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EDITORIAL

VIII SINSUI - Simpósio Internacional de Suinocultura
9 a 12 de julho de 2013

A VIII edição do SINSUI deverá novamente reunir em Porto Alegre veterinários,
estudantes, técnicos e produtores interessados numa atualização na área da suinocultura. O objetivo
central será o de apresentar temas atuais na área da sanidade, reprodução e produção suína. O
evento é também uma oportunidade para reunir lideranças e técnicos ligados à suinocultura,
fomentando discussões capazes de gerar benefícios reais aos participantes. A pauta novamente vai
se concentrar em temas que consideramos atuais e importantes para a nossa suinocultura e
contamos também com as sugestões das fichas que foram preenchidas durante o VII SINSUI.
Agradecemos a todos os que se preocuparam em nos ajudar com as propostas emitidas no
formulário. Serão realizadas 24 palestras proferidas por 6 técnicos estrangeiros e 18 nacionais. O
sucesso de um evento como o SINSUI está centrado na qualidade das informações disponibilizadas
e dos palestrantes e moderadores das sessões, que são responsáveis pelas palestras e mesas
redondas. A programação científica foi elaborada de forma a representar a atualidade da
suinocultura no nosso meio e que fosse capaz de propor sugestões para solucionar problemas de
campo. A nossa atividade Faculdade de Veterinária da UFRGS se relaciona com Ensino, Pesquisa e
Extensão em Suinocultura, principalmente nas áreas de Sanidade, Reprodução e Manejo. Como
parte das ações de extensão, o SINSUI vem sendo realizado anualmente. A logística para a
realização do evento é complexa, e para tal temos contado com o apoio dos nossos alunos de pósgraduação, bolsistas e estagiários. Aos mesmos, fica de novo o nosso reconhecimento e
agradecimento pelo empenho que tem demonstrado em nos auxiliar. Vai também o nosso
agradecimento aos patrocinadores, pela confiança e apoio ao projeto. Aos palestrantes e
moderadores das sessões, registramos nosso reconhecimento e gratidão pela generosidade e apoio.
Aos participantes, nosso agradecimento pelo interesse e disposição em comparecer a esta nova
edição do SINSUI. Sejam bem-vindos, esperamos que as informações obtidas no nosso simpósio
possam efetivamente influir na melhoria das atividades que desempenham no seu dia a dia no
campo.

Porto Alegre, julho de 2013
Profs. David E. Barcellos, Fernando P. Bortolozzo,
Ivo Wentz e Mari Lourdes Bernardi
Setor de Suínos - FaVet UFRGS
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HOUSING SYSTEMS IN PIG HUSBANDRY AIMED AT WELFARE: CONSEQUENCES FOR
FERTILITY*

SISTEMAS DE ALOJAMENTO PARA PORCAS VISANDO O BEM-ESTAR: CONSEQUÊNCIAS NA
FERTILIDADE
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Summary
In Europe, housing conditions of sows are currently changing, related with a larger emphasis on pig
welfare. As a result, sows are and will be less kept in crates, but more so in loose housing systems
(farrowing, lactation) and group housing systems (pregnancy, lactation, weaning-to-oestrus interval). These
changes in housing conditions may affect reproductive functioning of the sows. Group housing of sows may
decrease farrowing rate and litter size when stress levels rise or when feed intake in early pregnancy is not
fully secured. Loose housing during farrowing results in an improved farrowing process, but may increase
piglet mortality by crushing during early lactation. Further, group housing during lactation may induce
lactational oestrus. Thus, new –welfare friendly- housing systems require increased attention to management
to ensure optimal reproductive performance.

Introduction
In most commercial pig production systems in the world, sows are individually housed in stalls or
crates for most of their reproductive life; during pregnancy (~115 d), during lactation (most commonly 2030d) and also between weaning and oestrus (4-7d). The housing systems are mostly slurry based, with
(partly-) slatted floors and provide limited or no bedding. The short lactation periods optimize the number of
litters per sow per year from an economic point of view since sows generally remain anoestrous during
lactation.
Besides economic advantages, these systems allow easy control of individual animals for aspects
like feed intake, health and oestrus.
However, from a welfare point of view these systems are far from optimal. Gestation stalls and
farrowing crates restrict freedom of movement, and may increase skin lesions due to prolonged contact with
1

hard surfaces (BONDE et al., 2004; KILBRIDE et al., 2009). Farrowing crates have been developed to
protect piglets from being crushed by the sow. However, crated sows show increased heart rate and cortisol
concentrations around farrowing as compared with loose housed sows, indicating that this restrain is stressful
for the sow (CRONIN et al., 1991; JARVIS et al., 2001; OLIVIERO et al., 2008). Crated sows normally are
also unable to perform nest-building behaviour, which is a behavioural need for the pre-partum sows that
affects the farrowing process and, as a consequence, piglet vitality (WISCHNER et al., 2009). During
lactation, sows in farrowing crates and pens are continuously exposed to their piglets, whereas in more
natural systems (e.g. get away systems (PAJOR et al., 2000) sows can leave the pen. Welfare issues in
commercial pig production systems have triggered societal call for alternative pig production systems.
Various countries have developed legislation that resulted in changes in pig production systems, such as, for
instance, group housing for pregnant sows in Europe. This review will shortly introduce various management
systems that are (being) developed and discuss the reproductive issues associated with these systems.

The pregnant sow
(I) Systems
For pregnant sows, housing conditions vary largely. Sows can be full-time housed in individual
crates, or they can be housed in groups, whereby group sizes may vary from small (4 to 5 sows) to very large
(up to 250 sows). Also feeding systems for pregnant sows vary greatly, sows are mostly restricted fed during
pregnancy, but also ad libitum feeding is used, sows can be fed using e.g. feeding troughs, trickle feeders or
electronic sow feeders (ESF), they may receive wet or dry feed, and they may eat together or one by one. In
Table 1, an impression is given on the use of the different systems in a few selected countries. A note should
be made that in the EU, from January 1, 2013, onwards, pregnant sows may only be individually housed
during the first month of pregnancy. Depending on national legislation, sows in some countries (e.g. Finland,
The Netherlands) need to be group housed during complete gestation. In Sweden and the UK, sows not only
need to be group housed during pregnancy, but also during the weaning-to-oestrus interval.
The choice for a housing system is usually not based on fertility criteria, but may be based on e.g.
welfare legislation, trade mark production, building costs, labour requirements or level of control of the
animals (TUYTTENS et al., 2008; TUYTTENs et al., 2011). Van Der Peet-Schwering & Hoofs (2010)
evaluated the different group housing systems for these and other aspects and summarised their findings in
Table 2. In the Table, score 1 means ‘best’ and score 5 means ‘worst’, which means that according to Van
Der Peet-Schwering & Hoofs (2010), large dynamic group systems require the highest labour input,
particularly those that use straw bedding. On the other hand, these systems require relatively low
investments. Concerning reproductive performance, the authors concluded that the systems are quite similar;
variation in reproductive performance between farms is more related with the management of the system.
This will be discussed below.
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TABLE 1 - An impression of the variability in group housing systems during sow pregnancy (January 2012)

UK3
Feeding
system

size

Finland

farms
(%)

size

Netherlands

farms size
(%)

farms
(%)

Denmark
size

farms
(%)

France

USA

size farms size farms
(%)
(%)

Individual housing throughout pregnancy
Stalls

xxx

0

xxx

5

xxx

23

xxx

25

xxx

>60

xxx

>80

Group housing - Individual feeding
Stalls

4-30

27

40

80

10-50

26

30-50

27

10-20

12 20-25

3

Electronic
sow feeder

30100+

15

100

10

40100+

36

50-150

28

30-150

5

20-25

2

Group housing - Group feeding
Floor

10100+

30

Trough

5-10

25

Trickle feeder

4-10
na

Ad libitum

Straw bedding

0

<15

6

15-20

10

??

2

30-40

5

10

20

7-15

5

15-20

10

6-9

17 30-40

6

3

20

10

8-20

<1

10-15

<1

na

0

0

40

5

8-20

<1

na

0

na

0

90

40

60

xxx

0

15

7

1

Experts from several -mostly European- countries have contributed; UK (CLIFF, A.), FI (PELTONIEMI, O.);
Denmark (HANSEN, L.U.); France (BOULOT, S.; COURBOULAY et al., 2010) Br (BORTOLOZZO, F.); USA
(FLOWERS, W.F.).
2
Not included: Brazil (virtually all sows confined in pregnancy).
3
UK: grouping from weaning onwards, relates to indoor sows only (60% of sows).
na = not applicable.
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TABLE 2 - Characteristics of group housing systems for pregnant sows 1 (PEET-SCHWERING et al., 2010)

Group
housing
System

ESF

ESF

ESF

Crate

Ad lib

Floor fed

Trough

Stable

Dynamic

Dynamic

Stable

Stable

Stable

Stable

No
bedding

No
bedding

Straw
bedding

No
bedding

No
bedding

No
bedding

No
bedding

Labour need

3

4

5

1

2

2

2

Labour
circumstances

2

2

3

1

1

1

1

Skills needed

3

3

3

1

2

2

2

Sow Welfare

2

2

1

3

2

3

3

Sow health

2

3

3

1

2

2

2

Technique
need

2

2

2

1

1

1

1

Investments

2

1

1

3

2

1

2

Fertility

1

1

1

1

1

1

1

Acceptance
society

2

2

1

4

2

3

3

Enforceability

1

1

1

2

1

1

1

1

1=best, 4=worst.

(II) Factors that may affect fertility in group housing systems
Several studies have compared group housed sows to individual kept sows and concluded that
reproductive performance, measured as farrowing rate and litter size, may be at risk in group housed sows
(e.g. MCGLONE et al., 2004; KONGSTED, 2004a). Only few studies have compared reproductive
functioning in different group housing systems. Broom et al. (1995) found similar performance in a dynamic
38-sow Electronic Sow Feeder (ESF) group compared to a 5-sow group with feeding stalls,
(COURBOULAY & GAUDRÉ, 2002) compared 6-sow trough fed groups with 12-sow ESF groups and
found a tendency for lower litter size in ESF sows. In a study of Van Der Peet-Schwering et al. (2003), sows
in a static ESF system (25 sows in the group) had a higher return rate than sows in a groups of 12 with free
access stalls. Van Der Peet-Schwering et al. (2003) suggested that either the lower feed intake or the high
level of aggression around the feeder caused the higher return rate in ESF sows.
More recently, Van Der Peet-Schwering et al. (2009) investigated success factors of group housing
systems for sow welfare and performance by evaluating both performance, welfare, management and
housing of sows on 70 farms with group housing during the complete pregnancy (<4 d from insemination). It
was concluded that in “each system of group housing, adequate reproductive results and animal welfare can
4

be achieved”. The system in itself was not a major success factor. This is illustrated in Figure 1, which shows
the variation in farrowing rate between the group housing systems in the study. Similar results were found
for other production measures (number of piglets weaned per sow per year; culling rate) and animal
measures (backfat, claw lesions, skin lesions). Similarly, in more than 250 farms, Boulot et al. (2011) found
that farms with group housing during pregnancy had similar reproductive performance as farms with
individual housing during pregnancy, seeing a large variation in performance within the systems. They
concluded that gilt management, time of grouping and ESF-management are critical success factors for
group housing. Van Der Peet-Schwering et al. (2009) concluded that successful group housing needs famers
that have an animal-directed approach, as shown, for instance, by their attention to individual sows in feed
allowance, and also several aspects of gilt rearing, such as space allowance and feeding strategy. Only few
specific housing conditions appeared to be important. For instance, on the 25% farms with the lowest
farrowing rate (<83%), sows tended to have a lower space allowance than on the 25% farms with the highest
farrowing rate (<83%: 2.1 m2, 83-89%: 2.2 m2 and >91% 2.6 m2).

95

farrowing rate 2005/2006

93
91
89
87
85
83
81
79
77
75
0

1

2
3
group housing system

4

5

FIGURE 1 - Variability in average farrowing rate (2005/2006) of Dutch farms with group housing within 4 days from
insemination onwards, in relation to the applied group housing system; electronic sow feeders without straw (1),
electronic sow feeders with straw bedding (2), free access stalls (3), trough feeding (4) and other (5).
Adapted from Van Der Peet-Schwering et al., (2009).

The question, obviously, remains which specific aspects of group housing systems affect
reproductive functioning. Based on extensive literature reviews, both Kongsted (2004b) and Spoolder et al.
(2009) concluded that (variation in) feed intake and stress may be major factors affecting reproductive
performance in group housing systems during pregnancy. These factors will be shortly reviewed below.
(III) Stress
Stress factors such as stocking density, grouping of unfamiliar animals and associated aggression,
competition for food, poor environments, thermal extremes and poor human-animal handling may all affect
reproductive functioning (e.g. VARLEY & STEDMAN, 1994). During pregnancy, such factors may lead to
embryonic mortality, especially when (the combination of) such stressors results in chronically elevated
cortisol levels. In the majority of group housing systems, grouping takes place during pregnancy. Both Van
der Mheen et al. (2003); (dynamic 52-sow ESF groups) and Kirkwood & Zanella (2005); (static 15-sow
5

groups with floor feeding) concluded that grouping preferably takes place immediately after insemination
and should not take place around the period of maternal recognition of pregnancy (wk 2-3 of pregnancy).
Van Wettere et al. (2008) (6-gilt groups with floor feeding) however, did not find effects of timing of
grouping on embryonic survival. This suggests that other factors may overrule the potentially negative
consequences of grouping on embryonic mortality. However, to be safe, grouping should be avoided in wks
2-3 of pregnancy.
(IV) Body condition/feed intake
In most group housing systems, sows may experience a more variable feed intake than sows housed
in stalls. A series of Swedish experiments have shown that short time food deprivation during the first weeks
of pregnancy may affect embryo functioning in different ways. For example, food deprivation at Day 2-3
after oestrus delayed ova transport through the oviduct (MWANZA et al., 2000; RAZDAN et al., 2004), food
deprivation at Days 10-11 decreased systemic progesterone and oestradiol levels (TSUMA et al., 1996) and
food deprivation at Days 13-14 decreased Day 30 allantoic progesterone levels (MWANZA et al., 2000;
RAZDAN et al., 2004). Although in these experiments embryo survival was not affected, they suggest that
reproductive performance in group housing systems may be at risk when sows have to compete for their
food. Indeed, Kongsted (2004b) observed eating behaviour in group housed sows in 14 herds and concluded
that sows that spent less time eating had a higher risk of returning to oestrus. Also, sows with a lower backfat
gain during early gestation had a lower farrowing rate and litter size. In these sows, performance was not
related with ‘fear’ and ‘social stress’ scores, which suggests that the consequences of a low feed intake may
not be stress related. Other studies have also found that relatively high feeding levels during early pregnancy
may be beneficial for litter size in sows (e.g. SØRENSEN & THORUP, 2003; HOVING et al., 2011),
although the physiological mechanism has not been elucidated.
(V) Conclusion
The change from individual to group housing for pregnant sows poses new challenges to sow
management. Group housing systems vary largely, in many different aspects. To achieve good reproductive
performance, specific attention needs to be given to stress levels (related with unfavourable social,
management and climatic conditions) and feed intake during early pregnancy.

The lactating sow
(I) Systems
Various systems are used to improve welfare of sows and piglets in lactation, which can be
arbitrarily divided into 3 main categories.

Loose housed sow: some systems are characterised by loose housing of the sow during
parturition and lactation. Loose housed farrowing systems have recently been critically evaluated by Baxter
et al. (2012); the systems differ in many aspects (size, layout, use of straw), but for the success of the system,
not only these aspects, but also maternal characteristics of sows and the quality of stockpersonship is
integral. Recently, several loose housing systems have been developed, e.g. the PigSAFE concept (PigSAFE,
2010). Loose housed farrowing systems are obligatory in organic sow production and are widely used in
some countries (e.g. Switzerland; outdoor housing in the UK).

Get away systems: more freedom for the sow is allowed in systems where sows can get away
from their piglets (by stepping over a barrier) to go to a communal sow area. Pajor et al. (2000) showed that
sows will progressively stay away longer from the piglets when lactation progresses. These systems are
currently not used in practice.

Group lactation systems: in these systems, not only the sows, but also their piglets are
grouped during (part of) the lactation. Group sizes and moment of introduction in the group after onset of
6

lactation vary for the different systems (e.g. HULTÉN et al., 2006). In general, these systems are normally
combined with longer lactation lengths (6-8 weeks). In Sweden, group lactation is obligatory in organic sow
production; otherwise, the use is scarce. However, currently, group lactation systems are being evaluated in
Germany; one system that combines group lactation with electronically controlled crates (BOHNENKAMP,
2012) and one with free access farrowing pens (BIGDUTCHMAN, 2012).
(II) Reproductive issues

Farrowing process and piglet survival: loose housed sows that have the opportunity to
perform nest building behaviour have a shorten farrowing duration (OLIVIERO et al., 2008; OLIVIERO et
al., 2010; THODBERG et al., 2002), related to increased oxytocin concentrations (OLIVIERO et al., 2008).
Oliviero et al. (2010) also confirmed earlier findings that a shorter farrowing duration is related with a lower
stillborn rate. Further, preliminary analyses in a Dutch study on farrowing behaviour in crated and loose
housed sows show that loose housed sows have fewer posture changes during farrowing, accompanied by a
lower chance of piglets dying during parturition (Raats, Hoofs & Soede , unpublished results). Thus, loose
housed sows may be more relaxed during farrowing, especially when they have the chance to express nest
building behaviour pre-partum. This may result in a shorter farrowing process and thus fewer still born and
more vital piglets.
It is generally assumed that loose housing increases piglet crushing in the first days of lactation, but
large differences are found between studies. For example, Marchant et al. (2000) found a dramatic increase
in mortality rates in pens (25%) compared to crates (13%). Weber et al. (2007) also found that more piglets
died from crushing in loose housed compared to crated sows, although total piglet mortality was similar.
Their data resemble those of KilBride et al. (2012), who, based on data from 112 sow herds in England, also
concluded that loose housing increased risk of crushing, but decreased the risk of dying from other causes.
Recently, Pedersen et al. (2011) investigated causes of piglet mortality in crates and indoor pens and
concluded that the odds for stillborn, crushed or dying of starvation were similar in these conditions. They
concluded that the micro-climate at farrowing and the heat-preserving properties are more important than the
housing conditions at farrowing.

Lactation oestrus: in get-away systems and group lactation systems there are several aspects
that pose a risk for lactation oestrus, related with a reduced suckling frequency and a lower weight loss (e.g.
PAJOR et al., 2002). Also presence of foreign piglets may have a detrimental effect on nursing when piglets
are mingled at a young age (within 14 d.; WEARY et al., 2002).
As mentioned before, in the studies investigating loose house systems, lactation lengths are generally
quite long (6-8 weeks). Milk production and suckling frequency decrease after the 3rd week of lactation and
piglets become less dependent on milk. As a result, sows may become anabolic during lactation, which poses
another risk factor for lactation oestrus. In an attempt to synchronise lactation ovulation and to inseminate
sows during lactation, Kongsted & Hermansen (2009) performed a study in organic sows with an 8 week
lactation that were individually housed for the first 5 wks, followed by group housing and introduction of a
boar. All sows showed lactational oestrus, of which 84% within one week. Lactational inseminations
resulted in a pregnancy rate of 84%. Another approach to stimulate and control lactation oestrus and
ovulation in sows is by intermitted suckling. In this approach sows and piglets are separated for 10 to 12 h
per day starting at wk 2-3 of lactation (reviewed by KEMP & SOEDE, 2012). The timing of oestrus is very
much synchronised; sows show oestrus either at 5-6 d after start of intermittent suckling or at 5-6 d after
subsequent weaning. Oestrus induction rates may be close to 100%, but are lower in first litter sows.
Reproductive results in terms of ovulation rate, embryo survival, farrowing rate and litter sizes were not
compromised when the treatment started after day 19 of lactation.
(III) Conclusion
Farrowing pen design influences the farrowing process and (early) piglet survival. Loose housing
systems on the one hand ease the farrowing process, resulting in lower piglet mortality at farrowing, but on
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the other hand, may increase the risk of piglet crushing. Optimised pen design and management are crucial to
reduce this risk. Group housing may increase the risk of lactational ovulation. This risk may be bent into an
advantage, when stimulating ovulation induction and oestrus expression, since insemination during
lactational oestrus can result in good reproductive performance.

The weaned sow
In some European countries, such as, for instance Sweden and the UK, all sows are group housed
from weaning onwards. Effects of group housing of sows may effect oestrous characteristics in sows, as has
been reviewed by Kemp et al. (2005). Unfortunately, recent literature is lacking. In modern genotypes,
timely oestrus onset is less a problem than it used to be. Therefore, older literature investigating oestrus
characteristics in group housed sows may not be relevant to our modern genotypes.
(I) Expression of oestrus
Effects of group housing on oestrus detection rate and expression of oestrus are generally small. For
example, Langendijk et al. (2000) found no effect of group housing (groups of four) vs individual housing
after weaning on oestrus detection rate or duration of estrus. Factors that may affect expression of oestrus in
groups are social status of the sows, group size and space allowance. Pedersen et al. (1998) showed that sows
receiving the highest amount of aggression in group housing with two other sows after weaning showed
significant less social behavior and a shorter duration of oestrus. Moreover, Pedersen et al. (2003) showed
that subordinate sows in pair housing showed less proceptive and receptive behavior towards a boar as
compared to dominant sows. Subordinate sows showed fear-related behavior in response to boar stimulation
even when they were in oestrus. Thus, both oestrus detection and mating may be impaired in subordinate
sows.
Not much is known about effects of group size and space allowance on expression of oestrus in
weaned sows. Generally it is thought that in group housing space allowance and pen design should be
sufficient to allow adequate escape opportunities in order to alleviate the social stress experienced by
subordinates in a group (PEDERSEN et al., 2003).
(II) Conclusion
It can be concluded that effects of group housing of sows after weaning on onset of oestrus and
expression of oestrus are variable. Positive effects may be found if oestrous sows are in the group and in
cases of extended weaning to oestrus intervals. Negative effects can be found if severe aggression takes place
in newly formed groups.

Concluding remarks
In general it seems that more welfare friendly housing systems can have at least similar reproductive
results as conventional housing systems. However, several phases of the reproductive cycle need specific
management attention to avoid low litter size, piglet crushing and lactational ovulation. In general, in
outdoor pig production systems the management control may be more of a challenge and is obviously also
more affected by variable environmental conditions (e.g. sun burn, cold stress).
Another crucial element is the fact that after a switch to a new housing system, not only the farmers,
but also the sows have to get used to the new systems and associated changes in management. This may
temporary result in lower performance of the sows after such a switch.
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Summary
North American swine breeding herds are considering their options for continued use of the stall for
sow housing throughout gestation or in combination with group housing in pens. The issue is pressing for
producers since several U.S. States and numerous companies in the pork retail market have indicated they
will place restrictions on stall use or will require suppliers to eliminate its use from production. The concern
identified with the stall is based on animal welfare. While producer response in the future is uncertain, there
is a slow, but growing trend for farms to convert a portion of their existing facilities, or to build some new
buildings with a larger proportion of housing within the barn dedicated to pens. It is estimated that ~80% of
the breeding herd remains in stalls for breeding and gestation. At the same time, the North American
production system has continued to show continued improvement in reproductive performance. Producers
are examining the impact of a change in their breeding herd housing based on reproduction, welfare,
management, space, costs, labor and other factors. There are numerous possibilities involving pen design,
feeding system, use of the stall, day of mixing, and group size to name a few. Each choice can have a serious
impact on the welfare and reproductive performance of the herd and so careful consideration is needed for
any of these decisions.

