta de iceberg das distorções
da política de recursos humanos, a rotatividade por vezes esconde/revela a maneira
como a empresa está portando-se na gestão de pessoas e processos bem como a forma
que está administrando o clima organizacional e a satisfação dos funcionários. Segundo
pesquisas realizadas mais de dois terços das pessoas pedem demissão de seus chefes,
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não de suas empresas. Desta forma, insere-se o segundo fator chave: a política de gestão
de pessoas.
(II) Política de gestão de pessoas

De acordo com Fiuza (2010), uma política de gestão de pessoas deve abranger:


Envolvimento: Conjunto de práticas de reconhecimento, relacionamento,
participação e comunicação que visam conhecer os colaboradores e melhorar a
qualidade dos relacionamentos e de sua integração na organização;



Treinamento, desenvolvimento e educação: Conjunto de práticas que visam,
principalmente, prover competências e estimular a aprendizagem dos
colaboradores para se desenvolverem profissional e pessoalmente e, ainda,
desempenharem bem suas funções rumo ao alcance das metas organizacionais.



Condições de trabalho: Conjunto de práticas que visam prover aos
colaboradores boas condições de trabalho e maior bem-estar em termos de
benefícios, saúde, segurança e tecnologia.



Recompensas: Conjunto de práticas de remuneração e incentivos que visam
recompensar as competências das pessoas e sua contribuição à organização.

Uma prática adotada pela empresa Master é a participação nos lucros e
resultados auferidos pela unidade, estabelecido com base em metas claras e objetivas de
cada setor/unidade. É uma forma de recompensar e reconhecer o empenho e o
comprometido dos funcionários pelos bons índices técnicos. Esta prática, além de
incentivar a dedicação promove o conceito da meritocracia, sendo um dos grandes
diferenciais na motivação dos funcionários.
Cavalcanti (2005) ao expor sobre a motivação no trabalho embasa-se na Teoria
Motivacional da Fixação dos Objetivos, desenvolvida por Edwin Locke e Gary Latham.
A premissa desta abordagem é de que as pessoas concentram seus esforços em direção
aos objetivos, de modo que o estabelecimento de metas energiza um indivíduo,
dirigindo seus pensamentos para uma finalidade. De acordo com o referido autor, as
metas devem possuir algumas características que podem provocar maior nível de
motivação:
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Ser aceitáveis, de modo que façam sentido para os indivíduos e não entrem em
conflito com os seus valores pessoais.



Ser desafiadoras, mas possíveis de serem atingidas;



Ser específicas quantificáveis e mensuráveis (CAVALCANTI, 2005) ;
O autor reforça que “definir especificamente o que se espera de um funcionário

tende a produzir mais resultados do que demandar que ele dê o máximo de si”
(CAVALCANTI, 2005). Neste contexto, o papel do líder é pilar fundamental para a
conquista destes objetivos. A liderança é o terceiro fator chave de sucesso nos processos
de racionalização de mão-de-obra, retenção das pessoas e especialmente na motivação
dos funcionários no desempenho de suas funções.

(III) Liderança
“Se existe um aspecto característico do processo de liderança, ele reside na
distinção entre mobilizar os outros para fazer e mobilizá-los para querer fazer. Os
ocupantes de cargos de autoridade podem levar outras pessoas a fazer algo devido ao
poder que possuem, mas os líderes mobilizam os outros para que queiram agir graças à
credibilidade de que dispõem. Há uma diferença monumental entre arregimentar apoio e
dar ordens, entre conquistar compromisso e impor obediência. Os líderes mantêm a
credibilidade em conseqüência de suas ações – ao desafiar, inspirar, permitir, guiar e
encorajar.” (KOUZES & POSNER, 1997)
Liderança e motivação, de acordo com Bergamini (1997), formam par
indissociável, sendo que não se pode falar de uma sem a outra. A autora completa,
questionando: Se não for para trabalhar a questão motivacional, para que servem os
líderes? Apontar rumos? Qualquer indivíduo com um mínimo de visão pode fazê-lo.
Coordenar esforços? Qualquer chefe o consegue. Criticar e indicar soluções? Todo
torcedor julga-se um bom técnico para seu time. Portanto, a motivação sem um líder
torna-se uma eterna promessa, um potencial nunca realizado.
Para atingir a eficácia na liderança e, conseqüentemente no nível motivacional
das pessoas e equipes, é crucial que o líder nas unidades de produção cultive valores
pessoais que devem servir como exemplo e modelo para o exercício de espelhamento do
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comportamento do liderados. Além disso, os valores pessoais dos funcionários
(independente da posição hierárquica) devem ter aderência e conexão com a filosofia e
valores da organização. O alinhamento dos valores pessoais com os valores
organizacionais é o quarto fator chave de sucesso nos processos de mudança e
otimização, visto que as turbulências pelos movimentos na equipe, a pressão e as
cobranças do cotidiano, a necessidade do cumprimento de prazo, são ancorados em uma
base sólida, que gera segurança e credibilidade aos lideres e liderados.

(IV) Valores pessoais

A Master expressa e utiliza-se dos seus valores como norteadores de toda a
política de RH, sendo 7 (sete) os valores: Ética, Confiabilidade, Pessoas, Simplicidade,
Profissionalismo, Disciplina e Sustentabilidade. Estes valores norteiam desde o
recrutamento e

seleção de novos

funcionários, bem

como

treinamento

e

desenvolvimento, promoções interna e ascensão de carreira dos funcionários.
É possível contratar pessoas com os valores corretos e ensiná-las a produzir
suínos, mas é muito mais difícil o sucesso ao se contratar pessoas com experiência em
suinocultura, mas que não tenham os valores pessoais alinhados com a empresa.
Os valores pessoais e organizacionais têm se mostrado importantes preditores do
comprometimento organizacional. Para obtenção do comprometimento dos funcionários
é fundamental que o mesmo tenha um vínculo psicológico com a empresa. Para Meyer
& Allen (1997) este vinculo é responsável por conectar o indivíduo à organização,
refletindo uma identificação do funcionário com a cultura, valores e políticas da
empresa.
Segundo esses autores, o comprometimento organizacional desdobra- se em três
componentes: afetivo, calculativo e normativo. Conceitualmente, o comprometimento
afetivo caracteriza- se pela vinculação à organização por desejo, isto é, pela
identificação com os valores e missão da mesma, enquanto o comprometimento
calculativo ou instrumental, associa-se à necessidade de permanecer na organização por
questões financeiras e/ou benefícios complementares. Já o comprometimento normativo
define-se pelo sentimento de dívida com a organização, que leva o indivíduo a se ver
obrigado a nela permanecer. Ainda de acordo com Meyer e Allen (1997), os três tipos
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de comprometimento ocorrem freqüentemente em conjunto, embora consistam em
modalidades distintas de vínculos com a organização.