Introduction
North America is one of the leaders in global pork production (FAOSTAT, 2009) with the largest
modern commercial swine breeding herd in the world. Most of the breeding herd is currently housed in
breeding and gestation stalls (National Pork Producers Council, 2012) with reproductive efficiency
continuing to improve and at an all-time high. However, over the last 15 years, the welfare of sows housed in
gestation stalls has become a major focus of animal activist groups such as The Humane Society of the
United States (HSUS, 2013). Over time this has resulted in State laws regulating stall use and commercial
companies announcing they will eliminate stalls from the supply chain in the future. The alternative housing
system for the majority of commercial pork producers is a confinement based group housing system.
However, the production industry and scientific and veterinary sectors are aware of the reproductive and
welfare challenges in the group housing system. While producers in most states are free to choose their
swine housing system, future restrictions by companies in the pork production chain, has led producers to
look for guidance on alternative sow housing systems.
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A brief history of swine breeding herd housing
Extensive reviews have been performed for evaluating the productivity and welfare of sows housed
in stalls compared to those in groups (BRACKE et al., 2002; MUNSTERHJELM et al., 2006; KARLEN et
al., 2007; SPOOLDER et al., 2009; KEMP & SOEDE, 2012). In North America, from 1940-1970, swine
production was advanced using outdoor systems, but environmental extremes of cold, heat and humidity
only allowed production of one or two litters each year. This was compounded by poor control of disease,
parasites, feed, and often led to increased pig losses. As a result, development of swine confinement systems
in the 1970’s advanced quickly where the pig’s environment could be controlled for farrowing, breeding and
gestation (PLAIN et al., 2002). Even with confinement systems, producers continued to recognize the
challenges of pen housing sows involving animal fighting and injuries, feed competition, and poor control of
individual body condition. The development of the stall was perceived as a major breakthrough as this
eliminated sow fighting and injuries, and allowed improved feed control. Although use of confinement
systems increased rapidly in the 1970’s to 1980’s, most sow housing for breeding and gestation continued in
pens (SINGLETON et al., 1992). This was due predominantly to the need to hand-mate sows in stalls, and
pen-mating and hand-mating were less labor intensive than having to move sows in and out of stalls for
breeding (LEVIS et al., 1989). However, with the development of AI technology and commercial
advancements for practical use, the efficiency of AI in stalls became attractive for its efficiency (ENGLAND
& SPURR, 1969; SCHMIDT et al., 1985). While the transition from natural service and hand-mating to use
of AI was initially slow and challenging for producers, advancements in education and training for estrous
detection, semen fertility, and AI technology, changed this scenario rapidly (FLOWERS & ALHUSEN,
1992). In the early to mid-1990’s, rapid adoption of AI occurred with a concomitant increase in breeding
herd size (WEITZE, 2000). This was also followed in the late 1990’s and into the early 2000’s, by noticeable
increases in sow herd productivity that have continued to the present day.

Restriction or elimination on use of the stall
The North American swine industry has been under increasing pressure from several high profile
animal activist groups to change the way swine are raised on farms. The public has been targeted to receive
information from these groups through publications, television, internet videos and publications, and press
releases to high profile news sources. Many reports relay the risk of pig production to human health from
hormone use in animals, antibiotic resistance, disease transmission from pigs to humans, and environmental
pollution from accidental discharge of swine waste. In addition, the welfare of sows has come to the
forefront of issues as animal activist organizations have identified the gestation stall as cruel and inhumane.
As most of the U.S. public is not involved in agricultural food production, their interest and understanding of
swine production practices are very limited and the negative media becomes the primary source of public
information. Collectively, these high profile issues have led to increased awareness and concern by the
public and some loss of public trust in the swine industry. However, in reality, the Federal government (U.S.
Food and Drug Administration) maintains oversight for the safe use of hormones and medicines in food
animals, the Centers for Disease Control and Prevention monitors the disease risks to humans from animals,
while livestock waste management must adhere to State regulations for air, land and water protection. While
there are no Federal laws for animal cruelty, each State is responsible for its own regulations. The early
approach of animal activists was to implement a ban on the use of the gestation stall in States with significant
pork production. However, these efforts failed to gain the needed support due to strong efforts from the
swine industry and its affiliates in that State. As a result, their approach changed and States with only limited
numbers of swine production operations were targeted. In these States, through public campaigns and
lobbying, they were able to influence legislators to add initiatives to State voting ballots on the public’s
approval for confining sows in stalls. This approach was successful, and to date laws banning or restricting
the use of the gestation stall have been passed in nine States (Table 1). In addition, activists and others have
used under cover videos to document cases of animal abuse on swine farms. Although from only a limited
number of farms, these widely publicized incidents shared by video on the internet, have reached a wide
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audience and helped to influence public and food retailer opinions on the welfare of sows on production
farms (Table 2 and 3).

TABLE 1 - States that have passed or may pass laws prohibiting or restricting use of stalls
State

Effective Date

Florida

2009

Arizona

2013

Oregon

2013

California

2015

Colorado

2018

Michigan

2019

Maine

2011

Ohio

2025

New Jersey

2013

Rhode Island

2012

New Hampshire

pending

Vermont

pending
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TABLE 2. The following U.S. restaurants have indicated they will require suppliers to eliminate or have plans for
elimination of gestation stalls by a certain date (list may be incomplete)
Restaurant/Company

Effective Date

Arby’s
Au Bon Pain

2017

Applebee's / IHOP

2020

Marriott

2018

Einstein Bros. Bagels,

2017

Royal Caribbean

2022

Carnival Cruise Lines

2022

The Cheesecake Factory

2022

Bruegger's Bagels

2022

Dunkin' Brands
Jack in the Box Inc.

2022

SUBWAY

2022

Carl's Jr. / Hardee's
Cracker Barrel
Sonic

2022

McDonald's

2022

Denny's
Burger King
Wendy's

14

TABLE 3 - The following pork producers, food manufacturers and suppliers have indicated that they will require plans
or elimination of the stall (list may be incomplete)
Company

Effective Date

General Mills

2017

Williams Sausage Company
Supervalue

Plans by 2017

Metz Culinary Management, food service company

2017

Target

2022

ConAgra Foods,
Hillshire Brands

2022

Atlantic Premium Brands distributor

2017

Wienerschnitzel hot dog chain

2022

Campbell Soup Co.

2022

ARAMARK food service company

2017

Harris Teeter Supermarkets
Costco

2022

Sysco distribution
Sodexo
Kraft Foods Oscar Mayer
Fresh Enterprises
Kroger grocery chain,
Safeway food retailer
CompassGroup2017
Bon Appétit company
Hormel Foods

2017

Maple Leaf Foods Canada

2017

Smithfield Foods

2017

Cargill

50% in pens as of 2012
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The North American swine industry response
The primary commodity group representing and supported by U.S. swine farmers is the National
Pork Board (NPB). This association is directed by a board of elected producers who work with many entities
and their constituents to focus efforts on production research involving genetic improvement, reproduction,
nutrition, health, welfare, pork quality and safety. Also this entity is charged with producer and consumer
education as well as public promotion of pork. In the face of growing pressure from activist groups and
producers themselves, the NPB developed plans to address this issue in the interest of animal welfare and
their producers. As a result, the NPB implemented the PQAPLUS program (National Pork Board, Des
Moines, IA) that focused on pork quality and safety, animal welfare, care taker training, and public
education. This program is intent on documenting industry compliance for animal welfare. This program is
in its 7th year with 95% of commercial swine farms involved with pork production having producers certified
and farms enrolled in farm site assessment. Many swine production companies have expanded on the
baseline elements of the program and developed their own programs for internal use. Many large commercial
pork processors now require that all suppliers have PQAPLUS certified suppliers and may even require farm
site assessment. In the future the NPB is focused on funding research and providing education and training
on how to improve and optimize animal welfare for the variety of systems involving stall housing, group
housing, and the strategic use of both.

Timelines for swine industry producers to meet housing requirements
While most states have no regulations for stalls, the pork industry has been involved in discussions
with various state legislators, companies, retailers, and even the HSUS. In some cases with producer and
NPB involvement, the stall will be allowed until pregnancy is determined and the timelines for compliance
agreed upon. In other cases, where there was little or no producer input considered, timelines for compliance
have been announced with effective dates. However, in many instances it is uncertain or vague as to how
compliance will be determined or verified. Some of the laws passed in States and the company directives
will allow producers in some States 5 to 10 years to develop plans or be in full compliance. This timeline
will be important as this will give producers time to consider different options for continued use of stalls,
conversion of existing facilities or building new buildings with stalls and pens or pens alone. Part of
producer decisions must involve the valued depreciation of the existing buildings which is calculated at a 15
year lifespan, and which has implications for insurance, asset value, and taxes.

The swine breeding herds of North America
The North American commercial swine breeding herds are managed to produce consistent high
quality pig flow throughout the production system. This is based on the need to minimize production costs
through dispersion of fixed costs across a larger number of animals sold. This has also been associated with
the increase in farm size and greater investment in facilities over time. With increased operation size,
opportunities occur through volume purchase discounts, improved market access and pig pricing. The
ultimate profitability of these farms depends upon meeting production targets for processors. These larger
farms are designed to operate based on scale of production for improved facility utilization, labor efficiency,
multi-site production, and use of advanced management technologies (MCBRIDE & KEY, 2003; PLAIN &
LAWRENCE, 2003; MARCHANT, 2007; PIGCHAMP, 2011; USDA, 2012).
In addition breeding farms focus on continuous improvement in genetic traits that are economically
valued (SCHINCKEL & BENNET, 1999; ROBINSON & BUHR, 2005) while maximizing pigs produced a
year (BRITT, 1986; BATISTA & PIJOAN, 2002). In many of the larger breeding farms, weaned pigs are
moved off-site to commercial grow-finish units. It is now common for breeding units to supply multiple
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grow-finish farms within a week. As a result, production shortages in breeding farms can impact downstream
production flow in grow-finish and in pork processing and supply operations. In North America, the top 25
production farms have been identified (FREESE, 2012) holding sow inventories from 22,000 to 862,000
sows. These farms account for 3.0 million animals out of 5.82 million sows (USDA, 2012) or ~52% of the
commercial U.S. breeding herd (Table 4). Of the total U.S. commercial pig production, the majority (95%)
occurs on operations with an inventory of 1,000 head or more, while the majority of small farms actually
have an inventory of less than 100 pigs (Table 5). The Canadian breeding herd maintains ~1.3 million sows
and is also important in global pork supplies (FAOSTAT, 2009) with similar farm sizes and productivity as
the U.S farms (PIGCHAMP, 2011) and with the 5 farms accounting for 17% of the Canadian breeding herd
inventory (Table 6).
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TABLE 4 - Top 25 Pork production companies based on numbers of sows in the U.S. (adapted from Freese, 2012)
2012 rank

Company

# sows

1

Smithfield Foods

862,00

2

Triumph Foods

378,500

3

Seaboard Foods

217,000

4

The Maschhoffs

196,000

5

Prestage Farms

165,000

6

Iowa Select Farms

160,000

7

Pipestone System

145,000

8

Cargill

136,000

9

Carthage System

103,500

10

82,000

11

Maxwell Foods

69,000

12

Hormel Foods

54,000

13

Tyson Foods

52,000

14

Pillen family Farms

50,000

15

Hatfield Quality Meats

49,900

16

Wakefield Pork

42,900

17

Holden Farms

48,000

18

TriOak Foods

35,000

19

Texas Farms

32,900

20

Schwartz Farms

30,000

21

Wilke Farms

30,000

22

AgFeed USA

27,600

23

Hog Slat/TDM Farms

25,500

24
25

18

AVMC Management Services

Swine Graphics Enterprises
Garland Farm Supply

24,900
22,100

TABLE 5 - Percent of US sow inventory by farm size (USDA-NASS, 2012)
Head

Number of
Operations

Percent of inventory

1-99

48,900

0.9

100-499

4,400

1.8

500-999

1,700

1.8

1,000-1,999

1,800

3.7

2,000-4,999

2,100

9.1

5,000-9,999

630

7.0

10,000-19,999

345

7.2

20,000-49,999

180

8.5

50,000+

145

60

Total

60,200

100

TABLE 6 - The top five Canadian pork production operations based on number of sows (adapted from Freese, 2012)
2012 rank

Company

# Sows

1

Maple Leaf Agri-Farms, MB

63,000

2

Hylife, MB

60,000

3

Big Sky Farms, SK

41,500

4

Progessive Livestock Mngt, MB

35,000

5

Provista Agriculture

28,000

Survey data for 120 farms accounting for ~440,000 sows in North America (KNOX et al., 2013)
indicated that 11% of farms had >4000 sows per breeding barn, while 67% had between 501-4000 sows per
breeding barn, and 23% had <500 sows per barn (Figure 1). In larger farms, it was common to have multiple
weaning days each week as opposed to batch weaning systems. Weaning days have important implications
for breeding farm labor requirements and also for scheduling semen supply from boar studs. Average
weaning age showed ~70% of farms weaned at 18-21 days with the current average weaning age of 20 days
(PIGCHAMP, 2011).
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FIGURE 1 - Average number of sows within a breeding barn

Size of farm was also related to use of artificial insemination (AI). Use of AI was >90% on farms
with more than 500 sows (USDA-APHIS, 2006) Larger farms with more than 5000 pigs in inventory also
averaged more pigs per litter (USDA, 2010). Productivity data from both U.S. and Canadian breeding farms
with ~1500 sow inventories also supported the higher productivity (Table 7) with larger farm size for
farrowing rate, pigs born alive and liveborn pigs/sow/year (PIGCHAMP, 2011). The USDA also reported
that larger farms (USDA-APHIS, 2006) were more likely to use total confinement, continuous breeding
flow, all in/all out farrowing, and segregated production systems.

TABLE 7 - 2011 PigCHAMP Benchmarking summary (adapted from PIGCHAMP, 2011)
USA

Canada

Avg sow inventory

1533

1187

FR

82.7

83.9

TB

13.2

13.7

LB

11.8

12.1

Liveborn pigs/yr

26.5

27.2

Wean age

20.1

21.7

Farms

312
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Another survey accounting for 57% of the U.S. commercial sow herd indicated that ~80% of their
sows were housed in stalls (NATIONAL PORK PRODUCERS COUNCIL, 2012). In contrast, the majority
of replacement gilts are managed in pens until they are identified in pubertal estrus. After this time, they may
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remain in their pen or are relocated to another pen or a stall. Regrouping of gilts is often limited to mixing
animals of the same age and size with available pen space. Depending upon farm size, gilt numbers per pen
can range from small groups of 5-10 up to large groups of 30-120 per pen. In most production farms,
detection of pubertal estrus is used to classify gilts as a “heat no serve” to allow one or more additional
cycles before breeding.
Gestation management was also surveyed (KNOX et al., 2013) and even in gestation stall systems,
there has been concern about the detrimental effects of moving sows during early gestation on reproductive
failure. As a result >80% of farms will not allow sows to be moved from stall to stall during the first 30 days
of gestation. After this time, 14% of farms will still allow no sow movement, while 53% allow movement
once and 22% allow multiple movements up to the time when sows will be moved into farrowing. For farms
that allow sow movement in gestation, 58% permit movement 4 weeks after breeding, 19% allow movement
within the 1st week after breeding, and 11% allowed sow movement anytime. Pregnancy diagnosis
methodology was influenced by farm size with >70% of large farms more likely to check for regular and
irregular returns to estrus using boar exposure and to use real-time ultrasound. Farms that used ultrasound
checked for pregnancy between weeks 3-4 (51%) or weeks 4-5 (46%). Most farms (46%) allowed nonpregnant sows two additional re-breeding opportunities before culling within 2-4 weeks. Most farms in North
America report some incidence of infertility (Figure 2). In breeding farms, the percentage of sows bred
within 7 days of weaning was a leading concern, followed by pregnancy failures and gilt estrus detection. An
examination of when the major problems occur, indicates that 50-60% of farms report one or more fertility
problems occurring in the months of July and August.
% of farms
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FIGURE 2 - Average number of sows within a breeding barn

Examination of sow welfare and stress
In the past in North America, the effects of housing on welfare were typically only performed under
scientific research studies. However, in the last several years, many farms have implemented assessments for
animals in stalls or pens. The impact of any type of housing can be evaluated for welfare, but there are no
clear uniform measures for welfare. There are obvious ones such as fighting, lameness, scratches, and
wounds, but others are more subtle and include cortisol and measures of immune function as well as
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behavior. Additional aspects of sow welfare housing assessments have been reported in Europe and can
include environmental enrichment and ability to express a full range of behaviors (BRACKE et al., 2002;
MUNSTERHJELM et al., 2006; SPOOLDER et al., 2009).
There are clear advantages for housing sows in stalls. These can include the elimination of fighting
to establish social order, no competition for feed or space, and the ability to monitor each animal daily for
feed consumption, health, body condition and reproductive management. However, in some sows, leg
problems associated with weak muscles or joints as well as overgrown hooves, occur as the number of days
in the stall continues (KARLEN et al., 2007). This may of course be affected by several factors unrelated to
the stall itself such as their overall structural soundness for feet and legs (NIKKILÄ et al., 2013), their body
condition following lactation and the diet. Stall size is a concern especially with large sows as these sows can
become space restricted and injured (ANIL et al., 2002b; ANIL et al., 2002a; MCGLONE et al., 2004;
O’CONNELL et al., 2007; NIKKILÄ et al., 2013). Assessment of sow space in stalls includes the ability of
the sow to lie down without her head resting on the feed trough and her rear touching the back of the stall
(NATIONAL PORK BOARD, 2012). Most stalls are 23-24 inches wide and 7 ft. long. Stall integrity is
important to the welfare of sows and assessments must also include examination for damaged metal or sharp
ends on the stall, feed or watering system, as well as the flooring which could be causing animal abrasions or
injuries.
With group housing, fighting is inevitable and can result in short term and long-term welfare issues.
When mixed, most sows fight for 2-3 days as the animals establish their social order. This may involve few,
some or all animals in a pen and can be affected by group size, pen size and design, feed management, and
mixing strategies. The welfare problems associated with the stress of group housing can involve reduced
feed intake and body condition, scratches, wounds, and lameness. In most cases these problems will be only
short-term while for others such as injury, lameness and stress, these can translate into long-term problems
especially for bullied sows and lead to poor health and culling.

Reproductive fertility measures
The reproductive measures assessed in comparison of group and stall housing in scientific studies
and in industry reports are variable. Most relay predictors of or actual data for farrowing rate and litter size.
However, there are other measures which may be important relative to the time of group formation and may
include expression of estrus for breeding, detection of conception failures, litter birth weight variation,
lactation performance, subsequent return to estrus following weaning, and effects on the reproductive
performance of gilt offspring (ESTIENNE et al., 2006).

North America examines future options for breeding herd housing
Many producers are uncertain as to the future of the stall in North America and for the present time
will continue with exiting stall housing in breeding and gestation (KNOX et al., 2013) and even for new
construction (LOULA, 2012). In many cases, announcements for elimination of stall use in the supply chain
is not clear on its use for the first 4 weeks before pregnancy is determined. Some producers and production
systems, anticipating market accessibility with group housing systems, have begun converting some of their
existing structures or are building new structures with a combination of stalls and pens. There is of course,
concern from producers and the allied industries as to the true impact of conversion from stall to group
housing systems on reproductive performance, welfare, costs, management and labor. The issue of group
housing is complex as there are numerous factors that must be considered such as method of feeding (LEVIS
& CONNOR, 2013), group formation (KNOX & ESTIENNE, 2013), remodeling and pen design
(HARMON, 2013), space allowance and group size (GONYOU et al., 2013), and production management
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(BATES & FERRY, 2013). This true not only for weaned sows but discussions should also factor in the
previous management of the replacement gilt before they become part of the new housing system.

Considerations for replacement gilt housing
While the housing of replacement gilts has not been a major focus in the welfare debate for use of
the breeding and gestation stall, in the face of high annual sow replacement rates (KNAUER et al., 2010;
PICHAMP, 2011; KNOX et al., 2013) it not surprising that replacement gilts (P0) make up the greatest
proportion of all sow parities in the breeding herd. Considerable evidence suggests that replacement gilt
selection and management is highly related to longevity in the breeding herd (ENGBLOM et al., 2008;
KNAUER et al., 2010; HOGE & BATES, 2011). Replacement gilt sourcing is important for genetic
improvement of economically valuable traits and herd health. Breeding herds must prioritize biosecurity
since disease risk is most related to new animal entry. To minimize the risk of de-stabilizing the health of the
sow breeding herd, replacement gilts are sourced for similar health or are managed to prevent entry of new
disease through the process of isolation and then acclimatization to the diseases present in the sow breeding
herd. There are numerous approaches for minimizing disease risk from replacement gilts which can start
when gilts are weaned from their mothers up until the time they are mature females. Many larger farms have
adopted the use of a gilt development unit (GDU) where growth and management occurs in an isolated barn.
This process can be from the weaned pig stage up until these gilt’s wean their first litter. Farms that
purchase gilts from outside genetic suppliers can obtain gilts at any stage from weaning until the time they
have expressed estrus. Some farms also raise gilts internally and can select gilts throughout their
development.
Gilts are typically housed in pens in small or large groups. During the gilt development period until
they reach puberty, there are numerous factors that can influence health and fertility. Such factors can
include floor space, group size, growth rate, diet, health, season, and genetics. Regardless of how or when
gilts are obtained, initial selection often occurs between 100-160 days of age based on various traits that can
include structure and soundness, growth rate, vulva, and underline. During the development and selection
period, regrouping and relocation within or between barns to other pen locations may occur multiple times.
Final gilt selection begins with puberty induction at 160-180 days of age and gilts that express pubertal estrus
may be identified or moved into stalls or moved and mixed into pens with other mature gilts after their 1st or
2nd estrus. In North America most gilts will be bred in stalls by AI where they will remain until moved into
farrowing.

Considerations for housing the sow herd in the future
The current North American breeding herd has shown high reproductive performance with most of
its breeding herd inseminated and maintained in stalls over the last 20 years. Data has consistently shown
increases in litter size (USDA, 2012), farrowing rate and pigs produced per sow each year (PIGCHAMP,
2011) with 80-90% of farms reporting wean to estrus intervals within 7 days (KNOX et al., 2013).

The stall for breeding and gestation
Weaned sows are moved from farrowing directly into breeding and gestation stalls where they will
remain until farrowing. Many modern confinement stall systems utilize production flow in a breeding snake
where sows that are moved into farrowing are replaced by newly weaned sows. In this flow system, each
breeding group snakes throughout the building in sequence. In other cases, weaned sows are moved into
stalls in a designated breeding row and will be moved into gestation stalls in the first week or four weeks
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after breeding. Producers have been reluctant to move bred sows from one stall to another after the first week
and before the fourth week to prevent disturbance of pregnancy during the time of implantation. In most
comparisons of group housing systems, the stall is now considered the control with all measures of
reproductive fertility compared to this housing method. In most studies reported, stall housing alone tends to
show the highest reproductive performance and welfare measures as reviewed by Knox & Estienne (2013).