Gerenciamento de mão de obra

Na prática existem vários indicadores que podem ser utilizados para gerenciar a
eficiência da utilização da mão de obra em granjas produtoras de suínos, abaixo (Tabela
1) alguns indicadores e metas de sistemas com boa utilização dos recursos humanos.
Os últimos anos da suinocultura apresentaram grandes desafios para produtores
de suínos grandes e pequenos, com um cenário de altos custos com insumos de
produção e baixos preços da carne suína no mercado. Desta forma, é importante
observar onde é possível melhorar a eficiência financeira das unidades de produção de
suínos. No Brasil, o custo da mão-de-obra correspondendo de 10 a 15% do custo do
leitão desmamado. Nos Estados Unidos, um leitão desmamado custa entre U$ 30,00 e
U$ 35,00 e o custo com mão de obra corresponde a cerca de 10% desse valor. A relação
da quantidade de funcionários por fêmea ou número de leitões desmamados por
funcionário tem uma relação direta com o custo da hora trabalhada.

TABELA 1 - Indicadores e meta para gerenciamento da utilização de recursos humanos
na suinocultura.
Indicador

Meta

Custo de mão de obra por leitão desmamado

< R$ 5,00

(salários + encargos + benefícios).

< 10% do custo do leitão desmamado

Matrizes por funcionários

> 250

Leitões desmamados por funcionário por ano

> 8.000

Tempo dedicado por fêmea

< 8 horas por fêmea por ano

Tempo dedicado por leitão desmamado

< 20 minutos por leitão desmamado

Rotatividade de funcionários

< 2% ao ano

(considerando entradas e saídas)
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Otimização de pessoas em granjas de suínos

Ao pensar hoje nas dificuldades de mão de obra no qual o Brasil vem
atravessando fica óbvio que a otimização de pessoas nas granjas brasileiras não é um
modismo e sim um caminho sem volta em busca da competitividade do setor. Esse
processo pode ser realizado através do planejamento e convencimento das equipes e
pessoas envolvidas ou por imposição para sobrevivência na atividade. Na Master
utilizamos a primeira alternativa.
Um conceito que deve estar bastante claro na suinocultura, e que muitas vezes
está confuso em sistemas de produção é a definição de gerenciamento. Gerenciamento é
ação de fazer com que as tarefas de rotina diária sejam executadas corretamente e
repetidamente, para que o processo funcione e o sistema atinja as metas estabelecidas.
Em contraste, algumas vezes o termo gerenciamento é confundido com criação de
novos procedimentos, reordenação de funções, procura de um novo manejo que vai
resolver todos problemas e melhorar a produtividade da unidade - isso não faz parte da
função gerencial da unidade, isso é planejamento do sistema de produção.
O primeiro passo necessário para o processo de otimização de uma unidade de
produção deve ser o alinhamento das diretrizes da empresa com a unidade e a escolha
dos líderes que irão desenvolver o método e alinhar as estratégias. Isso é fundamental
pois deve haver uma clareza das expectativas e suporte de todas as bases para que
durante as dificuldades o processo não seja interrompido e revertido.
O método para a realização da otimização consiste na revisão constante de
processos e procedimentos. Dentro da estratégia deve se manter uma crença de que o
processo vai ser bem sucedido no final e ao mesmo tempo deve-se ter a disciplina
necessária para enfrentar os fatos e a fazer uma correta leitura da realidade e dos pontos
que devem ser modificados durante o processo.
Visto que o processo de otimização consiste numa revisão macro do sistema, de
processos e procedimentos é necessário que um plano de ação seja elaborado. Para a
correta execução na granja das atividades que serão modificadas será necessário ainda
mais disciplina, pois uma série de processos serão modificados e o segredo para que a
estratégia funcione serão as pessoas envolvidas e a disciplina.
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Para aumentar a disciplina das pessoas pode-se utilizar de ferramentas como:
manuais de produção, treinamentos, acompanhamento direto no local de trabalho,
investimento em tecnologias, melhoria das instalações, auditorias, melhores incentivos,
mas o processo será muito mais difícil se não tivermos as pessoas certas envolvidas.

Conclusões

Por fim, fazemos uso das palavras do estudioso do Marketing, Phillipe Kotler o
qual afirmou que “o lucro é conseqüência das coisas bem feitas”. Fazer as coisas bem
feitas, tal como a racionalização de mão-de–obra, instigou maior valorização daqueles
que estão na empresa e que apostaram na idéia e hoje fazem parte de uma política que
premiou tanto os funcionários, com melhores condições de trabalho, bem como a
empresa, com minimização de custos e racionalização de recursos, tornando a empresa
mais SÓLIDA e COMPETITIVA.

"No universo não há nada permanente a não ser a mudança" (Heráclito)
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FALHA DE DESENVOLVIMENTO PÓS DESMAME

PORCINE PERIWEANING FAILURE TO THRIVE SYNDROME, PFTS
João Xavier de Oliveira Filho*1 & David E.S.N. de Barcellos1

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina Veterinária,
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Introdução

A síndrome da falha no desenvolvimento pós desmame dos suínos (PFTS) tem
sido relatada recentemente no Canadá e Estados Unidos (DUFRENSE et al. 2008,
HEARDING. 2009, FRIENDSHIP et al. 2010), com morbidade variando de 1 a 20% e
mortalidade de 10 a 15% (MOESER e PITTMAN, 2011). Atualmente, estudos são
direcionados para identificar um possível agente infeccioso responsável, no entanto,
pouco se conhece sobre a etiologia e a patogenia dessa síndrome.
O presente trabalho tem como objetivo descrever as principais características
clínico-patológica da doença, bem como as possíveis etiologias, métodos de
diagnósticos e controle.