Use of stalls for breeding and early gestation and group pens in later gestation
Since most farms utilize farrowing stalls, a decision can be made to form sow groups at weaning or
at a later time following initial movement into a stall. In the U.S., most commercial farms wean sows into
stalls. In this system, sows that fail to express estrus do not stay in the snake and are removed and replaced
by mated gilts and recycle sows. There are few farms that form sow groups immediately after weaning.
Compared to housing sows in stalls, the overall proportion of animals expressing estrus in small groups of 4
sows when mixed after weaning was not different (KNOX et al., 2004), but others have observed a 10 h
estrus delay with group housing (LANGENDIJK et al., 2000). A review of the effects of mixing after
weaning showed reduced litter size but no effect on conception rate when compared to sows mixed after a 4
week stay in stalls (AREY & EDWARDS, 1998). However, another study showed mixing sows after
weaning reduced day 28 pregnancy rates compared to sows housed in stalls. The investigators noted this
failure appeared to be related to an extended wean to estrus interval (MUNSTERHJELM et al., 2008). While
these studies seem to conflict, it would appear that this will not be the preferred choice of North American
producers as mixing after weaning presents a risk for altering wean to estrus interval and optimal AI timing.
Weaning sows into stalls for detection of estrus and AI and then forming groups within the first week
is a strategy currently employed in North America. This approach has the advantages of utilizing expertise in
estrous detection and AI for larger numbers of sows in stalls with limited animal movement. The stall
housing system has also facilitated the specialized use of the limited number of highly skilled breeding
technicians that are essential for high rates of estrous detection and fertility resulting from the use of artificial
insemination (FLOWERS, 1996, 1998). Use of the stall for one week is attractive since a minimal number of
stalls are needed. This can occur with conventional stalls until breeding and then group formation in pens
with electronic feeding stations (ESF), feeding stall housing, or pen housing with floor or drop feeding. A
research study using dynamic mixing of large groups of 50 sows at day 5 with another group, revealed no
effects on farrowing rate, litter size or longevity, although injury scores were greater in the 2 weeks after
mixing when compared to the static group (ANIL et al., 2006). Another experiment mixed sows in groups of
15 in the first week and also showed no detrimental effects on farrowing rate or litter size (CASSAR et al.,
2008). A review of mixing studies reported that farrowing rates and litter sizes were greatest for sows mixed
in the first week compared to later weeks (MAES, 2012). One U.S. study reported a similar outcome with
groups of 30 to 60 sows except that the comparison group was with sows housed in stalls (BATES et al.,
2003). A recent industry report also suggests that commercial herds mixing sows in the first week when no
longer in standing heat has worked well and is comparable to their stall production farms (PARSONS, 2011).
However, in direct contrast, a review of studies where sows were mixed in the first 10 days after breeding
revealed higher return rates in multiple studies, and lower litter size in some studies when compared to
mixing sows after day 10 or at 4 weeks following breeding (AREY & EDWARDS, 1998). In support these
observations, a recent experiment mixed groups of 58 sows on days 3 to 7 following AI and observed
reduced conception and farrowing rates and the poorest welfare measures when compared to sows in stalls
and those mixed after 5 weeks (HOPGOOD et al., 2011). These conflicting reports suggest mixing in the
first week after breeding may be confounded by several variables that should be considered for their impact
on both reproduction and welfare.
Forming sow groups during the second to fourth week after breeding is not recommended due to the
potential for embryonic loss and pregnancy failure. So it is likely this will not be the choice for time of
mixing sows in North America. However, the data are controversial concerning effects on reproduction. This
may be important as producers may have to mix gilts and sows during this time period due to returns and
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space constraints. Studies suggest that stress associated with feed restriction or elevated cortisol at
implantation had no measurable effect on pregnancy rate or number of healthy embryos at day 30 of
gestation (RAZDAN et al., 2004). Stress from dynamic sow group formation in groups of 50 sows at day 21
of gestation also had no effect on reproductive measures (ANIL et al., 2006). Other research also reveals
that forming groups of sows at days 14 or 21 had no detrimental impact on farrowing rate or litter size
(CASSAR et al., 2008). Arey & Edwards (1998) reviewed a study where sows were mixed in groups of 3 on
day 11 of gestation and reported that stress responses were evident in the dominant and submissive sows, but
there was no effect on their reproductive hormones. In contrast, a review of studies on sow mixing in groups
of 15 indicated lower reproductive performance in sows mixed on days 14 to 21 of gestation compared to
those sows mixed in the first week (MAES, 2012). A recent study that mixed groups of 58 sows on days 14
to 17 of gestation, reported farrowing rates and litter sizes did not differ when compared to sows in stalls or
those mixed after day 35 of gestation. In this same study, sows mixed at this time showed that after
farrowing, a lower percentage of sows were re-bred within 10 days after weaning compared to sows in stalls.
Further, the welfare measures for these sows showed a lower number of fights in the first 24 h after mixing
compared to sows mixed in the first and after the fourth week while other measures of welfare including
lameness and lesions were increased compared to sows on stalls but not greatly different from sows mixed
after 35 days (HOPGOOD et al., 2011). These data on mixing sows from days 11 to 21 provide limited
evidence for significant reproductive failure. However, since many variables could interact to impact
fertility and welfare, attention to the details of the various studies should be evaluated to determine the risks
and develop management strategies to minimize these problems if mixing will occur at this stage.
One of the predominant choices for group housing systems in North America is the use of the stall
for the first 4-6 weeks after breeding and then movement into the one of the group housing systems. This
approach is based on the European model for avoiding conception failures and embryo losses occurring as a
result of stress from mixing during days 11-28 when implantation occurs. The extended use of the stall for
the 4-6 weeks after breeding also allows the controlled intake of feed for sows which may have lost
excessive body weight during lactation, and allows confirmation of pregnancy before mixing. Thin sows can
be fed more and sows with excess body condition can be fed less. Pregnancy diagnosis among sows in stalls
using an ultrasound machine from days 28 to 35 is rapid and accurate as technicians can quickly diagnose
sows as pregnant or open (MILLER et al., 2003). In contrast, in group pens, pregnancy diagnosis with
ultrasound will require additional time as the technician must find and obtain a good image for each sow
whether she remains stationary or not. The extended use of the stall for 4-6 weeks is a practical and effective
system and results in sow reproductive performance similar to sows housed in stalls (PARSONS, 2011) and
with large groups using an ESF in commercial production facilities (SCHWARTZ, 2011). In a review of
mixing experiments, Levis (2006) reported that reproductive performance for sows mixed between days 28
to 50 were also similar to that for sows housed in stalls. A recent study where sows were mixed after day 35
in groups of 58 using an ESF also showed farrowing rates and litter size and re-breeding following weaning
were similar to sows in stalls and sows mixed at day 14, but better than sows mixed in the first week
(HOPGOOD et al., 2011). Certain welfare measures for these sows were similar, slightly reduced or better
compared to sows in stalls and sows mixed earlier in gestation. However, Cassar et al. (2008) reported that
mixing bred sows after day 28 in groups of 15, showed no difference compared to earlier days at mixing.
This system will likely be the choice for most North American farms as it allows for consistency in
reproductive management in larger breeding herds with expertise in the application of reproductive
technologies in stalls and results in acceptable fertility and welfare measures compared to sows in stalls.

Considerations for North American producers when considering group housing systems
Choosing a group housing system is complicated by numerous variables such as the short and longterm effects on reproduction and animal welfare and the numerous choices for group management. While
there are multiple options being considered, the use of solid floors with bedding in confinement is not
considered a viable option for the majority of large commercial producers. In an examination of the other
housing systems, there is limited data for comparing system choices on fertility, welfare, labor, and costs.
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However, information and studies are under way to help producers select a system that can work with
conversion of existing facilities or new construction.

Considerations for conversion of existing facilities and new construction
In a few examples of facility conversion from stalls to feeding stalls, existing back to back rows of 7
ft. stalls were cut by 2/3 in length to create feeding stalls with common pen space for 7-9 sows/pen at a cost
of $130/sow space (RADEMACHER, 2012) while others estimates were at $85/sow space (DAVIDSON,
2012). Connor (2012) estimated the cost of a 100% stall system compared to other systems that used stalls
until mixing after day 35 and then movement into a free access stall or an ESF system. In the group systems,
space was provided at 18.4 sq. ft./sow with 37% of building space assigned for stalls and 63% for pen space.
The feeding stalls used 10 sows/pen while the ESF was based on 56 sows/pen/ESF station. The costs were
similar for new construction for building space ($531 USD/sow space) but stalls had the extra cost for the
stall ($109) and trough ($22) for a total cost of $661/sow space. In the combination stall for 35 days and then
feeding stalls for the remainder of gestation, costs included the stall, trough, and feeding stall for a total cost
of $638/sow space. The ESF system was similar for the 35 day stall use, but the ESF station was estimated at
$160/sow for a total of $697/sow space. Harmon (2013) reviewed the possible options for conversion of
existing facilities. In the report, it was noted that re-modeling will be more complex because it must be based
on the existing building width and the flooring layout for slats and solid portions. With any remodel with use
of a free access stall, the slatted portion of the floor must be positioned under the back end of the sow. With
use of a non-gated feeding stall, alley space at the front of the stall must be considered to provide feed, but in
other types of feeding systems may not be required for all rows of stalls. However, alleyway space must be
considered in any building for moving sows and ease of animal flow. In the gated or non-gated stall systems,
adequate space behind the sow is needed to allow her to back out of the stall. Depending upon system this
can range from 7 to 10 ft. Space is also required for the sow lying area. However, since not all sows will
choose to rest in the open area at the same time and may remain within their stalls, the amount of common
space can be adjusted for the type of stall. In floor feeding designs, solid flooring must be available or
constructed for pens with barriers to separate groups to limit feed competition.

Changes in sow capacity
Harmon (2013) reported that small pen systems are less efficient for space utilization as they require
more sq. ft. per sow to limit aggression when compared to larger groups. Based on this, 23 sq. ft. will be
required per sow for penned groups of <10 sows while 18 sq. ft. can be used for larger groups (>40
sows/pen). With an ESF, it is estimated that that there will be a 3% loss of space with large groups while a
7% loss in capacity will occur with small groups. Floor feeding systems will lose 6% of capacity in large
groups and 22% in small pens. In non-gated stalls, the use of long dividers to reduce competition will reduce
sow capacity space by 50% while short dividers will reduce capacity by 12-30% depending upon group size
and space allowances. In the feeding stalls, a reduction in capacity will range from 33 to 49% depending
again on group size and space requirements.

Group housing feeding systems
Feeding systems are divided into competitive and non-competitive systems (GONYOU et al., 2013;
LEVIS & CONNOR, 2013). The non-competitive systems are preferred for reduced aggression and include
the gated feeding stall and the ESF. Competitive feeding systems include floor feeding, non-gated feeding
stalls, and the trickle feeding stalls. With the ESF, most systems utilize one ESF for each group of 50-60
sows. The competitive feeding systems using the non-gated feeding stalls can be short (19”) or as long as 6
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ft. (HARMON, 2013). The longer the stall the less competition, but then more sow capacity is lost. In highly
competitive floor feeding systems, pen dividers and space are important to limit aggression.

Dynamic and static sow systems
Bates & Ferry (2013) reviewed the space requirements for sows in static groups and noted that space
must be allocated for the entire breeding group since no new animals will be added during the entire 16
weeks of gestation. However, in dynamic groups, space will be allocated for all mated females for only the
first 4 weeks, and then as returns or open sows are removed, space will only be needed for the remaining
pregnant sows for the 13 weeks of gestation. Spacing allocations for the dynamic system must be based on
predicted conception rates and problems can arise when conception rates are higher than expected. For sows
grouped in pens after pregnancy diagnosis, spacing will need to be planned for the 12-13 weeks of gestation.
For spacing, a minimum of 18 sq. ft. should be provided for gilts and small sows while for larger sows, this
should be increased. Models for production flow for a 2500 sow farm include weekly breeding groups of 120
sows which can be housed in a single large pen of 120, 2 pens of 60, 6 pens of 20, or 10 pens of 12 sows. It
has been noted that one of the challenges in dynamic systems is that sow identification is more of an issue
since these animals must all be identified and moved into farrowing at the proper time.

Labor
While discussions for stalls and group housing continue, there has been limited discussion of labor.
While farms that wean into breeding stalls will remain similar for the critical periods for estrous detection
and AI, for those that wean into pens, modified estrous detection and breeding procedures will be required.
In stall systems fenceline exposure will continue while those weaning into groups will have choices for
direct physical boar exposure with V-boars or can utilize fenceline contact with mature intact boars. In large
group pens, physical boar exposure by walking the V-boar into the pen and checking for estrus is common,
but it is difficult to control boar contact with all females in the pen. In this case, exposure will require the
female to seek out the boar and it will be difficult to control duration of exposure. In smaller pen scenarios,
direct boar and fenceline contact can be effective. To obtain similar results in large pens, smaller groups of
sows can be moved into a V-boar pen, into a pen adjacent to a boar, or to a detection and mating area
(LANGENDIJK et al., 2000). This will require additional time and labor for sorting and moving sows. In
addition, sows in estrus will require AI in the period of time they are standing, and not all sows will stand
longer than 15 minutes (KNOX et al., 2004). Another consideration involves the difficulty in moving estrual
sows back to their home pen if they are still in the locked position. In pen housing, checking for returns to
estrus will also require fenceline or physical boar contact. Pregnancy diagnosis while easy with ultrasound in
stalls, will now require more time as the technician must seek out the sows to check, mark them, and hope
they stand still long enough to get a good image. Of no less importance than time and labor, is employee
safety. There is always a risk of employee injury when moving and using boars and working in pens with
large sows. Since high libido boars are valued for their ability to stimulate females, this invariably results in
boars that are highly motivated to breed and can be aggressive and dangerous to handlers when they are
frustrated. Although the F1 Meishan x Large White crossbred boar is popular for its high libido, smaller size,
and reduced aggression towards handlers, it is important consider the maturity of the animal when use for
detection of estrus. While the Meishan will reach puberty at ~4 months of age, the Large White boars will
not show positive effects on females until mature at 10 months of age. This same stimulatory effect is not
certain for the Meishan or the F1 crossbred boar. Since most reproductive traits are lowly to moderately
heritable, it is important to consider the true age of maturity for stimulation of estrus when using the F 1. In
pen exposure with fenceline or physical boar contact, it is important consider the number of boars needed,
the pens or duration of time the boar will be needed, and provision of housing away from the females to be
checked. In the pen scenarios on large farms, an increase in boars may be required to maintain high libido
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and avoid boar fatigue. In addition, in pen housing, gilts and sows can often show considerable aggression
towards boars as well.

The future
While the use of the stall in North America in the future remains uncertain, it is likely that as time
progresses, there will be some clarity as to the details for use of the stall, the welfare measures that should be
considered, as well as the practicality and safety of the new systems for animals and humans. Further, as
more focused research is conducted to assess welfare and reproductive performance in these systems,
producers will determine which approaches are practical from a cost and labor perspective. It is also likely
that with time, producers will work with businesses in the pork supply chain to discuss and determine what
systems will actually meet the criteria for improved animal welfare, while maintaining food safety, pork
quality and supply of product.

References
ANIL, L.; ANIL, S. S. & DEEN, J . Evaluation of the relationship between injuries and size of gestation stalls relative
to size of sows. J. Am. Vet. Med. Assoc. 221, 834-836. 2002a.
ANIL, L., ANIL, S. S. & DEEN, J. Relationship between postural behaviour and gestation stall dimensions in relation
to sow size. Appl. Anim. Behav. Sci. 77, 173-181. 2002b.
ANIL, L.; ANIL, S. S.; DEEN, J.; BAIDOO, S. K. & WALKER, R. D. Effect of group size and structure on the
welfare and performance of pregnant sows in pens with electronic sow feeders. Canadian Journal of Veterinary
Research-Revue Canadienne De Recherche Veterinaire. 70, 128-136. 2006.
AREY, D. S.; & EDWARDS, S. A. Factors influencing aggression between sows after mixing and the consequences for
welfare and production. Livest. Prod. Sci. 56, 61-70. 1998.
BATES, R. O.; EDWARDS, D. B. & KORTHALS, R. L. Sow performance when housed either in groups with
electronic sow feeders or stalls. Livest. Prod. Sci. 79, 29-35. 2003.
BATES, R. O. & FERRY, E. Group Housing Systems: Production flow and management. National Pork Board. 2013.
BATISTA, L.; & PIJOAN, C. Production and economic advantages of high health production Proc. of the 17th IPVS,
USA, p. 336. 2002.
BRACKE, M. B. M.; METZ, J. H. M.; SPRUIJT, B. M. & SCHOUTEN, W. G. P. Decision support system for overall
welfare assessment in pregnant sows B: Validation by expert opinion. J Anim Sci. 80, 1835-1845. 2002.
BRITT, J. H. Improving sow productivity through management during gestation, lactation and after weaning. J Anim
Sci. 63, 1288-1296. 1986.
CASSAR, G.; KIRKWOOD, R. N.; SEGUIN, M. J. ; WIDOWSKI, T. M.; FARZAN, A.; ZANELLA, A. J. &
FRIENDSHIP, R. M. Influence of stage of gestation at grouping and presence of boars on farrowing rate and litter size
of group-housed sows. J Swine Health Prod. 16, 81-85. 2008.
CONNOR, J. Gestation Housing: What's it going to cost? Carthage Veterinary Service, Ltd. Proceedings of the 22nd
Annual Swine Conference Macomb, USA. 2012.
DAVIDSON, D. Proceedings of Allen D. Leman Swine Conference, USA. 2012.
ENGBLOM, L.; LUNDEHEIM, N.; STRANDBERG, E. ; SCHNEIDER, P.; DALIN, A. M. & ANDERSSON, K.
Factors affecting length of productive life in Swedish commercial sows. J Anim Sci. 86, 432-441. 2008.
ENGLAND, D. C. & SPURR, D. T. Litter size of swine confined during gestation. J Anim Sci. 28, 220-223. 1969.
ESTIENNE, M. J.; HARPER, A. F. & KNIGHT, J. W. Reproductive traits in gilts housed individually or in groups
during the first thirty days of gestation. J Swine Health Prod. 14, 241-246. 2006.
FAOSTAT. World Pig Meat Production: Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2009). Available
in:
http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=569. Accessed: March 28 2013.
FLOWERS, W. L. Performance expectations of different mating systems. Proceedings of the Allen D. Leman Swine
Conference. USA, p. 63-66. 1996.
FLOWERS, W. L. Insemination programs for swine to increase fertility. J Anim Sci. 76, 39-46. 1998.
FLOWERS, W. L. & ALHUSEN, H. D. Reproductive performance and estimates of labor requirements associated with
combinations of artificial insemination and natural service in swine. J Anim Sci. 70, 615-621. 1992.
FREESE, B. Pork Powerhouses 2012: Successful Farming. (2012). Available in:
28

http://www.agriculture.com/uploads/assets/promo/external/siteimages/PP2012.pdf. Accessed: March 28 2013.
GONYOU, H. W.; RIOJA-LANG, F. & SEDDON, Y. Group Housing Systems: Space allowance and group size.
National Pork Board. 2013.
HARMON, J. D. Group Housing Sytems: New and conversion construction. National Pork Board. 2013.
HOGE, M. D. & BATES, R. O. Developmental factors that influence sow longevity. J Anim Sci. 89, 1238-1245. 2011.
HOPGOOD, M.; GREINER, L.; CONNOR, J.; SALAK-JOHNAON, J. & KNOX, R . Effect of day of mixing
gestating sows on reproductive fertility and animal well-being. Proceedings of the Allen D. Leman Swine Conference.
USA, p. 199-202. 2011.
HSUS. An HSUS Report: Welfare issues with gestation crates for pregnant sows. (2013). Available in:
http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/HSUS-Report-on-Gestation-Crates-for-Pregnant-Sows.pdf. Accessed:
March 28 2013.
KARLEN, G. A. M.; HEMSWORTH, P. H.; GONYOU, H. W.; FABREGA, E.; STROM, A. D. & SMITS, R. J. The
welfare of gestating sows in conventional stalls and large groups on deep litter. Appl. Anim. Behav. Sci. 105, 87-101.
2007.
KEMP, B. & SOEDE, N. M. Reproductive issues in welfare-friendly housing systems in pig husbandry: A review.
Reprod Dom Anim. 47, 51-57. 2012.
KNAUER, M.; STALDER, K. J. ; SERENIUS, T. ; BAAS, T. J.; BERGER, P. J.; KARRIKER, L.; GOODWIN, R. N.;
JOHNSON, R. K.; MABRY, J. W.; MILLER, R. K.; ROBISON, O. W. & TOKACH, M. D. Factors associated with
sow stayability in 6 genotypes. J Anim Sci. 88, 3486-3492. 2010.
KNOX, R. V.; BREEN, S. M.; WILLENBURG, K. L.; ROTH, S.; MILLER, G. M.; RUGGIERO, K. M. &
RODRIGUEZ-ZAS, S. Effect of housing system and boar exposure on estrus expression in weaned sows. J Anim Sci.
82, 3088-3093. 2004.
KNOX, R. V. & ESTIENNE, M. Group Housing Systems: Forming gilt and sow groups. National Pork Board. 2013.
KNOX, R. V.; RODRIGUEZ ZAS, S. L. ; SLOTER, N. L.; MCNAMARA, K. A.; GALL, T. J.; LEVIS, D. G.;
SAFRANSKI, T. J. & SINGLETON, 2013. An analysis of survey data by size of the breeding herd for the reproductive
management practices of North American sow farms. J. Anim. Sci. 91, 433-445. W. L.
LANGENDIJK, P.; SOEDE, N. M. & KEMP, B. B. Effects of boar contact and housing conditions on estrus
expression in weaned sows. J. Anim. Sci. 78, 871-878. 2000.
LEVIS, D. G. Gestation sow housing -options abound. National Hog Farmer April 15, 12-17. 2006.
LEVIS, D. G., and L. Connor. Group Housing Systems: Choices and designs. National Pork Board. 2013.
LEVIS, D. G.; ZIMMERMAN, D. R.; HOGG, A.; AHLSCHWEDE, W. T.; REESE, D. E. & BRUMM, M. C. Swine
Reproductive Management, Nebraksa Cooperative Extension, University of Nebraska, Lincoln, NE. 1989.
LOULA, T. What I see being done in sow gestation housing. Proceedings of the Allen D. Leman Swine Conference.
USA, p. 1-3. 2012.
MAES, D. Approaches: What are the alternatives? Pig Progress. Reed Business Intl. Agri Media, Netherlands. 28, 2830. 2012- 2013.
MARCHANT S, R. Scale economies estimation in the pork meat industry in Chile. Agricultura Técnica. 67, 292-299.
2007.
MCBRIDE, W. & KEY, N. Economic and structural relationships in U.S. hog production. (2003). Available in:
http://www.ers.usda.gov/publications/aer-agricultural-economic-report/aer818.aspx. AER-818.
MCGLONE, J. J.; VINES, B. ; RUDINE, A. C. & DUBOIS, P. The physical size of gestating sows. J Anim Sci. 82,
2421-2427. 2004.
MILLER, G.; BREEN, S.; ROTH, S.; WILLENBURG, K. & KNOX, R. Pregnancy diagnosis in swine: a comparison of
two methods of real-time ultrasound, and characterization of image and labor requirements for positive pregnancy
diagnosis. J Swine Health Prod. 11, 233-239. 2003.
MUNSTERHJELM, C.; VALROS, A.; HEINONEN, M.; HÄLLI, O. & PELTONIEMI, O. A. T. Welfare index and
reproductive performance in the sow. Reprod Dom Anim. 41, 494-500. 2006.
MUNSTERHJELM, C.; VALROS, A.; HEINONEN, M.; HÄLLI, O. & PELTONIEMI, O. A. T. Housing during early
pregnancy affects fertility and behaviour of sows. Reprod Dom Anim. 43, 584-591. 2008.
NATIONAL PORK BOARD. PORK QUALITY ASSURANCE PLUS, Des Moines, IA. 2012.
NATIONAL PORK PRODUCERS COUNCIL. Survey shows few sows in open housing. (2012). Available in:
http://www.nppc.org/2012/06/survey-shows-few-sows-in-open-housing. Accessed: December 27 2012.
NIKKILÄ, M. T.; STALDER, K. J.; MOTE, B. E.; ROTHSCHILD, M. F. ; GUNSETT, F. C.; JOHNSON, A. K.;
KARRIKER, L. A.; BOGGESS, M. V. & SERENIUS, T. V. Genetic associations for gilt growth, compositional, and
structural soundness traits with sow longevity and lifetime reproductive performance. J. Anim Sci. [Epub ahead of
print]. 2013.
O’CONNELL, M. K.; LYNCH, P. B.; BERTHOLOT, S.; VERLAIT, F. & LAWLOR, P. G. Measuring changes in
physical size and predicting weight of sows during gestation. Animal. 1, 1335-1343. 2007.
29

PARSONS, T. D. Making electronic sow feeding work in the United States: Static vesus dynamic animal flows.
Proceedings of the Allen D. Leman Swine Conference. USA, p. 203-205. 2011.
PIGCHAMP.
Data
Summary.
Benchmark.Farms.Com.
(2011).
Available
in:
http://www.pigchamp.com/LinkClick.aspx?fileticket=NMdM5F73gKE%3d&tabid=115.
PLAIN, R.; FOSTER, J. R.; FOSTER, K. A.; BACHE, D.; ZERING, K.; MASSEY, R. E.; WILLIAMS, J. E.; LUCE,
W. E.; HUHNKE, R. L.; STANISLAW, C. M.; PARKER, J. W.; HURT, C.; LINES, A. E.; SCHWAB, G.;
HONEYMAN, M. S.; MCGLONE, J. J.; KLIEBENSTEIN, J. B. & LARSON, B. E. Pork Industry Handbook. North
Carolina Cooperative Extension Service, North Carolina State University, Raleigh, NC. 2002.
PLAIN, R.; & LAWRENCE, J. D. Swine production. Vet Clin Food Anim. 19, 319-337. 2003.
RADEMACHER, C. Sow housing perspective:Murphy-Brown Western Operations. Proceedings of the Allen D. Leman
Swine Conference. USA, p. 2. 2012.
RAZDAN, P.; TUMMARUK, P.; KINDAHL, H.; RODRIGUEZ-MARTINEZ, H.; HULTÉN, F. & EINARSSON, S.
Hormonal profiles and embryo survival of sows subjected to induced stress during days 13 and 14 of pregnancy. Anim
Reprod Sci. 81, 295-312. 2004.
ROBINSON, J. A. B. & BUHR, M. M. Impact of genetic selection on management of boar replacement.
Theriogenology. 63, 668-678. 2005.
SCHINCKEL, A. P. & BENNET. G. The economic impact of genetic improvement. National Swine Improvement
Federation. 1, 1-8. 1999.
SCHMIDT, W. E.; STEVENSON, J. S. & DAVIS, D. L. Reproductive traits of sows penned individually or in groups
until 35 days after breeding. J Anim Sci. 60, 755-759. 1985.
SCHWARTZ, M. A comparison of group-housed gestation and stalled gestation within a system. Proceedings of the
Allen D. Leman Swine Conference. USA, p. 207-209. 2011.
SINGLETON, W.; BODMAN, G. R. & LEVIS, D. Individual mating facilities for swine, Cooperative Extension
Service University of Illinois, Urbana-Champaign. 1992.
SPOOLDER, H. A. M.; GEUDEKE, M. J.; VAN DER PEET-SCHWERING, C. M. C. & SOEDE, N. M. Group
housing of sows in early pregnancy: A review of success and risk factors. Livest Sci. 125, 1-14. 2009.
USDA-APHIS.
National
Animal
Health
Monitoring
System:
Swine.
(2006).
Available
in:
.http://www.aphis.usda.gov/animal_health/nahms/swine/index.shtml. Accessed: March 28 2013.
USDA.
National
Agricultural
Statistics
Service:
Hogs
and
Pigs.
(2010).
Available
in:
http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_Subject/index.php?sector=ANIMALS%20&%20PRODUCTS.Accessed:
March 28 2013.
USDA.
National
Agricultural
Statistics
Service:
Hogs
and
Pigs.
(2012).
Available
in:
http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_Subject/result.php?CA117921-CBC5-3549-833E4A86059B1834&sector=ANIMALS%20%26%20PRODUCTS&group=LIVESTOCK&comm=HOGS.
Accessed:
March 28 2013.
WEITZE, K. F. Update on the worldwide application of swine AI. In: Boar Semen Preservation IV. Ed. JOHNSON, L.
A. & GUTHRIE, H. D. Allen Press. p. 141-146. 2000.

30

ANÁLISE DO PAPEL DOS CAMINHÕES E DO TRANSPORTE DE ANIMAIS NA
TRANSMISSÃO DE DOENÇAS: NOVOS CONCEITOS

ROLE OF TRANSPORT TRAILERS AND PIG TRANSPORT ON DISEASE TRANSMISSION: NEW
CONCEPTS

Daniel Linhares1*; Robert Morrison2

Departamento de Serviços Técnicos, Agroceres PIC – Rio Claro, SP.

1

College of Veterinary Medicine, University of Minnesota – Saint Paul, MN, EUA.

2

*Autor para correspondência: dcl.linhares@gmail.com

Resumo
Experimentos controlados e levantamentos epidemiológicos mostram que a transmissão de
patógenos via transporte é possível. As formas comprovadas de desinfeção de carretas disponíveis hoje,
envolvem limpeza e lavagem, seguidas de a) secagem completa da carreta, b) desinfecção química utilizando
desinfetantes ou c) secagem rápida utilizando corrente de ar quente. Seja qual for o procedimento adotado
para descontaminação de carretas, a implementação deve ser checada rotineiramente devido a possíveis
falhas na execução de procedimentos. Novas tecnologias para desinfeção estão emergindo – não como
formas de substituir lavagem e desinfecção clássica, mas como opções alternativas, dependendo da situação.

Introdução
A obtenção da máxima lucratividade na produção de suínos é possível em ambientes onde ele possa
desempenhar seu máximo potencial genético. Agentes patogênicos interferem diretamente na saúde de
suínos, o que acarreta custos de tratamento e impacto nas performances reprodutiva e de crescimento dos
animais. Portanto, estritas medidas de biossegurança são empregadas para reduzir risco de introdução de
agentes infecciosos na produção de suínos.
A introdução de agentes infecciosos em sistemas de produção de suínos ocorre através da introdução
de animais portadores, ou por vias indiretas, como exemplo, carretas de transporte de suínos contaminadas
com agentes infecciosos.
O objetivo deste artigo é o de revisar a) as condições de transmissão de patógenos via transporte e b)
as tecnologias disponíveis e emergentes para inativação de patógenos, presentes em veículos de transporte de
suínos, entre as granjas.
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Transmissão de patógenos durante o transporte de suínos
A infecção de suínos por patógenos, seguido de transporte em veículo contaminado, depende da
viabilidade do patógeno em matéria orgânica, presente no veículo que, normalmente, inclui dejetos de
suínos. Estudos mostram que diversos agentes infecciosos podem manter-se viáveis por algum tempo em
dejetos suínos, dependendo das condições de temperatura e pH, incluindo os vírus da Febre Aftosa, Peste
Suína Clássica, Peste Suína Africana, Doença de Aujeszky, Influenza, Paramyxovirus suíno, Gastroenterite
Transmissível, Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos, bem como bactérias como Salmonella, E.
coli, Campylobacter, Yersinia enterocolitica e Listeria (BØTNER, 1991; AJARIYAKHAJORN et al., 1997;
GUAN & HOLLEY, 2003; MANNION et al., 2007; ZIEMER et al., 2010; BUI et al., 2011; MARTI et al.,
2011; BØTNER & BELSHAM, 2012).
A demonstração da infecção do suíno durante o transporte foi demonstrada com estudo utilizando o
vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRSv) (DEE et al., 2004b), onde foram alojados,
por 2 horas, leitões de 3 semanas de idade, previamente infectados experimentalmente, com PRRSv, em
carreta de transporte em escala 1:150. Após esse período, os leitões foram retirados da carreta e, em seu
lugar, foram introduzidos leitões sentinelas “livres” de PRRSv, de onde, após alojados por um período
também de 2h, foram retirados e alojados em uma quarentena. Foi verificado que leitões soro-converteram
para PRRSv, demonstrando que ambiente de carreta de transporte de suínos previamente contaminado pode
infectar suínos durante o transporte.
Além do mais, veterinários da PIC nos Estados Unidos investigaram, durante 4 anos, 35 granjas que
se infectaram com PRRSv. Foi concluído que 17% dos surtos foram associados a falhas na biossegurança de
transporte de suínos (TORREMORELL et al., 2004), evidenciando a importância dessa via de transmissão de
agentes infecciosos para suínos.
Portanto, disseminação de patógenos, via carreta de transporte de suínos, é possível e há evidências
para indicar que o fenômeno ocorre com certa frequência. Dessa forma, ferramentas para descontaminação
de veículos de transporte de suínos foram estudados, como revisado a seguir.

Tecnologias para inativar patógenos em veículos transporte suínos
Dr. Dee e colaboradores validaram, cientificamente, diferentes formas para inativação de patógenos
presentes em veículos de transporte de suínos. Estes protocolos são baseados em remoção da matéria
orgânica, lavagem da carreta com bomba de água de alta pressão seguida de:


Secagem completa da carreta por pelo menos 8 horas (DEE et al., 2004a; DEE et al., 2004b; DEE et
al., 2005a; DEE et al., 2005b);



Desinfecção química da carreta com produtos como gluteraldeído 7% + cloreto de quaternário
amônia 26% (ex.: produto comercial: Synergize TM) (DEE et al., 2004a; DEE et al., 2004b; DEE et
al., 2005a);



Thermo-assisted drying and decontamination (TADD), que consiste em submeter a carreta à corrente
de ar aquecido (71ºC por 30 minutos) seguido de vazio sanitário (repouso) de pelo menos 2 horas
(DEE et al., 2005b; DEE et al., 2007).

Apesar da disponibilidade das tecnologias acima mencionadas, foi recentemente apontado que
metade dos veículos usados para transporte de suínos nos Estados Unidos não foram lavados após todas as
cargas (SCHNEIDER et al., 2011). Além do mais, Bigras-Poulin e colaboradores seguiram quase 400.000
transportes de suínos na Dinamarca e reportam que o mesmo caminhão foi usado para mais de uma carga em
quase 80% dos transportes, sem lavação entre elas. Em determinadas situações, o mesmo caminhão foi usado
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para mais de 10 cargas antes de ser desinfetado (BIGRAS-POULIN et al., 2007).
Estes dados evidenciam que os procedimentos atuais para lavagem de descontaminação de carretas
de transporte de suínos possuem desvantagens que impedem sua ampla adoção por produtores. Por exemplo,
investimentos significativos são necessários para construir lavadores de caminhões. Uma vez construídos, os
produtores necessitam arcar com custos variáveis de cada lavagem que vai de R$ 150 a 350, dependendo do
tamanho da carreta. Além disso, a falta do cumprimento adequado de procedimentos de biossegurança
representa um desafio (RACICOT & WOGALTER, 1995; RACICOT et al., 2011) resultando na não
inativação de patógenos como preveem os protocolos. Além do mais, há o risco de contaminação cruzada
com agentes patogênicos, durante o processo de lavagem de múltiplos caminhões.
Portanto, além da necessidade de maior conscientização de veterinários e produtores sobre a
importância da biossegurança de transportes de veículos, há a oportunidade de validação de técnicas
alternativas e simples para descontaminação de carretas de suínos, possibilitando que maior percentual de
veículos seja devidamente desinfetado entre as cargas.

Tecnologias emergentes para descontaminação de carretas
Baseado no princípio de que agentes patogênicos sofrem inativação quando submetidos a
temperaturas elevadas, estudos recentes têm sugerido que aquecimento de ambiente (ex.: galpão) onde se
encontra a carreta, por determinado período de tempo, é uma forma de inativação de patógenos presentes na
carreta (SCHWARTZ et al., 2013). Tomando PRRSv como exemplo, experimentos medindo a meia-vida1
desse patógeno em matéria orgânica a temperaturas entre 4ºC e 80ºC demostraram que, assim como outros
patógenos , a infectividade desse vírus cai exponencialmente, com o aumento da temperatura ambiente. Por
exemplo, equações de regressão sugerem inativação completa de PRRSv nas diferentes combinações de
temperatura e tempo: 50º C por 7 horas, 40º C por 26 horas ou 30º C por 96 horas (LINHARES et al., 2012).
É importante ressaltar que as referidas temperaturas não se referem à do ambiente geral, mas sim àquela do
interior da matéria orgânica presente na carreta a ser descontaminada.
Hao e colaboradores (2013), partindo do princípio de que a maioria dos patógenos é sensível a pH
levemente ácido, sugerem o uso de acidificadores em soluções de lavagem para inativar patógenos presentes
em ambientes (HAO et al., 2013). Essa medida merece validações a campo. De qualquer forma, assim como
quando se usa tratamento térmico, é preciso lembrar que o pH deve ser medido no interior da matéria
orgânica presente no ambiente a ser descontaminado. Portanto, o uso de acidificantes de soluções parece ser
uma alternativa a desinfetantes, mas não elimina a necessidade da lavação prévia da carreta para remoção de
matéria orgânica.
Similarmente, o uso de luz ultravioleta tem sido sugerido como forma de inativação de patógenos de
superfícies em granjas de suínos (DEE et al., 2011). Contudo, a luz ultravioleta não penetra no interior de
matérias orgânicas e, portanto, não é indicada para desinfecção de ambientes que não foram previamente
lavados.

Conclusões
Em resumo, há evidencias da importância da disseminação de doenças infecciosas via carretas de
transporte de suínos, previamente contaminadas, o que aponta a “biossegurança de transporte” como peça
fundamental na biossegurança geral do sistema de produção de suínos. Para descontaminação das carretas é
necessária a lavação com bomba de água de alta pressão garantindo a remoção completa da matéria orgânica
1

Meia vida – tempo necessário para redução de títulos de infecção (ex.: TCID50) pela metade
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seguido de secagem completa ou uso de desinfetante químico. Para agilizar o processo de secagem, alguns
lavadores têm sido equipados com turbina geradora de ar aquecido (TADD – thermo-assisted drying and
decontamination). Formas alternativas de descontaminação de veículos têm sido estudadas, mas ainda estão
em processo de validação. Por fim, estudos de implementação de práticas de biossegurança em granjas de
aves e suínos têm mostrado a importância da checagem de processos, garantindo que a prática está em
sincronia com a teoria, ou seja, que os procedimentos operacionais padrão (POPs) estão sendo executados
corretamente – este conceito é valido para a biossegurança de transporte.
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Resumo
O incremento no comércio internacional de animais e seus produtos tem trazido crescente
importância para a atuação de organizações normatizadoras, como a Organização Mundial de Saúde Animal
- OIE. No presente trabalho é discutida a estrutura operacional e processo de tomada de decisão adotados
pela OIE, assim como seus principais procedimentos no que se refere à notificação de enfermidades, difusão
de informação zoosanitária e processos de reconhecimento oficial de status sanitário, com foco em sanidade
dos suínos.

Introdução
O crescimento do comércio internacional de animais e seus produtos trouxe crescentes riscos de
disseminação de enfermidades transmissíveis, com impactos que podem transcender as fronteiras dos
parceiros comerciais diretamente envolvidos. Tal comércio, no âmbito da carne suína em 2011, envolveu 138
países (FAO, 2013), alcançando cerca de 6,5 milhões de toneladas (equivalente carcaça) (USDA, 2013). A
necessidade de estabelecimento de diretrizes que relacionassem saúde animal e comercio internacional levou
à criação da OIE, com objetivos de promover a transparência em saúde animal e aportar segurança ao
comercio internacional (KAHRS, 2004). A implementação do Acordo de Medidas Sanitárias e Fitosanitárias
da Organização Mundial do Comércio (OMC, 1995) trouxe um impulso adicional a essa demanda (JENSEN,
2002; ZEPEDA, 2005; WTO, 2012), fazendo com que a OIE ampliasse seus objetivos de acordo com a
demanda dos 178 Países-Membros da Organização em 2012. Esse progresso refletiu-se na atualização das
diretrizes da OIE, bem como no estabelecimento de procedimentos de reconhecimento de status sanitário
oficial e de validação de programas de controle de enfermidades (OIE, 2012) que introduziram um novo
modelo nas relações comerciais internacionais (LIGHTNER, 2012).
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Organização Mundial de Saúde Animal: um breve histórico
A percepção de risco de ocorrência de enfermidades animais em função do transito de animais e seus
produtos derivados encontra origens remotas na História (BLANCOU, 1995). Estratégias coordenadas para
prevenção destas enfermidades, no entanto, passaram a ser mais solidamente adotadas a partir do século
XVIII, seguindo a criação das primeiras escolas de Medicina Veterinária. Tal especialização facultou o
desenvolvimento dos primeiros serviços veterinários nacionais, amparados por infra-estruturas legais que
passaram a estabelecer critérios não-tarifários aos produtos em circulação no comercio internacional
(BRESSOU, 1970). A utilização de tais critérios, embora bem sucedida na redução da difusão de
determinadas enfermidades, evidenciou a necessidade de adoção de abordagens supra-nacionais para efetivo
controle de enfermidades transfronteiriças. Surgiram, assim, certas iniciativas isoladas definindo ações
cooperativas de prevenção de enfermidades, em geral estabelecidas entre países ligados por parcerias
comerciais e cujas regulamentações, definidas caso-a-caso, restringiam-se à prevenção da difusão de
enfermidades e sem vínculos com perspectivas de redução de prevalências ou mesmo erradicação.
Neste contexto, e amparado pela necessidade de trazer uma abordagem global ao combate de
enfermidades animais, fez com que um grupo de países fundasse o Escritório Internacional de Epizootias, em
1924, conhecido como OIE, acrônimo de seu nome em francês. O acordo de cooperação formalizado com a
Organização Mundial do Comércio em 1998, no marco do Acordo de Medidas Sanitária e Fitosanitárias
(Acordo SPS) trouxe à OIE responsabilidade sobre regulamentações em temas de saúde animal que
impactem no comercio internacional de animais e seus produtos (OMC, 1998). Em maio de 2003 a
instituição passou a intitular-se Organização Internacional de Saúde Animal, mantendo o mesmo acrônimo
pelo qual se tornou conhecida (THIERMANN, 2005).

OIE: Estrutura, processo de tomada de decisão e regulamentações
Originalmente fundada por 24 países, a OIE é atualmente integrada por 178 Países-Membros,
representados por seus respectivos Delegados. Com sede na França, a instituição é administrada por um
Diretor-Geral, eleito pelos Delegados para um mandato de cinco anos. Em adição, o mandato da OIE é
regionalmente representado por cinco Representações Regionais e seis Representações Sub-Regionais (OIE,
2013a). O progresso científico e tecnológico refletiu-se nos objetivos da OIE, fazendo com que elementos
como promoção dos serviços veterinários, coleta e disseminação de informação científica e bem-estar
animal, segurança do alimento e solidariedade internacional tenham sido acrescentados aos seus objetivos
originais de segurança sanitária no comercio internacional e transparência em saúde animal.
Sendo essencialmente uma associação de países, a OIE trata de atender às demandas diretamente
emanadas por seus membros, seja por intermédio de processos consultivos ou de maneira extraordinária em
situações emergenciais. Desta forma foram sendo progressivamente instituídas diretrizes e regulamentações,
as quais finalmente resultaram compiladas em quatro documentos-chave: Código Sanitário dos Animais
Terrestres, Código Sanitário dos Animais Aquáticos, Manual de Testes Diagnóstico e de Vacinas dos
Animais Terrestres e Manual de Testes Diagnóstico dos Animais Aquáticos. A evolução no número de
países membros fez com que essas diretrizes passassem a ser cada vez mais adotadas em nível global.
Adicionalmente, essa ampliação geográfica gerou a expansão dos limites das discussões técnico-científicas
que sustentam as decisões finalmente adotadas como normas, que passaram a enfrentar os desafios
associados à obtenção de textos capazes de alcançar as distintas realidades culturais, ambientais, produtivas,
socioeconômicas e geográficas vividas por seus membros (THIERMANN, 2005).
Visando atender essa diversidade, a Organização utiliza-se de quatro Comissões Especialistas:
Cientifica para Enfermidades dos Animais, Normas Sanitárias para os Animais Terrestres, Normas
Biológicas e Normas Sanitárias para os Animais Aquáticos. Os membros destas comissões são especialistas
de reconhecida atividade técnico-científica, eleitos pelos Delegados para exercício de um mandato de três
anos. As Comissões Especialistas, por sua vez, são amparadas por grupos de trabalho e grupos ad hoc, de
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formação precária e encarregados de endereçar temas com contornos bem definidos, como enfermidades em
específico, reconhecimento oficial de status sanitário ou revisões de critérios de aplicação longitudinal. As
conclusões daquelas comissões são finalmente submetidas à apreciação dos Países-Membros e subsequente
adoção, por intermédio de votação, durante a Assembleia Geral Anual da OIE.
Adicionalmente, a OIE utiliza-se de uma rede de centros de referencia, integradas por laboratórios de
referencia e por centros colaboradores. Os primeiros referem-se a laboratórios designados para fornecimento
de expertise em nível regional ou global em temas diretamente relacionados a enfermidades em específico,
enquanto os segundo tratam de aspectos mais horizontalmente aplicáveis a temas de saúde animal. Em maio
de 2012 tal rede contava com 276 centros de referencia mundialmente distribuídos, dos quais 236 são
laboratórios e 40 são centros colaboradores.