Definição e Caracterização Clínico-Patológica

Notificações PFTS, através de publicações científicas, resumos de eventos
científicos e relatos de veterinários, são realizados desde 2008, no entanto, sinais
clínicos compatíveis com a síndrome já haviam sido observados anteriormente nos EUA
(Dufrense et al. 2008). A PFTS ocorre na primeira semana pós desmame, a qual é
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caracterizada clinicamente pela debilitação progressiva dos leitões desmamados,
aprofundamento da região do flanco decorrente da anorexia, letargia e perda de peso
(HARDING et al. 2010ª, HARDING et al. 2010b, HUANG et al. 2011). Além disso,
podem ser observados espirros, e a ocorrência de dispneia e tosse não são típicas. Os
animais afetados também podem apresentar comportamento anormal (lambedura,
repetidas mastigações e cabeça caída). Estes sinais são observados através do exame
clínico realizado em silêncio, pois os animais afetados são perturbados facilmente com
barulhos e movimentos (HUANG et al. 2011).
É importante enfatizar que, em nível de rebanho, os animais afetados não
apresentam sinais clínicos anteriores ao desmame, com relatos de maior ocorrência em
animais mais pesados. No entanto, esta informação não é consistente e não pode ser
considerada um fator de risco para a ocorrência da doença (HUANG et al. 2011).
No exame de necropsia, pode ser observado escasso conteúdo de ingesta no trato
gastrointestinal, com aspecto variando de pastoso a líquido tanto no intestino delgado
quanto grosso. De maneira geral, as lesões descritas são atrofia de timo,
broncopneumonias em alguns animais e rinites supurativas. No exame histológico são
encontradas lesões de rinites neutrofílica e linfocítica, gastrite fúndica superficial
linfocítica, enterite atrófica e colites superficiais (HUANG et al. 2012).
Moeser et al, (2012) demonstraram, em suínos afetados pela PFTS, evidências
de lesões gastrointestinais caracterizada pela atrofia das vilosidades com predominância
de células cubóides imaturas. Além disso, os animais também apresentaram alterações
na função da barreira intestinal, decréscimo da resistência elétrica transepitelial e o
aumento da permeabilidade para o fluxo FITC-dextrano na mucosa e serosa intestinal.
Esses autores investigaram os possíveis agentes etiológicos, identificando Rotavirus (A,
B e C), Vírus da Encefalomielite Hemaglutinante – HEV, Citomegalovirus Suíno –
PCMV, e M. hyorhinis pela técnica de PCR. No entanto, esses agentes também são
identificados em leitões não afetados pela PFTS. Huang et al. (2012) encontrou
associação significativa da presença do Rotavirus A e Betacoronavirus 1 (HEV) em
animais com PFTS. No entanto, a apresentação clinico-patológica não foi condizente
com a infecção por esses agentes.
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Diagnóstico e Controle

Pelo fato de que a etiologia e patogênese da PFTS serem desconhecidas, o
diagnóstico é baseado na apresentação clínico-patológica, bem como a idade em que se
iniciam os sinais clínicos. Devem ser excluídas outras doenças primárias dos suínos que
cursam com sinais e lesões semelhantes.
De acordo com os sinais clínicos e lesões da PFTS, os principais agentes
etiológicos de enfermidades que afetam suínos e que devem ser consideradas como
diagnósticos diferenciais são: Circovirus Suíno Tipo 2 – PCV2, Vírus da Síndrome
Respiratória e Reprodutiva dos Suínos – PRRSV, e HEV (debilitação e perda da
condição corporal); PCV2 e PRRS (atrofia do timo); PCMV e P. multocida toxigênica
(rinites supurativas); Helicobaceter, Vírus da gastroenterite transmissível – TGEV e
Rotavirus (gastrites); E. coli patogênica, Salmonella enterica, TGEV, Rotavirus e
protozoários, como o Isospora suis (Enterites); E. coli patogênica, Salmonella entérica ,
Brachyspira hyodsenteriae e B. pilosicoli (colites). Além desses, há ainda o vírus da
influenza que ocorre em animais de início de creche e está associada à debilitação dos
animais com ocorrência de espirros (HUANG et al. 2011).
Atualmente, não há medidas de controle e tratamentos preconizados para a
PFTS. Mesmo com a possibilidade de algum fator ambiental estar envolvido na
patogenia dessa síndrome, sabe-se que esta ocorre tanto em animais de granjas com alto
status sanitário e de biosseguridade (ex. granjas multiplicadoras), quanto em granjas
com baixo status (ex. granjas comerciais).

Considerações Finais

A PFTS é uma síndrome de etiologia desconhecida que acomete leitões em torno
de 4 a 10 dias após o desmame. Acredita-se que um agente infeccioso possa ser
responsável, associado ou não a fatores ambientais, de manejo e nutricionais. Em
função disto, estudos para o melhor conhecimento da etiologia e patogenia da PFTS são
de grande importância para possibilitar a elaboração de melhores medidas de controles e
tratamento da síndrome, evitando assim sua disseminação e maiores perdas na
produção.
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Resumo

Na presente revisão são apresentadas informaçõesa referentes às características
das fraturas das vértebras lombossacrais que podem ocorrer em suínos em função do
processo de abate, especialmente em relação às características anatômicas entre animais
e entre animais de diferentes linhagens genéticas.

Introdução

No Brasil, os métodos de insensibilização para abate humanitário para animais
de açougue estão regulamentados pelo anexo da Instrução Normativa nº 3, de 17 de
janeiro de 2000 - MAPA (BRASIL, 2000). Os métodos de insensibilização aprovados
por esta IN são: Mecânicos (percussivo penetrativo e não penetrativo), elétrico
(eletronarcose) e exposição à atmosfera controlada (dióxido de carbono). Nos
frigoríficos Brasileiros, o método mais empregado para abate de suínos é o da
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eletronarcose. Neste método, os eletrodos devem ser colocados de modo a permitir que
a corrente elétrica atravesse o cérebro (BRASIL, 2000).
A insensibilização elétrica pode ser realizada com a aplicação do choque apenas
na cabeça do suíno ou, a aplicação simultânea do choque na cabeça e na região do peito
ou das costelas (sistema de 3 pontos), sendo que este último sistema promove a
fibrilação do coração, evitando que os suínos retorne à consciência durante o processo
de sangria ou escaldagem (WOTTON et al. 1992). Entretanto, este sistema apresenta
como desvantagem a promoção de intensa contração muscular, o que pode provocar
fraturas vertebrais (WOTTON et al. 1992, HEATHER et al. 2003).
Os objetivos deste estudo foram: descrever as características das fraturas de
vértebras lombossacrais de suínos provocadas pelo processo de abate; verificar se
existem diferenças anatômicas entre as vértebras de animais que apresentam e que não
apresentam fratura no abate; verificar se existem diferenças anatômicas entre as
vértebras de animais de linhagens genéticas de suínos que apresentam diferentes
percentuais de fraturas no abate.