Normas Sanitárias da OIE: Códigos e Manuais
Como parte de seu mandato relacionado a garantir a segurança sanitária no comercio internacional
de animais e seus produtos, a OIE publica normas sanitárias em quatro publicações-chave: Código Sanitário
dos Animais Terrestres (Código Terrestre), Código Sanitário dos Animais Aquáticos, Manual de Testes de
Diagnóstico e de Vacinas para os Animais Terrestres (Manual Terrestre) e Manual de Testes Diagnósticos
para os Animais Aquáticos (OIE, 2013b). As normas definidas pelas referidas publicações são objeto de
constante revisão e atualização, atendendo as demandas dos Países-Membros, assim como ao progresso
científico, tecnológico e comercial.
As diretrizes relacionadas à sanidade dos suínos encontram-se tabuladas no Código Terrestre e no
Manual Terrestre. O Código Terrestre está organizado em capítulos horizontais e específicos; os primeiros
são iniciais em termos de disposição e expressando aspectos relacionados à saúde animal aplicáveis a todas
as espécies animais. Assim, nestes capítulos são tratados temas como bem estar animal, saúde pública
veterinária e qualidade dos serviços veterinários Os capítulos específicos, por sua vez, contem normas para
cada enfermidade listada pela OIE, as quais são organizadas em títulos que agrupam as enfermidades por
espécie animal – ou ainda aquelas comuns a várias espécies.
A decisão para que uma determinada enfermidade, infecção ou infestação seja incluída na lista da
OIE é realizada de acordo com o enquadramento desta enfermidade em critérios pré-definidos, relacionados
à disseminação internacional, nível existente de controle, risco iminente às populações animais e caráter
zoonótico. O enquadramento em tais critérios é realizado de acordo com o seguinte processo de análise:
1. Foi comprovada a propagação internacional do agente; e;
2. Pelo menos um país ou zona demonstrou estar livre da doença, infecção ou infestação, ou em
processo iminente para alcançar tal condição nas populações de animais sensíveis; e:
3. A transmissão natural para humanos foi comprovada, e a infecção humana está associada a
consequências graves; ou foi demonstrado que a doença causa significativa morbidade ou mortalidade em
animais domésticos em nível de um país ou zona; ou foi demonstrado que, ou de provas científicas indicam
que a doença causa significativa morbidade ou mortalidade em populações de animais silvestres; e
4. Existe método confiável de detecção e diagnóstico e a definição de caso está disponível,
permitindo identificar claramente os casos e distinguir os mesmos de outras doenças, infecções e infestações;
ou
5. A doença ou infecção é uma doença emergente com evidência de propriedades zoonóticas,
difusão rápida, ou morbilidade ou mortalidade significativas e uma definição de caso está disponível,
permitindo identificar claramente os casos e distingui-los de outras doenças ou infecções.
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Uma determinada enfermidade, uma vez incluída na lista da OIE, passa a ser de notificação
obrigatória, cuja periodicidade é definida pela epidemiologia da enfermidade em cada país ou zona, variando
de notificação imediata à notificação anual. Em maio de 2012 a lista de enfermidades notificáveis dos suínos
era: carbúnculo hemático; doença de Aujeszky; brucelose; febre aftosa; trichinellose; hidatidose; raiva; peste
suína africana; peste suína clássica; cisticercose; PPRS; enfermidade vesicular dos suínos; gastroenterite
transmissível; estomatite vesicular e encefalite pelo vírus Nipah (OIE, 2013b).

Transparência em saúde animal e o Sistema Global de Informação Sanitária
A OIE, em cumprimento de sua missão relacionada à transparência da situação de saúde animal em
nível global, publica as informações sanitárias recebidas nas notificações e relatórios submetidos pelos seus
Países-Membros, as quais são devidamente validadas e registradas no Sistema Mundial de Informação
Zoosanitária (WAHIS, de seu acrônimo em inglês) (OIE, 2013c). Tais informações são publicadas no
website da OIE e disponibilizadas em formato de alertas e listas de distribuição de correio eletrônico, para o
caso de enfermidades de notificação imediata, assim como por intermédio da interface da Base de Dados
Mundial de Informação Zoosanitária (WAHID, de seu acrônimo em inglês) (JEBARA et al., 2012). Esta
base de dados livremente acessível via internet permite aos usuários a busca de dados informados pelos
Países-Membros, inclusive aqueles relacionados à estrutura de seus Serviços Veterinários, programas de
vacinação e medidas de profilaxia. A Figura 1 apresenta a tela inicial de acesso ao WAHID.

FIGURA 1 - Tela de acesso à Base de Dados Mundial de Informação Zoosanitária – WAHID

Reconhecimento oficial: status sanitário e programas de controle de enfermidades
O progresso no controle de determinadas enfermidades permitiu que a OIE buscasse alternativas para
que países ou zonas livres de doenças pudessem ter essa condição certificada de maneira independente e com
impacto internacional, para o que foi desenvolvido o conceito de reconhecimento oficial de status sanitário.
Atualmente aplicado para quatro enfermidades – febre aftosa, encefalopatia espongiforme bovina,
pleuropneumonia contagiosa bovina e peste equina, e a ser aplicado a partir de 2014 para peste suína clássica
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(PSC) e peste dos pequenos ruminantes, este conceito reúne diversas ferramentas para finalmente estabelecer
que compartimentos, zonas ou países estejam livres da respectiva enfermidade. No que concerne à sanidade
dos suínos, tem-se que tanto o reconhecimento de livre para febre aftosa quanto aquele para PSC podem
utilizar os três distintos níveis de reconhecimento: enquanto o conceito de país livre refere-se à ausência da
enfermidade na totalidade da população susceptível localizada dentro de suas fronteiras administrativas, uma
zona livre refere-se a uma parcela claramente definida de um país na qual a ausência de determinada
enfermidade tenha sido demonstrada em uma determinada subpopulação susceptível, a qual é submetida a
procedimentos de controle veterinário suficientes para que esse subpopulação possa manter essa condição.
Desta maneira, tanto o conceito de país quanto de zona livre baseiam-se em uma circunscrição geográfica
que limite a população susceptível. Diferentemente, o conceito de compartimento refere-se a uma
subpopulação animal mantida em um ou mais estabelecimentos de criação sob um sistema comum de
biossegurança e que apresente condição sanitária distinta com relação a uma doença em específico, para a
qual são adotadas medidas de vigilância e controle que a segreguem das demais populações susceptíveis
localizadas fora do compartimento (OIE, 2013b).
Adicionalmente, desde 2011 a Organização possibilita aos seus Países-Membros a validação de
programas oficiais de controles de enfermidades. Atualmente disponibilizada para programas de febre aftosa,
e em desenvolvimento para aqueles programas direcionados ao controle de PSC e de PPR, esta estratégia
consiste no reconhecimento de que o programa sanitário apresentado por um País-Membro endereça
devidamente as demandas para efetivo controle da enfermidade em questão, considerando idiossincrasias
nacionais e regionais (OIE, 2013b).
Os processos de reconhecimento propostos pela OIE foram adotados de maneira expressiva pelos
seus Países-Membros, sendo que em 2012 a Organização reconhecia 66 países e 25 zonas como livres de
febre aftosa, além de ter validado o programa oficial de controle de febre aftosa de três outros países.
Conforme o acordo de cooperação firmado entre OIE e OMC, tal reconhecimento é validado em termos de
comércio internacional e utilizado como referencia para julgamento de dissensões relacionadas aos artigos n.
3, 4, 5 e 6 do acordo SPS, que versam sobre harmonização e equivalência de medidas sanitárias, avaliação de
risco e determinação de nível adequado de proteção e adaptação das medidas sanitárias à condições regionais
(OMC, 1995).
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Resumo
O status sanitário de um plantel depende diretamente da capacidade dos animais resistirem à pressão
de infecção dos organismos patogênicos presentes no ambiente. Esta pressão de infecção pode ter uma
redução significativa, quando se realiza um bom programa de limpeza e desinfecção. O objetivo dessa
revisão é reciclar os conceitos básicos de um programa de limpeza e desinfecção, novos conceitos
higienização e o uso do vazio sanitário na suinocultura.

Introdução
Os requerimentos atuais para a garantia de uma produção de alto desempenho, com um nível de
qualidade elevada e segurança alimentar são objetivos primordiais dos profissionais vinculados à indústria
suinícola. Um dos requerimentos mais importantes para baixar a pressão de infecção além da criação dos
animais no sistema “todos-dentro/todos-fora” (TIELEN, 1987), é uma boa higienização das instalações. A
limpeza requer um conhecimento técnico minucioso e específico para a sua boa performance, já que as
etapas que precedem a desinfecção são as mais importantes para a sua eficácia.
Os procedimentos de higiene e desinfecção têm como objetivo prevenir os efeitos adversos das
doenças na produção de suínos. A eficácia de um processo de limpeza e desinfecção nos galpões depende
dos seus objetivos (microorganismos alvos), produtos detergentes e desinfetantes a serem utilizados e
controles direcionados na identificação de pontos críticos para manter o nível de biosseguridade através das
práticas de higiene, limpeza e desinfecção.

Alguns conceitos e definições para a aplicação de um Programa de Limpeza e Desinfecção
No entendimento das ações e uso de produtos químicos nas atividades de limpeza e desinfecção,
destacam-se alguns conceitos e definições (BRASIL, 1978).


Esterilizar: é a destruição de todos os microorganismos, incluindo esporos bacterianos.
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Desinfetante: é um produto que mata ou inibe os microorganismos patogênicos (formas
vegetativas), mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas, vírus e fungos.



Desinfecção: processo de eliminar organismos infecciosos, utilizando agentes físicos ou químicos.



Sanitizante: é um produto que reduz o número de microorganismos a níveis seguros de acordo com
as normas de saúde.



Sanitização: é um processo para a redução de microorganismos presentes a um número permitido
pela Legislação.



Higienização: procedimentos de limpeza e desinfecção de instalações e correta eliminação de
resíduos de produção.



Limpeza: remoção de sujeiras e materiais orgânicos, líquidos ou sólidos, utilizando agentes físicos
ou químicos.



Limpeza a seco: limpeza realizada substancialmente num meio não aquoso para a remoção de
substâncias indesejáveis como fezes e pó.



Limpeza úmida: limpeza realizada em meio aquoso para a remoção de substâncias indesejáveis.



Fumigação: dispersão de agente desinfetante (gás, líquido ou sólido), sob a forma de partículas no
ambiente.



Detergente: é um produto destinado à limpeza e de superfícies e tecidos por meio da diminuição da
tensão superficial compreendendo um composto básico ativo (agente tensoativo) e componentes
complementares (coadjuvantes, sinergistas, aditivos e produtos auxiliares).



Ação de detergência: é o processo de remoção de uma substância indesejável (sujeira) de uma
superfície sólida, geralmente com a aplicação de uma força mecânica na presença de uma substância
química (tensoativo) com o poder de diminuir a adesão da sujeira ao substrato. O processo de
completa quando a sujeira é mantida em suspensão e removida por enxágüe.



Ação de dispersão: propriedade do detergente caracterizado pela degradação de resíduos
depositados na superfície de objetos e ambientes inanimados, em partículas minúsculas, favorecendo
a sua suspensão e facilitando a sua remoção.



Ação de limpeza e higienização: remoção de substâncias indesejáveis por processos químicos.



Agente tensoativo de um detergente: qualquer substância ou composto que participe da
formulação de um detergente, que seja capaz de reduzir a tensão superficial, quando dissolvido em
água ou solução aquosa, ou que reduza a tensão interfacial entre dois líquidos ou entre um líquido e
um sólido.



Detergente anfótero: agente tensoativo contendo na sua estrutura tanto o radical ácido como básico.
Esses compostos quando em solução aquosa exigem características aniônicas ou catiônicas
dependendo das condições de pH da solução.



Detergente aniônico: possui um ou mais grupamentos funcionais que, ao se ionizar com solução
aquosa, fornecem íons orgânicos carregados negativamente e que são responsáveis pela
tensoatividade.



Detergentes catiônicos: possui um ou mais grupamentos funcionais que, ao se ionizar em solução
aquosa, fornecem íons orgânicos carregados positivamente e que são responsáveis pela
tensoatividade.



Detergentes não iônicos: agente tensoativo que não fornece íons em solução aquosa e cuja
solubilidade em água se deve à presença, nas suas moléculas, de grupamentos funcionais com forte
afinidade pela água.



Tensão superficial: é a medida do trabalho necessário para distender uma superfície, expressa em
unidade de força por unidade de área.



Biofilmes: Associação de microorganismos e de seus produtos extracelulares, que se encontram
aderidos a superfícies. Constitui uma forma de proteção ao seu desenvolvimento, fomentando
relações simbióticas e permitindo a sobrevivência em ambientes hostis.

Objetivos de um Programa de Limpeza e Desinfecção
O principal objetivo do programa de limpeza e desinfecção é retirar a fonte de contaminação e
reduzir o nível de contaminação abaixo do limiar que possa ser prejudicial à saúde dos animais (Figura 1).

FIGURA 1 – Meta de um Programa de Limpeza e Desinfecção (Grezzi, 2008)

Importância da Limpeza
Uma Limpeza eficiente remove 99,9% de bactérias.
Uma Desinfecção, associada a uma Limpeza eficiente remove 99,999% dos microorganismos.
 Detergentes/Limpadores: removem a formação mineral e orgânica.
Permitem que os desinfetantes penetrem nas rachaduras e fendas para contato direto com os
microorganismos.
 Desinfetantes: devem entrar em contato direto com o organismo para eliminá-lo:
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Sujeira, terra, incrustações minerais e biofilmes protegem os microorganismos dos desinfetantes.

FIGURA 2 - Presença de matéria orgânica, o grau de penetração de água e o grau de penetração de uma solução
detergente na porosidade do piso
Fonte: Sesti, L.; Sobestiansky, J. & Barcellos, D. (1998).

Etapas de um Programa de Limpeza e Desinfecção
Em algumas situações, a limpeza e sanitização podem ser suficientes para eliminar muito dos
microorganismos presentes. Esta é a fase que o maior número de microorganismos podem ser removidos. A
limpeza consiste em:
1.

Retirada de equipamentos e isolamento das instalações elétricas.

2.

Limpeza Seca: remoção de matéria orgânica – eficiência desinfetantes

- Retirar sobras de ração
- Remover mecanicamente a maior quantidade possível de matéria orgânica
- Esvaziar calhas e fossas
Tomar o cuidado para dar o destino adequado.
3.
Biofilmes.

Limpeza Úmida: com detergentes específicos e enxágüe das instalações. Faz a remoção dos

A remoção de sujidades (limpeza) e a ação dos sanitizantes sobre os microorganismos, na
sanitização, vão depender de alguns fatores que devem ser rigorosamente observados durante as operações,
como por exemplo:

fabricante.

Tempo de Contato: o tempo de atuação do produto sobre a superfície, indicado pelo


Temperatura da água: deve-se, neste caso, levar em conta o tipo de detergente utilizado, bem
como os resíduos a serem removidos.

Ação mecânica: é fundamental para a perfeita remoção das sujidades, juntamente com a ação
química, garantir a remoção de resíduos.
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Pressão da água: deve-se utilizar uma água pressurizada a fim de auxiliar na remoção das
sujidades. Pressão sugerida: 1 a 10 Bar.

Ângulo de abertura do jato: o ângulo utilizado deve ser de acordo com as sujidades a serem
removidas, a pressão e o volume de água existente. Ângulo sugerido: 25°

Volume de água: deve-se trabalhar com um volume de água adequado aos produtos
detergentes a serem utilizados, bem como de acordo com o desafio de sujidades existentes. Entretanto, a
utilização deverá ser feita de forma consciente, visto que as produções atuais são de forma sustentáveis.

Ação química: ação detergente sobre os resíduos encontrados, facilitando a remoção dos
mesmos. É importante, portanto, utilizar detergentes apropriados para os resíduos a serem removidos e seguir
as instruções do fabricante quanto à concentração de uso e tempo de vida da solução em uso.
4. Desinfecção: Adicionalmente, a desinfecção tem uma importância considerável por eliminar
agentes específicos. A escolha do desinfetante pode variar de acordo com a natureza do sistema de produção
e desafios existentes (doenças) microorganismos a serem combatidos.

Validação de Produtos
Devem-se eleger produtos apropriados e validados por testes laboratoriais em taxas de diluições
adequadas, utilizando métodos reconhecidos e validados para a execução destas avaliações como, por
exemplo, a Norma DIN EN1276:1997. Fatores que podem influenciar nos resultados laboratoriais:

Tempo de contato: os desinfetantes agem por contato. Sendo assim, o tempo de contato
deve ser padronizado quando é realizada uma comparação in vitro dos produtos.

Matéria orgânica: a grande maioria dos produtos desinfetantes perde sua eficiência em
presença de matéria orgânica. Sendo assim, quando se observa um resultado laboratorial comparando
diferentes produtos, deve-se ter atenção à concentração de matéria orgânica que os produtos foram
submetidos.

Desafio utilizado: os métodos reconhecidos recomendam a utilização de cepas padrão
ATCC (American Type Culture Collection). Os resultados podem ser diferentes de acordo com o tipo de
agente testado – bactéria ou vírus.

Fatores que influenciam um Programa de Limpeza e Desinfecção


Cálculo da Superfície: de acordo com a recomendação do fabricante.



Tipos de Sujidades: ácidos, neutros e alcalinos.


Tempo: os desinfetantes não agem instantaneamente. É necessário um certo tempo de
contato para que funcionem, pois antes de afetar os microorganismos, eles precisam penetrar a parede
celular.

Temperatura Ambiente: quanto menor a temperatura ambiente, maior o tempo necessário
para a atuação do desinfetante.
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Custo: suinocultura eficiente e lucrativa – Confinamento x Nível de contaminação ambiental
x freqüência e severidade das doenças.

Dureza da Água: Cálcio e Magnésio presentes na água com alto grau de dureza interagem
com sabões e outros componentes formando precipitados insolúveis.

pH: a maioria dos desinfetantes depende do pH adequado para ser o mais eficiente possível
ou mesmo funcionarem. Acidez ou alcalinidade extrema pode limitar o crescimento de microorganismos,
sendo pH de 4,5 a 9,0 o intervalo de limitação de muitos deles.

eficiência.

Água Contaminada: a água contaminada aumenta o consumo do desinfetante e reduz a



Detergentes aniônicos: associados com quaternário de amônia reduzem a eficiência.



Água Residual: Deve-se tomar cuidado com a água residual (Figura 3).

Diluição 1:1000

Recomendação: 0,3L de calda/m²

Água Residual: 0,1L m²

Diluição Final: 1:1250 (-25%)
FIGURA 3 - Efeito da água residual na diluição final da calda do desinfetante

Escolha do Desinfetante
A proteção e segurança das pessoas, dos animais, dos equipamentos e do meio ambiente devem ser
garantidas.

Superfícies a desinfetar: numa instalação de suínos, existem diferentes tipos de materiais:
cimento, plástico, ferro e madeira. Cada um destes materiais possui diferentes composições e com isto
apresentam diferenças de porosidade. É importante avaliar previamente o tipo de superfície para a escolha do
método de desinfetante mais adequado.
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Desafio microbiológico: a sensibilidade dos agentes microbiológicos é diferente de acordo
com a sua estrutura (Figura 4).

FIGURA 4 - Resistência agente microbiológicos

Avaliação de um Programa de Limpeza e Desinfecção


Verificação visual: check lists



Verificação carga microbiana: avaliações laboratoriais


contato, etc.

Verificação procedimentos operacionais: concentrações das soluções, temperatura, tempo de

Resultado de um Programa de Limpeza e Desinfecção (Figura 5)
60.000.000
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desinfecção

0
Após retirada
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FIGURA 5 – Resultado de um Programa de Limpeza e Desinfecção
Fonte: Waddilove (1999).
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Conclusão
A suinocultura moderna precisa quebrar paradigmas.
A recomendação é estabelecer um plano de limpeza e desinfecção com objetivos claros e um
programa de ação detalhado na ordem em que estes devem ser realizados para limpar, desinfetar e preparar
as instalações, incluindo os procedimentos de pós-desinfecção, que vão avaliar a eficácia de todo o processo.
O sucesso de um bom programa está diretamente ligado a qualidade da higienização. A desinfecção
é um coadjuvante importante que tem a sua eficácia garantida em ambientes limpos e sem a presença de
matéria orgânica, ou quando da presença da mesma, em concentrações mínimas.
As instalações devem estar limpas e desinfetadas para receber animais que de alguma forma,
passaram por um processo de estresse, seja desmame, mistura, transporte, etc. O custo deve ser considerado,
entretanto devemos ter em mente o que é mais caro: limpar ou medicar? A otimização das instalações pode
ser mais efetiva se conseguirmos minimizar a pressão de infecção dos agentes.
Desinfecção sem limpeza é menos eficiente do que limpeza sem desinfecção.
Uso de detergentes e secagem das instalações aumenta a eficiência da desinfecção.
A limpeza de caixas de água, silo, faz parte do Programa de Limpeza e Desinfecção.
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Summary
Infections caused by Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) continue to be of importance
to the swine industry worldwide. While key information regarding several aspects of this pathogen and the
host response have been published over the years, still there is a long path to take in order to achieve a
comprehensive understanding of some basic processes that affect the interaction between the bacterium and
the pig. In this document, a summary of the most up to date information on diagnostics, epidemiology and
control of M. hyopneumoniae is offered, along with comments on current trends on general knowledge and
potential areas of investigation.

Introduction
Mycoplasma hyopneumoniae is a small bacterium that shows specific tropism for the respiratory
tract of swine. This microorganism was first isolated and established as the causative agent of Enzootic
Pneumonia (MARE & SWITZER, 1965; GOODWIN et al., 1965), a chronic condition that is highly
prevalent around the world. Infection with M. hyopneumoniae causes a dry cough, which by itself would
only decrease pig performance. However, one of the most important features of this infection is the increased
susceptibility to other respiratory diseases of viral and/or bacterial origin (MAES et al., 2008).
Almost 50 years after this pathogen was cultured for the first time, diagnostic challenges continue to
be a common issue when dealing with this disease. A long incubation period, along with a slow growing and
fastidious microorganism, offer a puzzling combination for the swine practitioner and diagnostician. In
general, post mortem examination and testing constitute the most sensitive approach for detection, but there
is a growing need for more sensitive tools that can be applied in live animals.
Pigs are born free of M. hyopneumoniae, but a certain number of piglets get colonized during the
lactation period. The factors affecting colonization in the farrowing rooms have not been totally identified.
The horizontal transmission during the nursery period is low but effective, increasing the number of positive
animal over long periods of time. Usually, clinical signs and complications are evident during the finishing
phases. Therefore, control methods are applied mostly in the late stages of production. On the other hand,
preventive strategies, like vaccination are applied earlier in the pig’s life as an attempt to decrease the
clinical impact of this infection.
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Nowadays, new information regarding several aspects of M. hyopneumoniae diagnosis,
pathogenesis, immunity, epidemiology and control is being generated, and a summary of the most up-to-date
data is in several aspects of this pathogen and the disease it causes is presented here.