Material e Métodos

Em um abatedouro localizado no Sul do Brasil foram coletadas 50 peças
contendo vértebras L6 (lombar número 6) até S2 (sacral número 2) de animais de duas
genéticas diferentes de suínos (GAF – grupo alta fratura – linhagem genética
historicamente com alto percentual de fratura no abate – 5%, e GBF linhagem genética
com baixo percentual de fratura -0,5%) tanto de suínos normais (N=28) como de suínos
fraturados (N=22). As peças foram dissecadas e submetidas à morfometria com
paquímetro digital, tomando-se as medidas dos processos espinhoso, transverso e faceta
articular; comprimento vertebral e espessura maior e menor e o diâmetro do canal
vertebral. As fraturas foram classificadas em transversa, oblíqua e cominutiva. Os dados
foram analisados pelo método Anova, utilizando-se o pós-teste de Tukey, sendo
considerados diferenças estatísticas quando o P<0,05.

264

Alberton, G. C.; Moreira, L. M.; Belo, C. P. & Dornbush, P. T. Fraturas vertebrais em suínos no abate:
avaliação macroscópica.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

Resultados

O peso das carcaças variou de 84 a 109 Kg, com média de 95,91kg, não havendo
diferença entre o GF e GNF, tampouco entre o GAF e GBF. Dos 22 animais com
fraturas, 12 (54%) apresentavam mais que uma vértebra fraturada. A vértebra S2 foi a
mais fraturada (21 casos), seguido da S1 (12 casos) e da L7 (4 casos). Nenhum animal
apresentou fratura na L6. A fratura cominutiva foi a mais freqüente (15 casos), seguido
da transversa (13 casos) e da obliqua (12 casos). Além das fraturas dos corpos
vertebrais, em 8 animais foram observadas fraturas nos processos espinhosos (3 casos),
processo transverso (5 casos) e faceta articular (2 casos).
Com relação à S2, que foi a vértebra com maior freqüência de fraturas, não se
observou diferença anatômica entre as linhagens genéticas, mais foi observada diferença
entre os animais fraturados (GF) e não fraturados (GNF). Neste sentido, no GF a S2
teve comprimento vertebral (P=0,02) e diâmetro do canal vertebral (P=0,005) maiores
que no GNF. No caso da S1, segunda vértebra mais frequentemente fraturada, foram
observadas diferenças anatômicas entre linhagem genética e entre os fraturados e não
fraturados. O processo transverso esquerdo foi maior no GF (P=0,037); a faceta
articular esquerda foi menor no GAF (P=0,0058); o comprimento vertebral foi superior
(P=0,0248) no GF e a espessura menor (P=0,0126) da vértebra foi menor no GAF.
Com relação à L7, foram observadas diferenças somente entre as linhagens.
Neste sentido a faceta articular esquerda (P=0,0108) e a espessura menor da vértebra
(P=0,0033) foram menores no GAF.
No caso da L6, vértebra em que não foram observadas fraturas, identificou-se
diferenças entre as linhagens genéticas e entre os fraturados e não fraturados. O
processo espinhoso foi maior (P=0,0021) no GAF; a faceta articular esquerda foi menor
(P=0,0054) no GAF; o comprimento vertebral foi maior (P=0,0038) e a espessura
menor da vértebra foi menor (P=0,0126) no grupo fraturado.
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Discussão

As se comparar as vértebras entre as duas linhagens genéticas e entre os suínos
com ou sem fraturas, foram observadas diferenças anatômicas que conferem às
vértebras, maior ou menor resistência às fraturas. De forma consistente, as diferenças
que conferem mais fragilidade vertebral sempre foram notadas no GAF e no GF, assim
sendo, em nenhuma das combinações de comparação na análise estatística o GAF e o
GF tiveram medidas anatômicas que conferissem melhor resistência.
Durante a eletronarcose utilizada no processo de abate, o choque provoca intensa
contração muscular (WOTTON et al. 1992), sendo que o movimento predominante será
aquele comandado pela massa muscular predominante na região em questão. No caso da
região lombar e sacral, uma grande massa representada pelos músculos da região
transfere força para as vértebras da região. De acordo com o padrão de musculatura e
das características anatômicas destas vértebras, a contração muscular pode gerar
fraturas. Neste sentido, vértebras mais compridas, mais finas, com canal vertebral
maior, com faceta articular menores e com processos espinhosos ou transversos
maiores, teoricamente são mais susceptíveis às fraturas, fato este observado nos animais
do GAF e do GF, que em algumas vértebras estudadas tiveram estas características.
Adicionalmente, vale ressaltar que animais tipo carne, são mais susceptíveis às fraturas
do que animais menos musculosos (WOTTON et al. 1992), sendo que ambas as
linhagens genéticas estudadas eram de animais tipo carne.
O sistema de eletronarcose empregado neste estudo foi o de 3 pontos, que é um
sistema mais eficiente do que o de choque simples na cabeça, mas que tem como
desvantagem a promoção de maior número de fraturas no abate, principalmente quando
o eletrodo que é aplicado no tronco é posicionado muito caudal. Assim sendo, embora
este estudo demonstre que existem diferenças anatômicas nas vértebras dos suínos e,
que alguns animais podem estar mais susceptíveis às fraturas, deve-se sempre ser
considerado que o fator desencadeante da fratura é a eletronarcose e, que assim sendo,
os maiores esforços na redução do percentual destas fraturas no abate devem ser
aplicados na melhoria deste sistema, muito mais do que a seleção de animais com
vértebras menos predispostas às fraturas.
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Não há estudos semelhantes na literatura nacional e internacional para serem
comparados com os resultados dos presentes estudos. Este assunto merece ser
aprofundado, uma vez que as fraturas no abate causam grandes perdas na suinocultura.

Conclusões

As vértebras de suínos que mais fraturam durante o processo de abate são a S2,
seguido da S1 e da L7, sendo que a cominutiva é a predominante. Os suínos que
fraturam no abate e os suínos que pertencem à genética mais susceptível às fraturas
possuem vértebras lombossacrais anatomicamente mais propensas às fraturas.
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Resumo

Os casos aqui relatados incluem a morte em forma de surtos em suínos, e são
caracterizados os achados macroscópicos e histológicos e indicam quais as medidas a
serem tomadas para o diagnóstico das enfermidades tóxicas. São pesquisados casos de
intoxicações em suínos de ocorrência no Setor de Patologia Veterinária da UFRGS. Não
representam em todos os casos importância significativa na criação comercial de suínos.
São relatados aqui surtos de botulismo, intoxicação por sal, cumarínicos, antibióticos
ionóforos

e

casos

agudos

de

aflatoxicose.
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Introdução

Com a intensificação da criação comercial de suínos e avanço nas tecnologias de
avaliação das rações, que são formuladas com precisão, as intoxicações ocorrem com
menor intensidade e frequencia e adquiriram uma importância limitada. O importante
são os diagnósticos diferenciais e algumas vezes enfermidades tóxicas (CARSON,
2006) podem representar importantes desafios, causando apreensão e insegurança nas
pessoas envolvidas nos casos. Serão abordados sub-itens de algumas das intoxicações
acompanhadas por nós.

Botulismo

O Clostridium botulinum, um bacilo Gram-positivo encontrado no solo, água e
trato digestivo dos animais (DUTRA et al. 1993) sob condições de anaerobiose prolifera
e produz neurotoxinas. Suínos são muito resistentes às toxinas botulínicas, entretanto
quando afetados, os sinais clínicos apresentados são de fraqueza muscular e flacidez
generalizada dos músculos, posteriormente evoluindo para decúbito e incapacidade de
locomoção (BARCELLOS & OLIVEIRA, 2006).
No Setor de Patologia Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (SPV-UFRGS) foram atendidas sete propriedades com surtos de botulismo em
suínos. Em quatro dessa, foi isolada a Toxina do tipo C, no alimento e no conteúdo do
estômago e fígado dos animais afetados. Os casos estavam associados com o uso de
restos de comida de restaurantes e todos ocorreram no verão algumas vezes após
feriados com alimento deteriorado mantidos em tonéis. Os animais apresentaram
paralisia flácida de aparecimento repentino, que afetava grande parte dos lotes. Não
havia lesão microscópica significativa e o diagnóstico foi baseado na epidemiologia,
sinais clínicos e identificação das toxinas por antitoxinas homólogas obtidas de
laboratórios de referência (RAYMUNDO et al. 2012 IN PRESS).
A ausência de alterações macroscópicas e microscópicas, associada à história
clínica de fraqueza e flacidez muscular em propriedades que usam restos de comida ou
alimentos armazenados inadequadamente que propiciem a formação da toxina é
indicativa de botulismo em suínos.
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Intoxicação por Sal

Intoxicação por sal, também chamada privação de água, ocorre como um dos
problemas não infecciosos mais comuns na suinocultura (SUMMERS et al. 1995).
Dietas com alta quantidade de sal, tais como restos da indústria de processamento do
leite e derivados e mudança de bebedouros podem estar relacionados com casos de
intoxicação por sal em suínos (MORENO et al. 2007). O nível máximo tolerado por
suínos é de 3,14% de sódio ou 8% de cloreto de sódio (NaCl) na ração. Suínos jovens
(um a quatro meses de idade) são mais suscetíveis à intoxicação (SUMMERS et al.
1995).
Os sinais clínicos iniciais são sede e constipação, seguidos de alterações
neurológicas, como cegueira, surdez aparentes, e crises convulsivas intermitentes de
caráter epileptiforme (MORENO et al. 2007).
Em duas propriedades no Oeste de Santa Catarina foram relatados casos de
intoxicação por sal com a morte de 70 suínos das fases de crescimento e terminação. As
granjas utilizaram soro de leite oferecido no cocho como única fonte hídrica, não
havendo bebedouros nas instalações. Os animais afetados receberam a mesma carga de
soro de leite durante 5 dias. Um dia após fornecimento do soro os suínos começaram a
adoecer e morrer. Os sinais clínicos apresentados foram salivação excessiva,
movimentos de pedalagem, opistótono e tremores cíclicos. Os principais achados
microscópicos foram malacia multifocal acentuada no córtex cerebral e vasculite com
infiltrado mononuclear. Foi realizada dosagem de sódio no soro e líquor dos animais
necropsiados e dosagem de NaCl no soro de leite utilizado. As concentrações de sódio
no soro e líquor foram de 140 e 156 mml/L respectivamente. A concentração de NaCl
no soro de leite foi de 2%. O histórico, sinais clínicos e a dosagem de sódio no soro,
liquor e e NaCl no soro de leite sugeriram um quadro de intoxicação por sal em suínos
(BOOS et al, 2012 – IN PRESS).
Casos de suínos com sintomatologia neurológica em que houve mudança ou
foram observados defeitos nos bebedouros (ausência, fornecimento ineficiente ou baixa
palatabilidade da água) deve ser suspeitado de intoxicação por sal. Necropsia e exames
complementares são necessários para concluir o diagnóstico e diferenciar de outras
causas de doença neurológica em suínos.
271

Driemeier, D.; Raymundo, D. L.; Correa, A. M. R.; Zlotowski, P.; Wouters, F. & Pavarini, S. P. Importância
do diagnóstico de intoxicações e toxi-infecções em suínos.
VII SINSUI – Simpósio Internacional de Suinocultura

Intoxicação por derivados cumarínicos

A intoxicação por derivados cumarínicos, entre eles a warfarina, tem conhecidos
efeitos anticoagulante, e são utilizados no controle de roedores. Os roedores podem
levar o cumarínico em forma de iscas para os cochos, deixando-o acessível aos suínos,
que podem se intoxicar acidentalmente com a ingestão de iscas ou roedores mortos no
cocho (MORENO et al. 2007).
As lesões encontradas são de hemorragias e prostração. Hematoma subcutâneo,
epistaxe, hemorragia gengival e fezes escuras podem ser observadas. As hemorragias
prolongadas podem levar a palidez, anemia, fraqueza, ataxia e dispnéia (MORENO et
al. 2007).
Um surto de intoxicação foi observado em animais de crescimento e adultos com
uso de resíduos de padaria onde havia cumarínicos. Na necropsia foi observada
hemorragias em diversos órgãos e a morte foi decorrente de choque hipovolêmico.
Derivados cumarínicos foram identificados através da análise toxicológica em amostras
do conteúdo estomacal, fígado e rins de suínos afetados nesse surto. Foi retirado da
dieta desses animais o resíduo de indústria panificadora, e instituído o tratamento com
vitamina K nos suínos que estavam afetados, não havendo mais morte de animais na
propriedade.
Para confirmação do diagnóstico de intoxicação por cumarínico devem ser
enviados para análise toxicológica fragmentos de fígado e estômago com conteúdo
gástrico.