Common diagnostic challenges
All species of Mycoplasmas are characterized by a very small size and small genome, and M.
hyopneumoniae is not an exception. Mycoplasmas are considered the smallest self-replicating organisms,
although they depend highly on their host to acquire important compounds for their life cycle. Mycoplasmas
lack a cell wall and have many other simplified metabolic features. Thus, Mycoplasmas are considered a
special group of bacteria with important characteristics which set them apart for other microorganism in the
bacterial world.
Mycoplasma hyopneumoniae is a slow growing bacterium (MEYNS et al., 2006), that requires
special media conditions for in vitro duplication. A medium developed few decades ago (FRIIS, 1975) and
modified recipes from that original, still constitute the preferred medium for cultivation in laboratory
conditions. Regardless of the subsequent modifications, the medium remains to be expensive and time
consuming to prepare. Laboratory cultivation of M. hyopneumoniae is characterized for being slow, having a
very low success rate, and being easily contaminated and/or overgrown by other microorganisms in the
sample (usually M. hyorhinis), and only a few diagnostic laboratories around the world offer it as a service.
A negative result does not imply the lack of the microorganism in the sample, but the potential inability to
cultivate it (THACKER & MINION, 2012). Isolation of M. hyopneumoniae has been mentioned in many
manuscripts as a goal standard for detection, however, newer molecular tools allow for detection of the
pathogen in a more rapid and sensitive fashion, leaving the culture and isolation of this bacterium to be used
only in specific cases, where obtaining an isolate is absolutely necessary.
Over the last 15 years, a number of Polymerase Chain Reaction (PCR) based tests have been
developed for the detection of M. hyopneumoniae DNA in clinical specimens. Primers have been designed,
assays have been re-designed and improved and newer technologies adopted, in order to detect incredible
small amounts of bacterial genetic material. We have moved from conventional gel based PCRs
(MAUTSON et al., 1996), to nested-PCRs (CALSMIGLIA et al.,1999), to real-time PCR (DUBBOSON et
al., 2004; STRAIT et al., 2008) to achieve increased sensitivity. Today, complete kits of detection of M.
hyopneumoniae in clinical samples are available through the main molecular reagent companies around the
world, making easier for a more standardized detection of this pathogen among different diagnostic
laboratories. However, one important factor of pathogen detection in clinical specimens is sample selection.
Determining the optimal sample type for M. hyopneumoniae detection has been a topic of intense
research in the last years. Bronchial swabs have been suggested as the most sensitive sample for detection
using PCR, but the need to euthanize the pig to collect this type of sample, turns it into a less desirable
specimen when live animals are to be tested. On the other hand, nasal swabs have been widely used over the
years for detection of this pathogen, which can be easily collected in a manually restrained animal. However,
a number of recent studies suggest that samples collected from other areas of the respiratory tract of the pig,
for example laryngeal or tracheobronchial swabs, or tracheo-bronchial lavages can provide a higher
sensitivity than nasal swabs (MAROIS et al., 2010; FABLET et al., 2012; MOORKAMP et al., 2012), while
they can be collected in live animals.
Antibody detection by ELISA constitutes one of the most common ways in which potential exposure
to M. hyopneumoniae is evaluated and several commercial kits are available around the world for this
purpose. Basically, there are two types of ELISA tests. One type is based on the whole M. hyopneumoniae,
while the other is based in monoclonal antibodies to specific immunogenic proteins. A serum sample is
collected and can be tested relatively rapid and inexpensively. S/P values or inhibition values are reported,
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depending on the type of test used. Nevertheless, one of the most important limitations of the ELISA test
currently available is the inability to differentiate between antibodies generated by infection or antibodies
generated by vaccination.
Lung lesion detection is still considered one important tool to measure disease impact. Gross lesions
are usually scored at the slaughterhouse and allow for a relatively easy and inexpensive way to evaluated big
groups of animals, and to establish group prevalence. However, lung lesions disappear with time and can be
unapparent in groups of pigs in which the clinical disease was expressed earlier in life and had the time to
heal, prior to slaughter age (PIETERS et al., 2009). Microscopic evaluation of lung lesions can be measured
by pathologic examination of lung slides, but the same limitation that affects gross lesions applies to
microscopic lesions.

Dynamics of Mycoplasma hyopneumoniae transmission
One of the most important features of M. hyopneumoniae infection is its chronicity. After infection is
established in a pig, it can take a long time (approximately 8 months) until pigs can clear the pathogen from
the respiratory system (PIETERS et al., 2009; VRANCKX et al., 2011).
The infection caused by M. hyopneumoniae can be divided into 2 phases, acute and chronic, based
on the evidence of clinical signs (non-productive cough) in affected animals. The acute phase begins with the
successful colonization of the host, which results in infection, and includes the incubation period and the
clinical period. Usually, the incubation period lasts between 10 and 16 days (under experimental conditions)
while pigs do not cough and the bacterium may or may not be detected in the pig’s nose by PCR. Then, the
coughing period, with the characteristic non-productive cough may be evident during approximately two
months, to disappear after that time, although animals will remain infected. The chronic phase of infection
starts when cough is no longer apparent although animals remain infected, and infectious to naïve pigs
(PIETERS et al., 2009).
Transmission of M. hyopneumoniae occurs through two main routes, namely airborne transmission
(GOODWIN, 1985) and host-to-host contact (MEYNS et al., 2006). M. hyopneumoniae can be carried in the
air and may be an important source of infection for susceptible herds, especially depending on the farm
location. Information has been obtained regarding the long distances at which airborne transmission could
take place (OTAKE et al., 2010).
Pig to pig contact constitutes the most important way in which naïve pigs can acquire M.
hyopneumoniae and develop Enzootic Pneumonia. Mycoplasma hyopneumoniae transmission within animals
sharing air spaces has been documented at several short distances, for example 1 and 6 meters (FANO et al.,
2005). Nevertheless, nose to nose contact is thought to be the most effective manner in which the bacterium
moves from pig to pig. Thus, transmission events will happen at higher rates during periods of close contact,
like the lactation period or between pen-mates in the nursery and finishing periods.
Unlike other pathogens, especially viral agents, M. hyopneumoniae is not transmitted in utero during
the gestation period, which allows for piglets to be born free of this bacterium. Transmission of M.
hyopneumoniae from the mother to the piglet, usually called “vertical” transmission, will take place during
the lactation period. Sow-to-piglet transmission constitutes one of the most important manners in which
newborn piglets are exposed to M. hyopneumoniae for the first time (CALSAMIGLIA & PIJOAN, 2000).
Piglet colonization with M. hyopneumoniae is usually measured by employing nasal swabs at
weaning age and genetic material detection by PCR, to estimate the M. hyopneumoniae prevalence at
weaning. Studies carried out by several research groups have demonstrated that a variable proportion of
piglets can be colonized with M. hyopneumoniae at weaning age. American studies and European studies
have shown M. hyopneumoniae prevalence at weaning varies widely among and within farms. In some cases,
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ranges from 0 to almost 50% have been measured in consecutive farrowing groups in the same herd (FANO
et al., 2007). One study suggests that M. hyopneumoniae prevalence at weaning can be a predictor of disease
severity in finishing pigs. Different scenarios of M. hyopneumoniae disease presentation that could be
observed depending on the piglet colonization rate at the end of the lactation period. A low prevalence
scenario, for groups of animals with a weaning prevalence between 0 and 5%, would evidence a slow
transmission and minimal or no evidence of clinical disease later in life. A medium prevalence scenario
would be observed in groups of animals with prevalence at weaning between 6 and 20%. In such groups,
pigs would develop evident clinical disease at the end of the fattening period. And the third scenario would
be for weaning groups with M. hyopneumoniae prevalence over 20%, in which a faster spread of disease
would occur to show earlier signs of infection. Based on these scenarios lowering M. hyopneumoniae
prevalence at weaning would be a key objective in control of disease in later stages of life. However, little is
known about the factors that drive sow to piglet transmission of M. hyopneumoniae and how it occurs.
Recent studies including an important number of farms from different countries have found that sow
vaccination with Swine Influenza (VILLARREAL et al., 2010), and that the number of purchased gilts per
year, and the number of farrowing crates per room (NATHUES et al., 2013), are risk factors for M.
hyopneumoniae prevalence at weaning. It is important to note that these studies have been performed by
testing many farms at a single time, which only offers a snapshot of the farm and that prevalence at weaning
should only be attributed to the specific group that was tested and may not extrapolate to the herd as a whole.
Other factors such as immune status and parity structure can further complicate understanding the
sow-to-piglet transmission process. Sow and piglet immune status may have an effect on the proportion of
animals that get colonized during the lactation period. It has been demonstrated that piglets acquire specific
antibodies and immune cells from the dam during the first hours of life; that cross-fostering practices and
their timing can affect the immune transfer, and that antibody interference occurs. But the most important
question in regards to the role of maternal immune transfer remains to be answered, and that is whether
passive immunity protects piglets from colonization or whether it interferes with the piglet’s own immune
response. It is known that shedding of M. hyopneumoniae can also be influenced by sow parity. Studies have
shown that younger parity sows shed M. hyopneumoniae in higher proportions than older sows.
Horizontal transmission of M. hyopneumoniae becomes particularly important when groups of
infected animals are in contact with naïve animals, for example, introduction of replacement gilts, pig
comingling at weaning, and contact of animals of different ages. Introduction of negative gilts into positive
herds supposes a management challenge as good tools for acclimation of incoming animals are lacking and
vaccination only confers partial protection, and does not prevent infection. Medication with antimycoplasmal
drugs can be used as a control measure to reduce disease but does not confer protection from infection;
neither clears the bacterium from the respiratory tract of the pig.
The rate of M. hyopneumoniae transmission during the nursery period has been estimated to be
R0:1.16 (MEYNS et al., 2004); what that number indicates is a very slow, yet effective, transmission of M.
hyopneumoniae from one infected pig to a naïve one. However, animals infected can remain infectious for
long periods of time, which translates in potential transmission even during periods in which animals do not
show clinical signs or may be misclassified as negative by several diagnostic tools.
The lack of clonality of M. hyopneumoniae strains have been documented in field and experimental
settings. The existence of strains of low, medium and high virulence could affect the transmission of M.
hyopneumoniae among animals, although only biological and not statistical differences in the transmission
rate of low and highly virulent strains have not been demonstrated (MEYNS et al., 2007).

Dealing with M. hyopneumoniae infections
Modifications in management, vaccination and medication are considered the most important
strategies to control M. hyopneumoniae infections. An important aspect to consider when referring to control
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of M. hyopneumoniae is the production system in which pigs are raised. Pigs of all ages and managed in
different production systems (e.g. one-site production or three-site production) can be infected with M.
hyopneumoniae. Nevertheless, disease presentation and transmission events will differ depending on the way
pigs are managed and the type of contact among animals. Thus, designing protocols for disease control and
elimination, or introduction of new animals into the herd will need to be based on how pigs, and pathogens,
move in the system.
Management modifications directed at control of M. hyopneumoniae imply the use of all-in/all-out
methodologies, optimal animal densities, improvement in ventilation systems, proper gilt acclimation
practices, etc. In general, any measures focused at less contact between potentially infected and naïve piglets
would be helpful. While, in the breeding herd an early exposure of the gilt, which would allow for recovery
(no shedding) before entering the sow herd would be the ideal situation. However, the best model for
exposure to the pathogen is yet to be developed as, even under experimental infections, obtaining a uniform
infection in all animals remains a challenge.
Vaccines against M. hyopneumoniae infection are basically bacterins, adjuvanted whole cell
preparations that are administered intramuscularly and offer partial protection (HAESEBROUCK et al. ,
2004). One and two dose vaccines are still in the market and the selection of any type of product can be
decided based on specific preferences, labor availability, and slaughter age, among others. The mechanism of
action of M. hyopneumoniae vaccines is poorly understood. Vaccines are able to generate humoral and cellmediated immunity in immunized pigs (THACKER et al., 2000; MARCHIORO et al., 2012). Vaccines
against M. hyopneumoniae have been demonstrated to be effective at decreasing clinical signs and reducing
the detrimental effect of this pathogen in pig performance. However, the limitations of antimycoplasmal
vaccines need to be taken into account, for not to expect more than can be accomplished with this tool. For
example, it has been shown that vaccination of naïve pigs does not prevent (or do not even reduce the rate of)
infection after subsequent exposure to infectious pigs (MEYNS et al., 2006; PIETERS et al., 2010;
VILLARREAL et al., 2010).
Due to the fact that Mycoplasmas are bacteria, antibacterial compounds have an effect on these
microorganisms. Mycoplasmas are naturally resistant to penicillins, as they lack a cell wall. Several types of
antibacterial compounds have been and are currently used to control M. hyopneumoniae infections. In
general, clinical signs can be decreased, and complications with other pathogens can be lowered after
antimicrobial treatments. Nevertheless, antibiotics do not clear the pathogen from the respiratory tract of the
pig (LE CARROU et al., 2006), neither they can shorten the chronicity of infection (PAINTER et al., 2012).
Timing of antibiotic administration seems to be an important aspect to consider when treating animals
against Mycoplasma hyopneumoniae. Earlier treatments, even prior to exposure, will translate into a better
disease control (THACKER et al., 2006).
In personal my view, we are far from a full understanding of the mechanisms and the best methods to
apply strategies to control M. hyopneumoniae, and will not be able to achieve the goal of better prevention
and protection until a more thorough comprehension of the epidemiology of the disease and the biology of
the pathogen is accomplished. And to complicate things a little bit further, the identification of different
strains circulating in the field does not improve the scenario.
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Resumo
Durante a última década, considerável atenção tem sido direcionada para o desenvolvimento e
aprimoramento das tecnologias de reprodução em suínos visando o aumento da eficiência produtiva e
reprodutiva nas granjas. Atualmente, existem várias tecnologias para otimizar a disseminação genética, como
a redução do número de doses inseminantes (DI) por fêmea coberta, redução do número de espermatozoides
por DI, à mudança no local de deposição do sêmen no trato genital feminino, entre outros. Com isso, buscase a maximização do uso de machos de alto valor genético, com o aumento do número de doses produzidas
por ejaculado e a disseminação de genes de maior interesse econômico no plantel.

Introdução
A inseminação artificial (IA) em suínos teve seu início no século passado na Rússia (IVANOV,
1922), contudo, a IA só se tornou uma prática comercialmente difundida na década de 80, devido ao
aumento na demanda por animais com melhor qualidade e rendimento de carcaça, e aos avanços nas
tecnologias do processamento do sêmen e protocolos de inseminação artificial (JOHNSON et al., 2000). No
Brasil, os primeiros relatos do uso da IA na espécie suína datam do final da década de quarenta (FAZANO,
1978), embora somente a partir de 1975 tenham sido implantados os primeiros programas comerciais de IA,
com a instalação das primeiras centrais na região sul do país (BORTOLOZZO & WENTZ, 1997). A partir de
então, o uso da IA vem se expandindo rapidamente no Brasil, sendo que na última década houve um
aumento de 1.700% no emprego da IA na suinocultura brasileira (OBERLENDER et al., 2008). Neste
período, inúmeras tecnologias da reprodução vêm sendo desenvolvidas, mas, sem dúvida, a implementação
da inseminação artificial tem sido a maior conquista em tecnologia reprodutiva suína durante a última
década.
Apesar dos vários anos de utilização da tecnologia da IA, o uso do ejaculado suíno ainda é
ineficiente. Grandes volumes e elevado número de células espermáticas são utilizados para a produção das
doses inseminantes, fazendo com que poucas fêmeas sejam inseminadas com doses oriundas de um único
ejaculado. Contudo, a alta demanda por sêmen para a IA e a busca pela otimização da utilização dos
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reprodutores, através da redução do número de espermatozoides e do volume da dose inseminante,
associadas à queda do número de inseminações por estro, tem motivado várias pesquisas, notadamente no
que se refere à mudança no local de deposição do sêmen.
O objetivo desta revisão é discutir as tecnologias reprodutivas que tiveram uma contribuição positiva
para a suinocultura, suas limitações e a necessidade futura da aplicação de novas tecnologias de reprodução
suína.

Inseminação artificial
Em suínos, o uso de múltiplas inseminações durante o estro é um procedimento comum e decorre da
duração relativamente longa do cio, e de horários de ovulação muito variáveis do ponto de vista individual e
de rebanho (SOEDE et al., 1995). Com tantas fontes de variação torna-se necessário o uso de duas a três
inseminações durante o período do estro, a fim de que, ao menos uma IA ocorra no período de 0 a 24 horas
antes da ovulação. Embora os resultados obtidos com este protocolo sejam satisfatórios, o grande número de
espermatozoides necessários por fêmea gestante (6-9 bilhões de espermatozóides) limita a utilização
eficiente do reprodutor e restringe o uso comercial de novas tecnologias (como o congelamento e sexagem
dos espermatozoides). Além disso, apesar do elevado número de espermatozoides utilizados na IA
convencional, a maioria deles não participa na fertilização, uma vez que são rapidamente
eliminados do trato reprodutivo da fêmea por refluxo durante ou imediatamente após a IA (30-40% do total),
ficam presos e morrem nas dobras cervicais (5-10%) ou podem se fagocitados no útero (até 60%) (ROCA et
al., 2006).
Há, basicamente, quatro procedimentos de inseminação disponíveis atualmente (Figura 1):
primeiramente, o método mais utilizado, desenvolvido por Melrose e O’Hagen na década de 50, que consiste
na deposição cervical do sêmen, e utiliza doses de 2,5-4,0×109 espermatozoides em 70-100 mL (BELSTRA,
2002); em segundo, a deposição não cirúrgica do sêmen no corpo do útero através de uma pipeta especial,
com um catéter interno, capaz de progredir por todos os anéis cervicais (15-25 cm de comprimento)
denominada inseminação intrauterina, ou pós-cervical (WATSON & BEHAN, 2002); em terceiro, a
deposição não cirúrgica do sêmen profundamente no corno uterino, utilizando-se um cateter com
comprimento de cerca de 1,8 m, sendo a técnica denominada de inseminação intrauterina profunda
(MARTINEZ et al., 2001; ROCA et al., 2003), e, por último, a deposição cirúrgica dos espermatozoides
aproximadamente à 5 cm da junção útero-tubárica (KRUEGER et al., 1999; KRUEGER & RATH, 2000;
RATH et al., 2000).
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IA intra-uterina profunda

IA pós-cervical

IA convencional
IA intra-tubárica

FIGURA 1 - Locais de deposição do sêmen no trato genital feminino
Cortesia: D. Mathew, University of Missouri-Columbia

Inseminação pós-cervical
O primeiro experimento de grande magnitude realizado com a finalidade de utilização da
inseminação intrauterina foi realizado na Inglaterra, em 2002, por Watson & Behan. A taxa de parto após a
utilização de duas inseminações intra-uterinas, com 1, 2 ou 3 bilhões de células/80 mL foram similares aos
obtidos com 2 ou 3 bilhões, na inseminação intra-cervical tradicional (86,9, 92,5, 90,5% vs 91,8, 91,1%,
respectivamente). De maneira similar, o tamanho da leitegada também não diferiu entre os tipos de
inseminação, sendo de 12,1, 12,3 e 12,3 para as concentrações de 1, 2 ou 3 bilhões, na inseminação intrauterina, e de 12,6 e 12,5 para concentrações de 2 ou 3 bilhões, na inseminação intra-cervical tradicional.
Porém, quando da utilização da dose de 1 bilhão de células na inseminação intra-cervical tradicional foi
observado redução nos índices reprodutivos (65,8% e 10,3, para taxa de parto e número de leitões nascidos,
respectivamente).
No Brasil, Dallanora et al. (2004), observaram que a deposição de 1,5 bilhão de espermatozoides/60
mL diretamente no útero permite atingir dados de desempenho reprodutivo equivalentes à inseminação
artificial tradicional, com 3×109 espermatozoides/90 mL, além de permitir a redução de 50% no número de
espermatozoides e um terço no volume de diluidor utilizado. Reduzindo ainda mais a concentração
espermática por dose inseminante, Mezalira et al. (2005), utilizando apenas uma inseminação intra-uterina,
com 500 milhões de espermatozoides, no intervalo de até 24 horas antes da ovulação, alcançaram índices
superiores a 85% de taxa de prenhez e 14 embriões totais, aos 34 – 41 dias de gestação.
Diante desses resultados, podemos considerar que a inseminação intra-uterina apresenta-se como
uma alternativa à inseminação intra-cervical tradicional, pois possibilita a redução do número de
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espermatozoides/dose, o aumento no número de fêmeas inseminadas por ejaculado e a maximização do uso
de reprodutores de elevado valor genético.

Inseminação intra-uterina profunda
Paralelamente a essas pesquisas, outras propostas têm sido apresentadas abrindo novas perspectivas
para o uso do congelamento e sexagem do sêmen suíno - a possibilidade da realização de inseminação intrauterina profunda, não cirúrgica, descrita por Martinez et al. (2001). Na inseminação intra-uterina profunda, o
sêmen é depositado no terço final de um dos cornos uterinos, aproximadamente à 25 cm da junção úterotubárica. A concentração espermática mínima por dose inseminante, utilizando sêmen fresco diluído, foi de
100 × 106 espermatozoides em um volume de 5 mL, resultando em taxas de gestação similares às obtidas
com as doses controle, de 3 × 109 espermatozoides inseminados transcervicalmente (MARTINEZ et al.,
2001). Em outro trabalho, Martinez et al. (2002) demonstraram que, quando o sêmen fresco é depositado no
ápice de um dos cornos uterinos, utilizando a inseminação intra-uterina profunda, taxas de parto e tamanho
de leitegada aceitáveis podem ser obtidos com 50 × 106 espermatozoides, ou seja, 60 vezes menos que as
obtidas com doses inseminantes normais.Neste sentido, um número cada vez mais frequente de pesquisas
foram desenvolvidas no mundo com o objetivo de alcançar a menor concentração/volume da dose
inseminante capaz de produzir uma aceitável taxa de concepção e número de leitões nascidos em
experimentos in vivo.
Assim, Roca et al. (2003), na Universidade de Múrcia, utilizaram 111 fêmeas sincronizadas divididas
em três sistemas de IA: 1) intra-uterina profunda com 1 × 109 espermatozoides congelados/dose; 2) intrauterina profunda com 150 × 106 espermatozoides à fresco/dose; e 3) intra-cervical com 6 × 109
espermatozoides congelados/dose. Não foram observadas diferenças quanto à taxa de parto (77,6, 82,76 ou
75,6%) ou tamanho da leitegada (9,3±0,4, 10±0,3 ou 9,6±0,5), para as diferentes concentrações e/ou tipo de
inseminações descritas. Em um segundo experimento, Roca et al. (2003) utilizaram duas inseminações, com
1×109 espermatozoides congelado ou 150 × 106 espermatozoides à fresco, em fêmeas com ovulação
espontânea. A taxa de parto das fêmeas inseminadas com sêmen congelado foi significativamente inferior
(70%) à obtida com sêmen a fresco (84,2%), embora não houvesse diferença quanto ao tamanho da leitegada
(9,3±0,2 e 9,9±0,2, respectivamente). Bolarin et al. (2006) utilizaram inseminação intra-uterina, em fêmeas
com ovulação espontânea, com doses de 1 × 109 ou 2 × 109 espermatozoides, 30-31 e 36-37 horas após a
observação do estro. Com a utilização de duas inseminações, de 1 × 109 espermatozoides, observou-se maior
taxa de prenhez e tamanho da leitegada naquelas fêmeas inseminadas no período peri-ovulatório, em
comparação aquelas inseminadas pré ou pós ovulação (84, 48 e 48,8%, respectivamente) e (9,45±0,23,
8,67±0,54 e 7,54±0,62, respectivamente).
Vários trabalhos comparando a inseminação intra-uterina profunda com a cervical tradicional
demonstram que a intra-uterina profunda permite uma redução de 20 vezes no número de espermatozoides
inseminados, sem afetar a taxa de parto ou tamanho da leitegada, em fêmeas com ovulações induzidas por
hormônios (MARTINEZ et al., 2002). Entretanto, estudos realizados em fêmeas com ovulação espontânea,
indicam que embora as taxas de gestação e de parto não sejam afetadas, o tamanho da leitegada após a
inseminação intra-uterina profunda com 150 × 106 espermatozoides poderia apresentar um leitão a menos,
quando comparada à inseminação cervical tradicional, com 3 × 109 de espermatozoides (DAY et al., 2003).
Em resumo, a IA pós-cervical e intra-uterina profunda permitem uma redução substancial do número
de espermatozoides necessários por dose (1000-1500×106; 600×106, respectivamente), em comparação à IA
concenvional (3000×106), com a manutenção dos resultados de fertilidade. Embora essas tecnologias
permitam uma utilização mais eficiente do ejaculado suíno, ênfase especial deve ser dada sobre o quão longe
podemos ir na redução do número de espermatozoides por dose. Esta redução nuca deve comprometer a
população ideal de espermatozoides competentes para a colonização do oviduto no momento da ovulação.
Além disso, é importante ter em mente que, com a redução do número de espermatozoides na dose, a
certificação da fertilidade dos reprodutores, o uso de tecnologias mais sofisticadas na avaliação espermática e
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a garantia da qualidade da DI (em termos de contaminação bacteriana, morfologia e concentração
espermática) são imprescindíveis, para não haver quedas na produtividade.