Intoxicação por antibióticos ionóforos

Os antibióticos ionóforos (AI) são utilizados, em medicina veterinária, como
coccidiostáticos, antimicrobianos, promotores de crescimento, agentes preventivos de
timpanismo, edema pulmonar em bovinos, além de reguladores do pH ruminal.
Monensina, lasalocida, narasina e salinomicina são os AIs mais utilizados,
especialmente em criações de aves e bovinos. Embora seguros, quando usados para as
espécies-alvo e nas doses recomendadas, a intoxicação por AIs tem sido descrita em
diversas espécies de animais. A intoxicação ocorre devido à ingestão excessiva de AI
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que decorre de erro na mistura do aditivo à ração, ou no cálculo das dosagens, utilização
em espécies mais suscetíveis, uso em associação com medicamentos (tiamulina,
cloranfenicol, eritromicina) que potencializam seus efeitos. As lesões associadas à
intoxicação são caracterizadas, principalmente, por miopatia e cardiomiopatia
degenerativas (BARROS. 2007, NOGUEIRA et al. 2009).
Em suinos são descritos casos de intoxicação por AI com uso de monensina,
salinomicina, narasina e lasalocida, principalmente quando esses são utilizados
concomitantememte, com lincomicina ou tiamulina. Suínos afetados apresentam
clinicamente fraqueza muscular com dificuldade de locomoção, respiração pela boca,
além de perda de apetite e letargia (MORENO et al. 2007).
Diversos casos de intoxicação foram acompanhados e é importante coletar
musculatura na necropsia para o diagnóstico de preferência em diversas regiões e evitar
áreas de musculatura que estejam próximas de regiões afetadas por decúbito prolongado
A intoxicação por AI deve ser diferenciada de outras condições que causam lesões
cardíacas e musculares. A Síndrome do Estresse em Suínos (PSS) é um dos principais
diagnóstico diferenciais. A anamnese é fundamental para a diferenciação da intoxicação
por ionóforos, uma vez que a PSS está relacionada com a ocorrência de miopatia após
fatores estressantes como o transporte ao frigorífico, manejo de condução, jejum hídrico
e alimentar, vacinação e castração (NOGUEIRA et al. 2009).

Aflatoxicose

Aflatoxinas são metabólitos fúngicos produzidos por linhagens de Aspergillus
flavus var. parasiticus que possuem toxicidade variada e propriedades carcinogênicas. O
metabólito mais importante é a aflatoxina B1, devido a sua elevada hepatotoxicidade e
maiores concentrações nos substratos. As aflatoxinas são comumente encontradas em
diversos alimentos utilizados para animais de produção, principalmente em grãos
(MALLMANN et al. 1994). As condições para formação de aflatoxinas são muito
variadas. A temperatura é um dos principais fatores envolvidos nesse processo e, em
grãos, a faixa viável para a sua produção situa-se entre 11 e 37ºC. Os fungos
toxigênicos podem infectar os cultivos em crescimento, em conseqüência de danos
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causados por insetos e outros agentes e produzir toxinas antes da colheita, durante essa e
após seu armazenamento (MALLMANN et al. 1994).
O quadro clínico da aflatoxicose está diretamente relacionado ao grau de
contaminação do produto, tempo e quantidade de ração contaminada ingerida pelo
animal, idade e seu estado nutricional (MALLMANN et al. 1994, OSWEILER, 2006).
Suínos jovens são mais suscetíveis do que do que animais de terminação e adultos. A
dosagem relacionada com quadro clínico pode ser bastante variável, concentrações de 24 partes por milhão é associada com aflatoxicose aguda e morte, enquanto que animais
que consumiram rações contendo 260 partes por bilhão (ppb) durante várias semanas
apresentaram redução no ganho de peso (OSWEILER, 2006). São relatados atraso no
crescimento,

imunossupressão

e

hepatopatias

agudas,

subagudas

e

crônicas

(SCHOENAU et al. 1994). Na suinocultura, a aflatoxicose subclínica é responsável por
desempenho produtivo baixo e também pela ocorrência de doenças oportunistas
associadas

com

imunossupressão, levando

a grandes

prejuízos

econômicos.

(MALLMANN et al. 1994). Anemia, ascite, icterícia e lesões hemorrágicas e petequiais
podem ser observadas. Na análise bioquímica as enzimas relacionadas com dano
hepático estão elevadas, além de diminuição das proteínas totais e albumina no soro..
No outono de 2004, em uma granja de suínos, no município de Sentinela do Sul,
RS foi diagnosticado um surto de aflatoxicose. O milho utilizado na alimentação dos
animais e que causou a intoxicação, foi produzido e processado na propriedade.
Morreram 7 porcas e 8 leitões, e foram relatados dois casos de aborto. Os sinais clínicos
foram apatia, anorexia, icterícia, urina amarelada com sangue e fotossensibilização. A
gama-glutamil transferase (GGT) e a bilirrubina total mostraram-se elevadas nos
animais necropsiados. Os principais achados de necropsia incluíam icterícia
generalizada, fígado amarelo alaranjado, edema de parede da vesícula biliar e presença
de líquido amarelado na cavidade abdominal e pericárdica. As lesões microscópicas
mais importantes foram encontradas no fígado e consistiam em tumefação, degeneração
e necrose individual de hepatócitos, proliferação de ductos biliares e colestase. O
diagnóstico foi baseado nos sinais clínicos, nos achados de necropsia e de histopatologia
e nos níveis altos de aflatoxina B1 (milho 3140ppb, ração 4670ppb) encontrados no
milho e na ração (ZLOTOWSKI et al, 2004).
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Para a aflatoxicose, práticas de manejo relacionadas à conservação e
armazenamento do milho devem ser adotadas e são eficazes na sua prevenção
(OSWEILER, 2006).

Conclusões

As intoxicações e toxi-infecções são em geral de pouca importância econômica
frente

a

outras

enfermidades

infecciosas.

O

diagnóstico

depende

de

um

acompanhamento da epidemiologia de sinais clínicos e conhecimento da patogenia da
intoxicação e encaminhamento de amostras adequadas para análise laboratorial. Exames
post-mortem com análise microscópica de tecidos afetados são auxiliares na maioria das
intoxicações, no entanto, algumas necessitam de exames adicionais para a comprovação
da presença do agente causal na ração ou nos tecidos dos animais.
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Resumo

O PCV2 é um importante agente viral presente na suinocultura mundial, estando
relacionado com diversas manifestações clínicas, responsáveis por importantes perdas
econômicas decorrentes. Diarreia tem sido uma manifestação clínica comumente
relatada em casos de infecção pelo PCV2 desde os primeiros casos descritos da doença
em 1997. A diarreia é observada em animais entre 8 e 16 semanas de idade,
inicialmente amarelada que progride para preta. Retardo de crescimento e falha na
resposta ao tratamento com antibióticos é freqüentemente relatado. No entanto, a
importância do vírus como agente primário de diarréia em suínos ainda não é muito
difundida. Embora tenham sido relatados casos de infecção natural por PCV2
descrevendo as lesões intestinais observadas, somente em 2011 foi publicado um artigo
de doença entérica associada à infecção por PCV2 com reprodução experimental das
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lesões intestinais, reforçando a importância do vírus como agente primário de diarréia
em suínos de crescimento/terminação.

Introdução

Diversas manifestações clínicas da infecção pelo circovírus suíno tipo 2 (PCV2)
têm sido amplamente descritas desde os primeiros casos de doença associada com o
vírus em 1997 (CLARK, 1997). Desde então, o PCV2 é considerado um dos agentes
virais mais importantes na suinocultura industrializada mundial, responsável por
grandes perdas econômicas decorrentes (OPRIESSNIG et al. 2007). Diarreia tem sido
relatada em casos de infecção natural por PCV2, sendo muitas vezes a única
sintomatologia clínica observada (CHAE, 2005). No entanto, o PCV2 ainda não é
amplamente reconhecido como agente primário causador de diarréia em suínos das
fases de crescimento/terminação (OPRIESSNIG et al. 2011).
O DNA do PCV2 foi detectado pela técnica de PCR em fezes, sugerindo que a
rota fecal oral seja a principal rota de infecção no rebanho (YANG et al. 2003). Embora
houvesse relatos de campo de infecção por PCV2 associada com diarréia e enterite
granulomatosa em leitões das fases de crescimento e terminação (KIM et al. 2004,
ZLOTOWSKI et al. 2008) somente em 2011 foi realizado a primeira infecção
experimental com PCV2 em leitões. Essa reprodução experimental comprova o papel do
vírus como agente primário causando enterite, independente da presença de outros
agentes entéricos, reforçando o que já vinha sendo sugerido pelas observações de casos
de infecção natural.

Sinais clínicos e lesões

Na doença entérica associada com infecção pelo PCV2 pode ser observada
diarréia inicialmente amarelada que progride para preta em animais entre 8 e 16
semanas de idade (OPRIESSNIG et al. 2007). Retardo de crescimento, perda de peso e
falha na resposta ao tratamento com antibióticos é freqüentemente relatado (KIM et al.
2004, OPRIESSNIG et al. 2011). Pode acometer o intestino delgado e grosso, associada
ou não com outros patógenos entéricos como Salmonella typhimurium e Lawsonia
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intracelullaris (ZLOTOWSKI et al. 2008, ZLOTOWSKI et al. 2009, OPRIESSNIG et
al. 2011).
Na necropsia as principais lesões observadas são aumento de tamanho dos
linfonodos mesentéricos e espessamento da mucosa intestinal (JENSEN et al. 2006,
ZLOTOWSKI et al. 2008, ZLOTOWSKI et al. 2009). Necrose da mucosa também pode
ser encontrada. O conteúdo ao longo do trato intestinal pode apresentar-se liquefeito
com coloração variando do amarelado ao marrom escuro.
As principais lesões microscópicas são grau variado de infiltrado linfohistiocitário, com células epitelióides e células gigantes, no intestino delgado e grosso e
depleção linfóide das placas de Peyer. Corpúsculos de inclusão intracitoplasmáticos
também podem ser observados e são predominantes nas placas de Peyer. No intestino
grosso necrose da mucosa do cólon e presença de células gigantes pode ser encontrada
(JENSEN et al. 2006, ZLOTOWSKI et al. 2008, ZLOTOWSKI et al. 2009).
Encurtamento de vilosidades, dilatação de vasos linfáticos, linfangite e depleção de
células caliciformes em criptas do intestino delgado e intestino grosso são achados
adicionais (ZLOTOWSKI et al. 2008, ZLOTOWSKI et al. 2009). Marcação de
imunoistoquímica positiva para PCV2 pode ser observada em histiócitos, células
epiteliais de criptas e em endotélio de vasos linfáticos (ZLOTOWSKI et al. 2008,
ZLOTOWSKI et al. 2009), demonstrando que o vírus está presente em diferentes tipos
celulares nos intestinos, podendo contribuir para a patogenia da diarréia por mais de um
mecanismo.

Diagnóstico

O diagnóstico de enterite associada a infecção pelo PCV2 deve seguir três
critérios (SEGALÉS, 2012):


Presença de diarréia;



Lesões microscópicas características nos intestinos (infiltrado linfo-histiocítico,
corpúsculo de inclusão e/ou célula gigante);



Presença de PCV2 nas lesões microscópicas (detectado por imuno-histoquímica
ou hibridização in-situ).
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Devem ser coletados fragmentos de intestino (delgado e grosso), linfonodos
(mesentérico, inguinal, traqueobrônquico), pulmão, baço, fígado e rim, em formol para
análise histológica. È importante coletar tecidos além do trato intestinal para diferenciar
as diferentes apresentações observadas na infecção pelo PCV2 (forma sistêmica,
respiratória, síndrome da dermatite nefropatia, subclínica) (OPRIESSNIG et al. 2007).
O exame de imunoistoquímica poderá ser feito em cortes de parafina do material
coletado e previamente analisado na histologia para detecção do antígeno viral no
tecido.