Inseminação laparoscópica
O procedimento de inseminação laparoscópica é rotineiramente aplicado à utilização do sêmen
congelado na espécie ovina, há mais de 20 anos (MAXWELL & WATSON, 1996). Em suínos, estudos
realizados na Itália, Fantinati et al. (2005) mostraram que, ao depositar os espermatozoides próximos à
junção uterotubárica por laparoscopia, o número de espermatozoides necessários para atingir altas taxas de
fertilização pode ser reduzido para 5 × 106 por corno uterino. Esta técnica de IA também tem provado ser
aplicável na utilização de espermatozoides sexados. Vazquez et al. (2005; 2006) adaptaram o procedimento
de laparoscopia para a inseminação intra-tubárica, conseguindo, com esse novo procedimento, taxas de
concepção de até 80% com apenas 3×106 espermatozoides sexados por corno uterino, o que significa uma
oportunidade de ampliar em 1000 vezes a utilização de um reprodutor. Tendo em vista a limitada eficiência
da sexagem dos espermatozoides suínos, a laparoscopia é, até o momento, a principal tecnologia de IA
disponível capaz de explorar o potencial que a sexagem de espermatozoides pode oferecer à indústria
suinícola. Com apenas um citômetro de fluxo, pode-se obter, pelo menos, 3 doses / hora para inseminação
laparoscópica. No entanto, esta técnica de IA ainda é pouco difundida devido ao seu elevado custo
operacional.
Sêmen congelado
A sobrevida do sêmen congelado é inferior (2-8 horas) ao sêmen fresco, diluído (36-48 horas, no
oviduto), uma vez que as condições adversas pelas quais o espermatozoide passa durante o congelamento
dão origem a injúrias que se assemelham a uma capacitação e reação acrossômica precoces. A possibilidade
da realização de inseminação intra-uterina profunda, não cirúrgica, proposta pesquisadores da Universidade
de Múrcia (MARTÍNEZ et al., 2001) e da Royal Veterinary College (WATSON & BEHAN, 2002) abriu
novas perspectivas no congelamento do sêmen suíno, permitindo a maximização o uso de reprodutores
durante o processo de criopreservação e redução da perda celular durante a inseminação. Paralelamente aos
trabalhos realizados por Martinez e Watson, uma nova linha de pesquisa foi desenvolvida na Universidade
de Uppsala, iniciando-se em 2000, e com os últimos resultados apresentados em 2008. Estudos realizados
pelos pesquisadores desta Universidade mostram uma taxa de parto de 73% e uma média de 10,7 leitões
nascidos vivos, com o uso de sêmen congelado em Flatpacks e IA tradicional (ERIKSSON, 2000). Em
estudos mais recentes, Saraiva et al. (2010) avaliaram a possibilidade de congelamento de amostras super
concentradas em baixo volume (2x109/ml em Mini Flatpacks de 0,7ml), e uso em inseminação intra-uterina
profunda. Como controle foram utilizadas palhetas de 0,5ml e Flatpacks de 5 ml. Embora a motilidade não
diferisse entre os tratamentos testados, a integridade da membrana plasmática foi superior para o sêmen
envasado em Flatpack de 5ml (54%) e de 0,7 ml (49%), comparado à palhetas de 0,5ml (38%). Wongtawan
et al. (2006) utilizaram inseminação intra-uterina profunda, com doses de 1x109sptz em Flatpacks de 0,7ml
ou palhetas médias de 0,5ml, sem rediluição pós-descongelamento, obtendo taxas de prenhez de 31,8% e
40%, respectivamente. Neste mesmo experimento, estes pesquisadores utilizaram uma única inseminação
intra-uterina 8 ou 4 horas antes da ovulação prevista, ou duas inseminações 12 e 4 horas antes da ovulação
prevista. Embora a taxa de prenhez não tenha sido influenciada pelo momento da inseminação (36, 40 e
25%, respectivamente para os grupos acima citados), observa-se uma taxa de prenhez de 40% para o grupo
inseminado mais próximo ao momento da ovulação. Com os dados da ultrasonografia mensurando o
momento real da ovulação, estes pesquisadores observaram uma taxa de prenhez de 60%, quando a IA foi
realizada entre 8 e 4 horas antes da ovulação. Baseado nestes experimentos sugere-se que a inseminação com
sêmen congelado e doses de 1x109 sptz pode resultar em aceitáveis taxas de concepção, principalmente
quando realizadas no período entre 4-8 horas antes da ovulação.
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Sêmen sexado
O desenvolvimento de sexagem dos espermatozóides é amplamente aceito como um grande avanço
na tecnologia reprodutiva suína. A possibilidade de pré-seleção do sexo da leitegada é uma questão
primordial para a melhoria da gestão reprodutiva, principalmente para empresas de melhoramento genético,
onde linhas maternas e paternas são definidas. Ao nível das granjas multiplicadoras, seria possível planejar
acasalamentos para um determinado sexo, aumentando a eficiência da produção e acelerando a disseminação
genética. Para as granjas comerciais, os benefícios se dariam na otimização da gestão do rebanho e na
eliminação dos problemas associados à castração dos machos. Os resultados das pesquisas conduzidas na
Universidade de Múrcia são promissores. Foram utilizadas 45 fêmeas sincronizadas, uma inseminação
laparoscópica 30-36 horas após o início do estro, com sêmen sexado à concentração de 6×106
espermatozóides, resultando em 80% de taxa de parto e 10,2 nascidos totais (SEXING TECHNOLOGIES
MEETING, University of Murcia, 2013, não publicado). No entanto, essa tecnologia tem sido utiliazada
apenas para fins de pesquisa devido às suas limitações com relação à viabilidade econômica e
eficiência/facilidade de uso. Os principais obstáculos a serem resolvidos são o número elevado de
espermatozoides necessários para inseminação artificial em suínos (geralmente entre 2,4 e 3 bilhões de
espermatozoides/dose), o aumento da velocidade de sexagem dos espermatozoides e a melhora nos
resultados dos protocolos de sincronização do cio e ovulação.

Transferência de embrião
A indústria de suínos tem demonstrado um interesse considerável na utilização da tecnologia de
transferência de embriões (TE). Isso porque, a utilização dessa tecnologia permitiria o trânsito de material
genético entre países, com mínimos custos de transporte e riscos sanitários, comparado à movimentação de
animais vivos. Além disso, a transferência de embriões tem como princípio a multiplicação, de forma
acelerada, do material genético de animais considerados superiores no plantel (melhores EBVs). Atualmente
é a técnica mais acessível e de melhor aproveitamento de uma fêmea. No entanto, a aplicação comercial da
transferência de embriões em suínos tem sido limitada, devido à necessidade de procedimentos cirúrgicos e
às dificuldades de armazenamento a longo prazo dos embriões suínos. Novas perspectivas nesta área
surgiram com o desenvolvimento de novos procedimentos para criopreservação de embriões e métodos não
cirúrgicos de TE (TENC). Mas, apesar desses avanços, a TENC foi considerada uma técnica impraticável
por muitos anos devido à anatomia da cérvix, a natureza tortuosa dos cornos uterinos e a falta de
instrumentação para a realização do procedimento (DAY, 2000). Na década de 90, novas pesquisas
relacionadas à deposição não cirúrgica dos embriões foram desenvolvidas (revisto em HAZELEGER &
KEMP, 2001). Infelizmente, a maior parte delas não obteve sucesso. Recentemente, apenas um grupo de
pesquisadores conseguiu executar a transferência não cirúrgica, sem a necessidade de sedação das fêmeas
receptoras. Hazeleger et al. (2001) obtiveram uma taxa de prenhez de 59% e 11 embriões.
No entanto, quando o mesmo procedimento foi realizado em condições de campo, a taxa de parto e
tamanho da leitegada foram inferiores (41% taxa de parto e 7,2 leitões nascidos totais; Ducro-Steverink et
al., 2004). Por outro lado, as primeiras tentativas TENC com deposição intra-uterina profunda dos embriões,
obtiveram resultados promissores (71,4% de taxa parto e 6,9 leitões nascidos totais) (MARTÍNEZ et al.,
2004). Em um futuro próximo, será possível o uso de embriões criopreservados, permitindo o transporte
internacional de material genético e sua entrada nas granjas de destino de forma segura e com baixo custo.

Conclusões
Progressos importantes têm sido alcançados nas tecnologias reprodutivas em suínos.
Consequentemente, a aplicação prática dessas tecnologias vem se tornando cada dia mais concreta. A
redução do número de espermatozoides na dose associada à inseminação pós-cervical ou intra-uterina
profunda beneficia a utilização dos reprodutores geneticamente superiores (aumenta a intensidade de
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seleção) e, consequentemente, otimiza a disseminação genética de alto valor agregado, aumentando a
produtividade e o valor da leitegada, refletidos pela melhor conversão alimentar, redução no número de dias
para o abate, menor mortalidade, melhor qualidade da carcaça e aprumos. Além do mérito genético, a adoção
dessas tecnologias de IA é fundamental em situações de contingências sanitárias e também em combinação à
adoção de novas tecnologias como o sêmen congelado, sexado e transferência de embriões, para a introdução
de material genético de alto valor no plantel sem riscos sanitários e de transporte.
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Resumo
Diversos fatores não infecciosos podem afetar a qualidade do leitão ao desmame. Um dos principais é,
sem dúvida, o peso ao nascer. Nos últimos anos, o intenso processo de melhoramento genético resultou em um
aumento significativo no tamanho da leitegada. Em consequência disso, observou-se uma redução no peso
médio ao nascer, um aumento da variabilidade do peso dos leitões e, consequentemente, um aumento no
número de leitões nascidos leves e com baixa viabilidade. Desta forma, torna-se necessário realizar
determinados manejos visando um melhor atendimento aos leitões mais leves e com menor vitalidade. Além
do peso ao nascer, outros fatores são determinantes na qualidade dos animais ao desmame e devem ser levados
em consideração, como o correto manejo de atendimento ao parto, a ingestão de colostro pelos leitões, a
uniformização realizada de forma adequada, o fornecimento de um ambiente e instalações adequados aos
animais, a manutenção da higiene e da sanidade dos animais e a idade de realização do desmame.

Introdução
A qualidade do leitão no momento do desmame é um ponto chave para o bom desenvolvimento até o
momento do abate. Os fatores que influenciam na qualidade do animal desmamado iniciam muito antes do
seu nascimento. Deve-se levar em conta os aspectos genéticos de seus pais, aspectos inerentes a mãe durante
a gestação, aspectos associados ao desenvolvimento intrauterino dos conceptos, bem como os cuidados
associados ao momento peri-natal. Esses aspectos corroboram com todos os procedimentos que envolvem o
período que vai do nascimento e se estendem pela fase lactacional dando um impacto significativo sobre a
qualidade do leitão desmamado. O objetivo da presente revisão é abordar e discutir esses itens, excluindo
aqueles de origem infecciosa.
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Peso do leitão ao nascimento
Nos últimos anos, o intenso processo de melhoramento genético proporcionou um aumento
significativo no tamanho da leitegada. Ao analisar os resultados reprodutivos das 10 melhores granjas
brasileiras em um sistema de gerenciamento, por um período de 5 anos, podemos observar o aumento
constante da produtividade das fêmeas (Tabela 1). Entretanto, com a produção de leitegadas maiores também
houve um aumento na variação do peso dos leitões e uma redução do peso médio ao nascer (QUINIOU et al.,
2002). Existe uma relação negativa entre o tamanho da leitegada e o peso ao nascer, porém o R² encontrado
na maioria dos trabalhos é baixo. Os resultados encontrados por Smit (2007), Foxcroft (2007) e Knol et al.
(2010) mostram um R² de 0,2336, 0,2696 e 0,2437, respectivamente, o que significa que o peso ao nascer é
pouco explicado pelo tamanho da leitegada.

TABELA 1 - Resultados produtivos das 10 melhores granjas brasileiras nos últimos 5 anos

Dados Analisados
Ano
2008

2009

2010

2011

2012

Parto/fêmea/ano

2,46

2,49

2,49

2,5

2,48

Nascidos totais

13,69

14,11

14,36

14,43

14,97

Nascidos vivos

12,67

13,08

13,23

13,33

13,73

Mortes maternidade, %

6,89

6,11

6,43

5,61

5,75

Desmamados/fêmea ano

29,11

30,54

30,85

31,47

31,96

Fonte: Melhores da Suinocultura - Agriness (2013).

Após a implantação do embrião, inicia-se o processo de placentação, que envolve uma relação íntima
entre placenta e feto (WU et al., 2005). Durante seu desenvolvimento, estruturas da placenta se ligam ao
endométrio para que possam acontecer as trocas de nutrientes e gases entre mãe e feto e, a vasodilatação das
veias placentárias promove o desenvolvimento de um fluxo sanguíneo neste local (SMITS et al., 2006). Uma
boa vascularização é fundamental para que haja um bom suprimento e desenvolvimento dos fetos. Em
fêmeas hiperprolíficas, pode haver um super povoamento de leitões no útero (WU et al., 2006), resultando
em uma vascularização insuficiente e um menor fluxo sanguíneo entre placenta e útero, deteriorando a
função placentária e comprometendo o desenvolvimento dos fetos e/ou embriões (GANGNON, 2003). Este
comprometimento pode resultar em um crescimento retardado intrauterino, conhecido como IUGR (Intrauterine growth retardation).
Segundo Roehe & Kalm (2000) e Fix et al. (2010a) um aumento na variação de peso dentro de uma
mesma leitegada está associado com um maior risco de mortalidade, porém o peso individual ao nascer é o
melhor preditor para esta variável, principalmente até o desmame ou no período de creche. Fix et al. (2010b)
pesaram e identificaram leitões nas primeiras 24 horas de vida e equalizaram os leitões para reduzir a
variação dentro das leitegadas. Os animais foram pesados novamente 2 dias antes do desmame, 5 dias após a
chegada na instalação de terminação e com 7 e 16 semanas de alojamento na terminação. Na data da última
pesagem (16 semanas) os animais foram submetidos à ultrassonografia entre o 10ª e 11ª espaço intercostal,
para mensurar a espessura de toucinho e a longissimus muscle área (LMA). Os autores observaram que os
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leitões com baixo peso ao nascer ganham menos peso durante todas as fases de produção e possuem uma
área menor de LMA.
A alta ocorrência de mortes no período peri e pós-parto faz com que o ganho obtido com o aumento
da leitegada não seja totalmente aproveitado no momento do desmame (LEENHOUWERS et al., 2002). A
alta mortalidade neste período pode ser atribuída ao aumento na proporção de leitões nascidos leves,
consequência do aumento no tamanho da leitegada. No trabalho de Furtado et al. (2012) foi observado que
leitões que nasceram entre 600 e 1200 g apresentaram maior mortalidade (P > 0,05) até o desmame do que
leitões mais pesados ao nascimento. Além disso, leitões que nasceram pesando até 900 g foram responsáveis
por 25,3% das mortes até o desmame. Em torno de 30 a 40% dos leitões que nascem com menos de 1000 g
acabam morrendo e, esta porcentagem fica entre 65 e 100% quando os leitões nascem com menos de 700 g
(GARDNER et al., 1989). Quiniou et al. (2002) observaram que 16% dos leitões que nasceram com menos
de 600 g sobreviveram até o sétimo dia de vida, enquanto Dewey et al. (2008) observaram que todos os
leitões que nasceram com menos de 600 g morreram até o terceiro dia de vida. Desta forma, a chance de
sobrevivência de leitões que nascem com menos de 700 g é baixa, pois tendem a ter menor vitalidade e
menor capacidade de estimular o complexo mamário à produzir leite. Porém, leitões que nascem pesando
entre 700 e 1200 g podem ter suas chances de sobrevivência aumentadas se forem adotadas alguns cuidados
especiais (Quadro 1).
QUADRO 1 - Cuidados especiais com leitões de baixo peso ao nascimento

Cuidados
Leitegada com mais de 12 leitões nascidos: colocar os mais
pesados no escamoteador enquanto os mais leves mamam
por um período de uma hora em pelo menos duas
oportunidades
Identificação dos leitões por ordem de nascimento,
permitindo que a segunda metade da leitegada (quinto ou
sexo leitão em diante) mame o colostro, enquanto que a
primeira metade que já mamou fica no escamoteador (4050 minutos), para assegurar uma homogênea ingestão de
colostro
Realizar o manejo 40x20 (nos primeiros cinco a sete dias
de vida), que consiste em manter os leitões fechados por 40
minutos no escamoteador e 20 minutos mamando,
Ao uniformizar, formação de leitegadas com peso similar
(somente pequenos)
Fornecimento de eletrólitos via água nos primeiros três dias
Fornecimento, via oral, de 3 ml de glicose 10% ou 12 a 20
ml de colostro para os leitões hipotérmicos, como também
acondicioná-los em uma caixa com fonte de aquecimento

Referência
England (1974); Christison et al.
(1997); Azain (1996); Moody et al.
(1966); Dewey et al. (2008).
Heck (2007)

Heck (2007)

Milligan et al. (2001); Souza et al.
(2010)
Dewey et al. (2008)
England (1974); English & Morrison
(1984); Christison et al. (1997);
Azain et al. (1996); Moody et al.
(1966); Dewey et al (2008)
Fornecimento de leite ou produtos que substituem o leite da Moody et al. (1966); England (1974);
porca
England (1986) Azain et al. (1996);
Christison et al. (1997); Morés et al.
(1998)
Suplementação com energéticos a base de ácidos graxos, Pettigrew et al. (1986); Benevenga et
como óleo de coco, óleo de milho durante os primeiros dias al. (1989); Lepine et al. (1989);
de vida
Chiang et al. (1990); Mahan (1991);
Wieland et al. (1993); Casellas et al.
(2005)
Retardar a castração para o décimo dia de vida
McGlone et al. (1993); Kattesh et al.
(1996); Kielly et al (1999)
Fonte: Heim et al. (2010).
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O peso ao nascer é um dos principais fatores determinantes no desempenho dos animais no período
de lactação (MAHAN et al., 1998), sendo que leitões mais leves possuem menores reservas energéticas
resultando em mais sensibilidade ao frio. Além disso, estes leitões tendem a demorar mais para realizar a
primeira mamada e dificilmente alcançam as melhores tetas (LE DIVIDICH, 1999). Furtado et al. (2012)
classificaram os leitões de acordo com o peso ao nascimento em 6 classes (>600-900 g; >900-1200 g;
>1200-1500 g; >1500-1800 g; >1800-2100 g e; >2100 g) e observaram diferença (P < 0,05) de peso entre os
leitões de todas as classes de peso inicial aos 7, 14, e 21 dias de vida. Além disso, uma correlação positiva (r
= 0,515; P < 0,05) foi encontrada entre o peso ao nascimento e o peso ao desmame, sendo que cada grama ao
nascimento representou 2 g a mais no peso ao desmame. A presença de leitões com baixo peso ao desmame
resulta em aumento da taxa de mortalidade e de suínos abatidos com peso abaixo do esperado. No trabalho
de Quiniou et al. (2002), leitões mais leves ao nascer (600 g) demoraram três semanas a mais para atingir 25
kg, comparados aos leitões que nasceram pesados (2600 g). A diferença entre o leitão mais leve e mais
pesado foi de 5,4 kg ao desmame e de 11,9 kg aos 63 dias de idade, demonstrando o efeito do peso ao nascer
no desempenho subsequente.
Com isso, o aumento no tamanho da leitegada obtido com o ganho genético alcançado nas últimas
décadas em parte esteve associado com a redução do peso médio ao nascer. Nesse sentido, é importante
desenvolver protocolos de produção que minimizem o baixo peso ao nascer (e a grande variabilidade de peso
dentro da leitegada - alto coeficiente de variação para peso ao nascer). No entanto, é fundamental incorporar
a vitalidade e o aumento na chance de sobrevivência pós-nascimento aos processos de seleção genética das
populações.

Cuidado ao parto – Termorregulação
Os leitões recém-nascidos possuem reservas de energia limitada, o que dificulta a manutenção da
temperatura corporal e o adequando acesso ao colostro. Este fato, associado ao tamanho reduzido do leitão
em relação às fêmeas faz com que eles se tornem vulneráveis a diversos eventos que podem levar à
mortalidade, como: asfixia, hipotermia e inanição, hemorragias, infecções, distúrbios do trato
gastrointestinal, pneumonias, afecções clínicas por brigas, esmagamento ou agressão pela fêmea e
desenvolvimento retardado. Desta forma, uma série de cuidados (descritos no Quadro 2) deve ser realizada
logo após o parto visando à redução da mortalidade.
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QUADRO 2 - Cuidados que devem ser tomados após o parto em relação aos leitões recém-nascidos

Cuidados após o parto
Desobstruir vias aéreas e cavidade oral
Secar o leitão
Reanimar os leitões

Cortar cordão umbilical

Orientar a primeira mamada

Fornecer uma fonte de calor
Cuidar com
esmagamento

fêmeas

agressivas

Observações
Permite que os leitões respirem normalmente e estejam aptos à
mamar;.
Remover os líquidos fetais em sua superfície, com intuito de
reduzir a queda de temperatura corporal após o nascimento;
Reanimar leitões que nascem com maior grau de hipóxia ou os
que nascem envoltos na placenta. Se necessário, realizar
movimentos mais intensos para reestabelecer funções vitais;
Amarrar cordão umbilical deixando um coto de 2-4 cm, aplicar
antisséptico ou iodo glicerinado. Realizado com objetivo de
evitar hemorragias e posteriores infecções;
Imediatamente após o nascimento, o leitão deve mamar para
ingerir energia e anticorpos. Dar atenção especial para leitões
menores, que devem ser colocados nos tetos anteriores. As
mamadas devem ser acompanhadas periodicamente e os leitões
devem ser orientados a retornarem ao escamoteador após a
mesma;
Assegurar um local quente (30 a 32 °C) e seco para evitar haja
redução na temperatura corporal dos leitões;
e Se a fêmea se mostrar agressiva aplicar tranquilizante e fechar
leitões no escamoteador. Barreiras laterais inferiores na
gaiola/cela auxiliam na proteção dos leitões em relação à
movimentação da fêmea.

Adaptado de Morés et al. (1998).

A zona de conforto requerida pelos leitões é completamente diferente da necessária para as porcas
(PERDOMO et al., 1985). Segundo Black et al. (1993), a zona de conforto térmico para o recém-nascido é
em torno de 32-34°C, enquanto a ideal para a fêmea é de 16-22°C (Tabela 2). Temperaturas baixas, que
atendam o conforto térmico da matriz, são incompatíveis com a exigência térmica dos leitões. Desta forma,
na maternidade existe a necessidade de dois ambientes com temperaturas distintas, um para as matrizes e
outro para os leitões. Como em nosso meio a maioria das maternidades é aberta e possui controle de
ventilação feito por cortinas, se torna necessário ter um local diferenciado de aquecimento para os leitões,
que é o caso dos escamoteadores alimentados por uma fonte de calor (lâmpada ou piso térmico).
TABELA 2 - Temperatura de conforto para diferentes categorias de suínos

Temperatura de
conforto (°C)

Temperatura crítica
inferior (°C)

Temperatura crítica
superior (°C)

Matrizes em lactação

12-16

7

23

Leitões/nascimento

32-34

30

35

Leitões até o desmame

29-31

21

36

Categoria

Adaptado de Perdomo (1985).