Conclusões

A partir do apresentado pode-se concluir que PCV2 é um importante patógeno
com envolvimento entérico em suínos das fases de crescimento e terminação e deve ser
considerado no diagnóstico diferencial de diarréias em animais destas fases. Foi
observada a presença de PCV2 em diferentes tipos celulares no intestino delgado e
intestino grosso, assim como nas fezes. A análise histológica associada com a presença
do vírus nos tecidos é uma importante ferramenta para a confirmação da associação de
PCV2 com doença entérica. Além da participação de PCV2 em casos de diarréia
também deve ser considerada a possibilidade das fezes atuarem como importante fonte
de transmissão do vírus na forma fecal-oral.
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Introdução

Falhas reprodutivas na fêmea suína, manifestada por retorno irregular ao estro,
abortamento e aumento no número de leitões inviáveis ao nascimento, podem ser
provocadas por inúmeros agentes infecciosos (GIVENS & MARLEY, 2008). Nos
últimos anos, o PCV2 tem sido incriminado de causar problemas reprodutivos, tanto em
condições experimentais (MADSON et al. 2009, PARK et al. 2005) como a campo
(HANSEN et al. 2010). Nesse trabalho descreve-se um caso clínico registrado em um
rebanho SPF, livre de patógenos, incluindo os que causam falha reprodutiva.
Histórico: O caso clínico ocorreu em um rebanho SPF para os principais agentes
infecciosos para os suínos, cujo objetivo é a produção de leitões para experimentação
em sanidade. O rebanho é composto por 18 reprodutores (um macho, 11 porcas e sete
leitoas de reposição). Esse rebanho, em monitorias anteriores, foi negativo para PCV2 e
outros agentes que podem causar problemas reprodutivos. Nesse rebanho não se utiliza
nenhum antimicrobiano nas rações e nenhuma vacina nas porcas e leitões. Uma fêmea
primípara pariu em 22/04/2011 com sete leitões natimortos/mumificados de diferentes
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tamanhos e um leitão vivo. Anteriormente, em 2011, haviam ocorrido quatro partos e
nasceram 40 leitões vivos, seis natimortos e um mumificado, os quais não foram
avaliados em laboratório.

Diagnóstico realizado

Dos sete fetos mumificados, um foi colocado imediatamente em formol e
posteriormente processado apenas para histopatologia e imunohistoquímica(IHQ) para
PCV2. Os outros seis fetos mumificados foram necropsiados e colhidos fragmentos de
órgãos (coração, pulmão, baço e cordão umbilical) em formol 10% tamponado para
exames histológicos de rotina e de IHQ para PCV2, e sob-refrigeração para exames por
PCR (KIM et al. 2001) para PCV2, PPV1, PPV4, TTV1 e TTV2. Nessas colheitas
foram efetuados três pool de material (pool 1: dois fetos menores, pool 2: dois fetos
intermediários e pool três: dois fetos maiores.
IHQ: Os fragmentos fixados em formol foram processados pela técnica de IHQ
para PCV2, utilizando-se como anticorpo primário um soro policlonal anti-ORF2 do
PCV2 na diluição de 1:1000 e o kit LSAB®. A reação foi revelada com AEC e contra
corada com hematoxilina de Meyer.
Sorologia: Na semana seguinte ao parto da leitegada com os fetos mumificados,
foi colhido soro dos 18 reprodutores da granja para detecção de anticorpos para PPV1
(Inibição da Hemaglutinação), vírus da Doença de Aujeszky (ELISA diferencial antigpI),

PCV2

(Imunocitoquímica),

vírus

da

PRRS

(ELISA),

Leptospirose

(microssoroaglutinação para dez das principais leptospiras que afetam os suínos) e
Brucelose (Antígeno Acidificado Tamponado - AAT).

Resultados e comentários

As principais lesões macro e microscópicas encontradas foram ascite, hidrotórax
edema subcutâneo e atrofia multifocal moderada de cardiomiócitos com áreas de
extensa mineralização e discreta infiltração inflamatória mononuclear, respectivamente.
No exame de IHQ, grande quantidade de antígeno de PCV2 foi observada no miocárdio,
especialmente nos cardiomiócitos, seguido do baço. Os demais tecidos avaliados por
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IHQ (pulmão e cordão umbilical) ou foram negativos ou tinham pequena quantidade de
antígeno de PCV2. Nos exames de PCR, todas as amostras (pools 1, 2 e 3) foram
positivas para o PCV2 e negativas para o TTV-1, TTV-2, PPV-1 e PPV-4. A análise
filogenética do PCV2 isolado permitiu classificar o vírus como PCV2a. Os exames
sorológicos para PPV1, doença de Aujeszky, PCV2, PRRS, leptospirose e brucelose do
plantel de reprodutores do rebanho foram todos negativos.
Os achados macro e microscópicos encontrados nos fetos são semelhantes
àqueles verificados em outros trabalhos, tanto em casos de campo (HANSEN et al.
2010), como em condições experimentais (MADSON et al. 2009, PARK et al. 2005). A
infecção intrauterina com PCV2 tem demonstrado que o vírus e capaz de cruzar a
placenta, se replicar nos tecidos linfóides dos fetos e induzir falha reprodutiva (YOON
et al. 2004). A primípara, mãe dos fetos, não apresentou soroconversão para o PCV2,
sugerindo que a infecção dos fetos não se difundiu para a fêmea, bem como para as
demais reprodutoras do plantel. Todavia, sêmen artificialmente contaminado com PCV2
pode levar a falha reprodutiva em porcas sadias e induzir infecção (MADSON et al.
2009). Então, o sêmen naturalmente contaminado com PCV2 pode transmitir o vírus
para porcas inseminadas e seus leitões, representando um risco potencial para
biossegurança de rebanhos (MADSON et al. 2009). Todavia, nesse caso, baseado em
exames laboratoriais, tanto a primípara que pariu os fetos mumificados como as demais
reprodutoras da granja, não apresentaram infecção pelo PCV2. O coração foi o tecido
que apresentou as lesões histológicas mais relevantes e de maior positividade para o
PCV2 na prova de IHQ, indicando que é o órgão de eleição para diagnóstico de casos
clínicos, concordando com trabalhos anteriores (HANSEN et al. 2010, MADSON et al.
2009, PARK et al. 2005). Conclui-se que o PCV2a pode causar perdas fetais mesmo
sem a presença de outros agentes infecciosos conhecidos envolvidos em perdas
embrionárias.
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A total of 22 piglets were clinically and pathologically examined (18 from
Southern Germany; 1 from Northern Germany; and three from Spain). These piglets
came from 5 different cases in different farms. Some of the studied piglets were
delivered dead or mummified, while others were apparently healthy although with skin
lesions (see figure below). In the tongue and skin of these piglets, multiple pustules and
crusts of 1 cm in diameter were observed all over the body. Same lesions were also
present in some of the live-born piglets. Portions of these lesions were taken for
standard microbiological examination. Samples from most of the parenchymatous
organs as well as skin were fixed by immersion in 10% buffered formalin and routinely
processed

for

histopathological

examination.
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What is your diagnosis?
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