Leitões nascidos leves apresentam maior redução na temperatura corporal logo após o parto
comparado a leitões mais pesados, pois o metabolismo basal é maior nos leitões leves exigindo um custo
energético extra para geração de calor e manutenção da temperatura (AHLMANN et al., 1983),
demonstrando a importância do calor para recém-nascidos. Além disso, a superfície de perda de calor dos
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leitões menores é relativamente maior que nos leitões mais pesados, o que facilita a troca de calor com o
meio, aumentando a demanda energética (SIMMONS, 1976). Para verificar a importância do peso ao nascer
na manutenção da temperatura após o parto, Morés et. al. (2010) aferiram a temperatura retal em 103 leitões
em cinco momentos após o parto (na hora do nascimento e 1, 2, 4 e 8 horas após o parto). Para isso, os
leitões foram divididos em quatro grupos por peso de nascimento; grupo A ≤1,100 kg (n=22), grupo B
>1,100 kg a ≤1,300 kg (n=24), grupo C >1,300 kg a ≤1,500 kg (n=26) e grupo D >1,500 kg (n=31). Os
resultados mostram que leitões com menor peso ao nascimento perdem mais temperatura do que os leitões de
maior peso, principalmente nas primeiras horas e levam mais tempo para recuperar a mesma (Figura 1).
40
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FIGURA 1 - Comportamento da temperatura retal das diferentes classes de peso nas primeiras oito horas de vida
Fonte: Morés et al. (2010).

Segundo Leenhouwers (2001), cerca de 20% do total de leitões de uma leitegada não sobrevivem do
terço final da gestação até o desmame, sendo o parto o primeiro evento de estresse para o leitão. A asfixia
pode levar o leitão a um quadro de hipóxia e, também é uma das principais causas de morte durante o parto.
Com o objetivo de diminuir a perda de leitões por asfixia, foi desenvolvido um monitoramento do estresse
causado nos leitões durante o nascimento que consiste na execução de diversos procedimentos para verificar
quais leitões estariam pré-dispostos a este quadro e quais características eles poderiam apresentar para
confirmar a ocorrência de um sofrimento excessivo no parto (ALONSO-SPILSBURY et al., 2005).
Parâmetros fisiológicos como a temperatura retal, batimento cardíaco, saturação de CO2 e O2, ordem de
nascimento, coloração da pele, tentativa de levantar, tônus muscular, início da respiração e peso ao
nascimento são medidos através de escores atribuídos à viabilidade do leitão, possibilitando a identificação
dos animais que apresentaram maior sofrimento no momento do parto (ZALESKI & HACKER, 1993;
HERPIN et al., 1996). Panzardi et al. (2012) avaliaram estas características em leitões neonatos e observaram
que leitões com pele cianótica tiveram 7,9 e 5,2 chances a mais de morrer até os 3 e 7 dias após o parto,
respectivamente, comparado à leitões que nasceram com coloração da pele normal. Análise de regressão
logística mostrou 48,1 e 22,5 mais chance de morte até 3 e 7 dias de vida em leitões que demoraram mais
que 5 minutos para ficar em pé, comparado aos que demoraram menos de 1 minuto para levantar. Além
disso, alta razão de chance de morte até 3 e 7 dias de vida foi observada em leitões com ordem de
nascimento maior (>9), baixo peso ao nascer (<1275 g), baixa (24-30 mg/dl) ou alta (45-162 mg/dl)
concentração de glicose no sangue ou baixa temperatura corporal às 24 h de vida (< 38,1 °C). Leitões com
cordão umbilical rompido tiveram alta razão de chance de morte até o terceiro dia de vida. Existem
determinadas informações que, se coletadas durante e após o parto (ordem de nascimento, peso ao nascer,
temperatura corporal, concentração de glicose, integridade do cordão umbilical ao nascer), podem indicar
quais os leitões que precisam de maior atenção nesse período. Estas informações podem fazer com
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determinados manejos sejam direcionados para uma categoria de leitões que possuem uma maior chance de
não sobreviver, evitando altas taxas de mortalidade pós-parto.

Ingestão do colostro
A placenta da espécie suína é do tipo epitéliocorial difusa, o que impede a passagem de
macromoléculas para os fetos, fazendo com que os mesmos sejam agamaglobulinêmicos ao nascimento
(BLAND et al., 2003). Sendo assim, o colostro assume papel de extrema importância, já que é a única fonte de
anticorpos para os leitões (ROOKE & BLAND, 2002; SALMON et al., 2009). Além disso, o colostro é fonte
de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais (DARRAGH & MOUGHAN, 1998), auxilia na
termorregulação (HERPIN et al., 2002; QUESNEL, 2011), contém leucócitos e fatores, como, IGF1, IGF2,
EGF que aceleram o crescimento e a maturação intestinal (SENGER, 2003).
O mínimo de energia necessária para a sobrevivência de 1 kg de leitão, no primeiro dia de vida, são
167 kcal e esse valor pode aumentar no frio, onde o leitão precisa de 215 a 227 kcal. Essa energia é oriunda
das reservas corporais (principalmente glicogênio) e do colostro, desde que o leitão mame em 10 a 30
minutos após o nascimento (LE DIVIDICH et al., 2005).

Concentração de
imunoglobulinas (mg/ml)

A imunoglobulina G (IgG) é a imunoglobulina (Ig) encontrada em maior quantidade no colostro,
representa cerca de 75% do total de Ig e as imunoglobulina A (IgA) e imunoglobulina M (IgM) encontram-se
em menor quantidade (KLOBASA et al., 1987). O contrário acontece no leite, onde a IgA é
predominantemente, representando cerca de 50% do total de Ig no leite (BLECHA, 1998). Segundo Bland et
al., (2003), a concentração de IgG no colostro diminui rapidamente nas 24 horas após o parto, porém Quesnel
(2011) observou que em 15% das 72 fêmeas avaliadas a concentração de IgG diminuiu 50% ou menos em 24
horas, sugerindo que a produção de colostro possa se estender por mais de 24 horas após o parto. A Figura 2
demonstra as alterações na concentração de imunoglobulinas no colostro e leite durante a lactação.
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FIGURA 2 - Mudanças na concentração de imunoglobulinas no colostro e leite das porcas até os 42 dias de lactação
Fonte: Adaptado de Klobasa et al. (1987).

Além da quantidade de Ig no colostro diminuir rapidamente nas 24 horas após o parto, a máxima
absorção de Ig ocorre nas primeiras 12 horas de vida chegando a valores praticamente nulos em 24 a 36
horas (KLOBASA et al., 1987; MACHADO NETO et al., 1987; ROOKE et al., 2003). Isto acontece, pois
neste momento os enterócitos cessam a transferência de macromoléculas pelo intestino delgado, dificultando
a absorção de Igs, é o chamado “fechamento intestinal” (SMITH & JARVIS, 1978; EKSTROM &
WESTROM, 1991).
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A imunidade humoral passiva é específica aos antígenos aos quais o sistema imune das mães foi
exposto, sendo assim, as fêmeas mais velhas transferem uma imunidade humoral qualitativamente melhor
(HEIM et al., 2010). Já a imunidade celular é importante na proteção de algumas doenças, como por exemplo,
pneumonia enzootica (Mycoplasma hyopneumoniae). Os leitões devem permanecer com suas mães biológicas
por no mínimo 6 horas (PIETERS et al., 2008) até 12 a 20 horas (BANDRICK et al., 2011) para que adquiram
imunidade celular através do colostro, pois esta imunidade só é transmitida pela mãe biológica.
A ingestão de colostro pelo leitão só é possível se houver disponibilidade de colostro, por isso uma
quantidade mínima deve ser produzida pela fêmea a fim de garantir benefícios a sua leitegada. A produção de
colostro é altamente variável entre fêmeas e as causas desta variabilidade não são bem conhecidas (KING’ORI
2012). Em média nas primeiras 24 horas após o parto, 3,32 ± 0,11kg de colostro são produzidos, podendo
variar de 1,66 a 5,6kg (QUESNEL, 2011). De acordo com Devillers et al. (2007) e Quesnel et al. (2012), a
produção de colostro não está correlacionada com o tamanho ou peso da leitegada, mas sim, com a média de
peso ao nascer dos leitões. Quesnel (2011) e Quesnel (2012) observaram uma relação negativa entre produção
de colostro e a presença de natimortos, ou seja, as fêmeas que produziram menos colostro (<3 kg)
apresentaram mais natimortos (11%) ao parto comparado as fêmeas de média ou alta produção. Porém os
mecanismos entre produção de colostro e a presença de natimortos precisam ser elucidados.
Segundo Devillers et al. (2007) a variação na produção de colostro pode ser afetada pela ordem de
parto, duração da gestação e indução do parto, porém nenhum efeito claro foi mostrado quando estas variáveis
foram analisadas de forma independente. A menor produção de colostro em fêmeas que tiveram parto induzido
aos 109 dias de gestação pode ser explicada pelo fato dos leitões possuírem menor peso e vitalidade ao nascer
(MILON et al.,1983). Em contrapartida, Foisnet et al. (2011) induziram o parto de 11 primíparas (OP1) aos
113 dias de gestação e ao comparar com 11 fêmeas OP1 com parto natural concluíram que a indução não
afetou a produção de colostro e nem a concentração de IgG no mesmo, porém mais estudos, neste sentido, são
necessários já que o número de animais utilizados foi baixo. Ainda de acordo com Devillers et al. (2007) as
fêmeas de segundo e terceiro parto apresentam uma maior produção de colostro (P=0,059). Já Quesnel (2011)
não encontrou diferença na produção de colostro entre as fêmeas de diferentes ordens de parto.
Na produção de suínos a quantidade de leitões desmamados/fêmea/ano é um indicador de
produtividade, mas além da quantidade, a qualidade dos leitões é de grande importância já que influencia
diretamente na produtividade. A qualidade do leitão na fase lactacional é mensurada por quilos de leitões
desmamados, e ingestão de colostro exerce forte influência neste valor. Já discutimos anteriormente os
benefícios que o colostro traz aos recém-nascidos tanto no aspecto imunológico, de termorregulação e
crescimento e maturação intestinal. Além disso, a ingestão de uma quantidade mínima de colostro é necessária
para reduzir o risco de mortalidade pré-desmame não afetando o desempenho zootécnico.
Devillers et al. (2007) sugerem que a ingestão de 250-300g de colostro em 24 horas após o nascimento
garante boa saúde e desenvolvimento pré e pós desmame. Em outro estudo realizado por Devillers et al. (2011)
os autores observaram que os leitões que ingeriram mais que 200g de colostro apresentaram taxa de
mortalidade de 7,1% enquanto nos leitões que ingeriram menos que 200g a mortalidade aumentou para 43,4%.
Ainda Devillers et al. (2011) avaliaram a quantidade de IgG no soro dos leitões de acordo com a quantidade de
colostro ingerido e relataram que após a ingestão de 200-250g de colostro, a concentração de IgG no plasma
atinge um platô (Figura 3) e isto provavelmente deve-se ao fechamento intestinal. Apesar da quantidade de
colostro ingerida não ser afetada pela ordem de nascimento (DEVILLERS et al., 2007), de acordo com
Panzardi et al., (2012) os leitões que nasceram entre o 10º e 17º leitão tiveram 2,5 vezes mais chance de
morrerem até os 7 dias de vida quando comparados aos leitões com ordem de nascimento entre 1 e 9. Talvez a
quantidade de colostro ingerida não seja afetada pela ordem de nascimento em partos assistidos, onde as
mamadas são escalonadas ao longo do nascimento (os 6 ou 7 leitões nascidos primeiros ficam fechados no
escamoteador por 40-50 minutos enquanto os com maior ordem de nascimento mamam), porém em leitegadas
maiores, onde as mamadas não são controladas, este efeito possa ser mais evidente.
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[IgG] plasma nas 24 horas de vida
(mg/ml)

Ingestão de colostro entre o nascimento e 24 horas de vida (g)
FIGURA 3 - Relação entre ingestão de colostro e concentração de IgG no plasma dos leitões 24 horas após o início do
parto (circulos pretos indicam leitões que estavam vivos ao desmame e quadrados brancos representam leitões que
morreram entre 24 horas de vida e o desmame)
Fonte: Devillers et al. (2011).

Segundo Quesnel et al. (2012) a lactogenese é dividida em 2 etapas. Na lactogenese I ocorre a
preparação do tecido mamário para a síntese do leite e inicia-se no final da gestação, por volta dos 90 dias. A
lactogenese II inicia-se um pouco antes do parto e dura aproximadamente 24 horas após o início do parto,
sendo caracterizada pela secreção do colostro. O pico de prolactina é essencial para a lactogenese e este pico é
provocado pela queda na concentração de progesterona. Quesnel et al. (2009) sugerem que uma dieta rica em
fibras pode aumentar a secreção de prolactina por redução da endotoxemia. Há suspeita de que a endotoxemia
possa estar envolvida na menor produção de leite, contudo este efeito precisa ser melhor estudado. Não há na
literatura muita informação sobre a produção de colostro, especialmente como melhorar, qualitativamente e
quantitativamente a produção pelas fêmeas suínas. Hansen et al. (2012) avaliaram algumas dietas, durante a
última semana de gestação, utilizando óleo de coco, óleo de girassol e óleo de peixe e observaram que porcas
alimentadas, durante uma semana antes do parto, com óleo de coco secretaram mais energia no colostro em 24
horas. Porém existem poucos trabalhos avaliando os efeitos da nutrição na produção de colostro.
Uniformização adequada da leitegada
A uniformização de leitegadas é realizada com o objetivo de melhorar o desempenho e viabilidade dos
leitões uniformizados. Alguns estudos têm sido realizados com o objetivo de avaliar o momento ideal para
realizar a uniformização e o desempenho de leitões biológicos ou adotados, como agrupar os leitões de
diferentes pesos ao nascer, o número de leitões por matriz e qual deve ser a ordem de parto da mãe adotiva.
Algumas considerações importantes sobre estas características serão abordadas nesta revisão.
Devido aos aspectos imunológicos da transferência passiva a uniformização deve ser realizada entre 6
a 24 horas após o nascimento dos leitões, pois neste período os leitões ainda não estabeleceram a ordem dos
tetos e também não houve o fechamento intestinal (EKSTROM & WESTROM, 1991; ROBERT &
MARTINEAU, 2001). Além disso, os leitões poderão adquirir colostro da mãe adotiva, pois de acordo com
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Quesnel (2011) a produção de colostro pode se estender por mais de 24 horas após o parto. Marcatti Neto
(1986) observou que quando a uniformização é realizada no momento ideal, houve redução na taxa de
mortalidade dos leitões comparados aos não uniformizados (6,7% vs 13,4%). Dados encontrados por Robert &
Martineau (2001) mostram que quando este manejo foi realizado durante a lactação os leitões foram
desmamados 13% mais leves do que aqueles que permaneceram com as mães biológicas, e também houve
aumento na taxa de mortalidade pré-desmame e nas brigas por disputa pelos tetos.
Com o objetivo de avaliar o desempenho de leitegadas com leitões biológicos e adotados, Heim et al.
(2012) avaliaram o ganho de peso dos leitões em leitegadas 100% biológicos, 100% adotados e 50%
biológicos e 50% adotados e observaram que não houve diferença de peso e taxa de sobrevivência entre os
grupos, que foram avaliados até os 16 dias de vida. Este resultado, provavelmente, deve-se ao fato de que os
leitões foram uniformizados no momento ideal, que neste estudo foi 20,1 ± 0,4 horas após o nascimento dos
leitões e também por estes terem sido agrupados por faixa de peso.
Souza et al. (2010) avaliaram o desempenho e a taxa de mortalidade de leitões leves uniformizados
com leves (0,8 a 1,25kg), leves com médios (1,4 a 1,6kg) e leves com pesados (>1,7kg) e observaram que os
leves tiveram peso semelhante ao desmame independentemente do grupo com o qual foram uniformizados
(leves, médios, ou pesados). Porém quando os leitões leves foram uniformizados com leitões pesados a taxa de
mortalidade foi significativamente maior quando comparado aos outros grupos. Dados semelhantes foram
encontrados por Bierhals et al. (2012), que na uniformização formaram leitegadas só com leitões leves (1,0 a
1,2kg), leves e intermediários (1,4 a 1,6kg) e somente leitões intermediários, e observaram que o ganho de
peso diário e a taxa de sobrevivência foram semelhantes entre os grupos. Sendo assim, recomenda-se que
leitões leves sejam uniformizados com leitões leves ou de peso intermediário.
As leitegadas com grande número de leitões, associados ao alto peso e vigor podem induzir excessiva
mobilização corporal em matrizes, principalmente em fêmeas onde o consumo alimentar não é atendido
(BIERHALS et al., 2010). Esse fato torna-se mais impactante quando se trata de primíparas, já que essas
fêmeas necessitam energia para sua mantença e desenvolvimento e também para manter suas leitegadas.
Bierhals et al. (2011) avaliaram o desempenho de leitegadas uniformizadas com 11 leitões com 1,2 a 1,6 kg
peso ao nascer e observaram que os leitões amamentados por fêmeas de ordem de parto 5 apresentaram maior
peso aos 7, 14 e 18 dias de lactação quando comparados aos leitões de primíparas. Assim, a menor produção
de leite afetou o desempenho dos leitões que permaneceram em fêmeas OP1. Sendo assim, em primíparas,
formar leitegadas com menor número de leitões ou com menor peso ao nascer pode garantir bons leitões ao
desmame e manutenção da capacidade reprodutiva da fêmea (BIERHALS et al., 2010). Entretanto, de acordo
Fraser et al. (1992), o não uso dos tetos na primeira lactação tende a reduzir a produtividade de leite na
próxima lactação. Dados semelhantes foram encontrados por Farmer et al. (2012) que formaram 2 grupos de
fêmeas OP1, sendo que na primeira lactação os 2 grupos tiveram metade dos tetos tapados com fita adesiva
(tetos 1,2,5 6 e 7 de um lado do úbere e tetos 3,4 e 7 do outro lado foram tapados). Na segunda lactação o
grupo controle teve os mesmos tetos da primeira lactação cobertos, enquanto que no grupo tratado os tetos
opostos receberam a fita (os tetos que estavam disponíveis na primeira lactação, na segunda ficaram
inacessíveis). Os leitões foram pesados em determinados momentos até os 56 dias de vida, e no final da
segunda lactação 16 fêmeas de cada grupo foram abatidas e 4 glândulas mamárias de cada fêmea foram
coletadas para análise. Os autores observaram que os leitões que ficaram nas fêmeas controle tiveram 1,12Kg
a mais, aos 56 dias, que o grupo tratado e que as porcas do grupo controle apresentaram mais parênquima
tecidual, mais DNA e RNA. Isto mostra que os tetos que foram succionados na primeira lactação produziram
mais leite e tiveram maior desenvolvimento na segunda lactação que os tetos não utilizados. No entanto neste
trabalho as fêmeas permaneceram somente com 6 leitões, então deve-se ter cautela ao transferir essas
informações para situações práticas contemporâneas onde primíparas de linhagens prolíferas precisam
amamentar 12 leitões ou mais na sua primeira lactação. Mais estudos precisam ser realizados com o objetivo
de avaliar se o fato da fêmea amamentar mais leitões na primeira lactação aumentaria a sua produção láctea na
lactação subsequente.
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Ambiente, instalações e arraçoamento na maternidade
A instalação da maternidade precisa apresentar os requerimentos necessários tanto para as fêmeas
quanto para os leitões. O objetivo de uma instalação ideal é manter o bem estar de ambas as classes de
animais (leitões e fêmeas), através do controle dos elementos climáticos, segurança dos leitões, acesso à
alimentação, ingestão de água e higiene. Segundo Silveira et al. (1998), a maternidade deve apresentar as
seguintes características: temperatura interna da sala entre 18-20°C; acesso fácil pelo posterior da fêmea para
facilitar manejos com os leitões; cela parideira com barra de proteção para evitar esmagamento de leitões;
fonte de aquecimento com regulagem para os leitões; piso confortável para a matriz e os leitões para evitar
lesões de casco e; área suficiente para a matriz e para os leitões realizarem movimentos básicos.
A temperatura, umidade relativa e velocidade do ar têm efeitos diretos sobre o bem-estar e,
consequentemente, sobre a produção do animal (SARTOR et al., 2003). A zona de conforto térmico (ZCT)
da fêmea lactante corresponde a 16 e 22°C e a do leitão neonato entre 32 e 34°C (BLACK et al., 1993).
Essas diferenças na ZCT entre a porca e os leitões dificultam a otimização de um manejo de ambiência na
maternidade. Desta forma, as instalações geralmente objetivam o conforto ideal da fêmea, e para os leitões
são adotadas estratégias para manter a temperatura ideal para eles, como piso térmico, lâmpada/resistência
acessória e escamoteador.
A temperatura da maternidade tem suma importância na produtividade das fêmeas suínas, pois
quando estas são mantidas fora da zona de conforto há uma redução no consumo voluntário de ração e na
produção de leite. Quando a matriz é exposta a altas temperaturas, ela diminui o consumo alimentar e
energético, reduzindo a produção de calor. Em um primeiro momento, ela mobiliza reservas e a produção de
leite não é afetada. Entretanto, quando o nível máximo de mobilização é atingido, a fêmea não tem a outra
opção a não ser reduzir a produção de leite, prejudicando, assim, o desenvolvimento da leitegada
(MAKKINK & SCHRAMA, 1998). Mullan et al. (1992) aumentaram a temperatura ambiente de 20 para 30
°C e o consumo das fêmeas diminuiu de 4,05 para 3,13 kg/dia e a produção de leite diminuiu de 8,88 para
7,53 kg/dia. Farmer et al. (2007) constataram que fêmeas mantidas por toda a lactação a 29 °C ingeriram
menos ração do que fêmeas alojadas a 21 °C (3,8 vs 4,6 kg/dia) e ingeriram mais água (35,5 vs 16,4 L/dia).
De acordo com Black et al. (1993) para cada aumento de 1 °C na temperatura ambiente acima de 16 °C, o
consumo energético e consumo alimentar diminuem em 0,57 Mcal e 0,17 kg por dia. Segundo Bortolozzo et
al. (2010) existem algumas estratégias que podem ser adotadas para minimizar o estresse pelo calor (Quadro
3).
QUADRO 3 - Estratégias para minimizar o estresse pelo calor
Edificações projetadas no sentido leste-oeste
Local escolhido para a instalação deve ser seco, ventilado e com boa drenagem
Os galpões devem estar afastados entre si, a uma distância de 5 vezes a altura máxima
Aspectos
do obstáculo próximo ao prédio
construtivos O pé direito deve ter altura mínima de 3 metros
Os materiais de cobertura devem possuir alta refletividade solar e baixa absortividade
de calor (telhas de barro, fibrocimento e telhas metálicas)
Uso de lanternim para favorecer a renovação do ar na instalação
Utilização de sombreamento e gramado para diminuir o calor refletido nas instalações
O posicionamento das árvores na face norte pode amenizar a incidência de luz solar
Aspectos
dentro da instalação em algumas horas do dia
ambientais
A água de bebida funciona como um mecanismo de refrigeração, aumentando em até
0,5°C a resistência ao calor
Ventilação mecânica e nebulização (Nunes et al., 2003)
Sistema de gotejamento sobre a nuca das fêmeas (Mcglone et al., 1988)
Estratégias
Sistema adiabático evaporativo associado à ventilação negativa (pad cooling)
avançadas
(MORALES et al., 2013)
Sistema adiabático evaporativo associado à ductos (MORALES et al., 2013)
Fonte: Adaptado de Ferrari et al. (2012).
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O leitão nasce com uma temperatura corporal entre 39,2 a 39,4 °C e, neste momento são expostos a
temperaturas ambiente variáveis que não estão de acordo com a temperatura necessária para sua categoria
(ver Tabela 2). Com isto pode haver uma queda na temperatura corporal de até 2 °C (BOLLWAHN et al.,
1970) e a sua recuperação ocorre pelo uso de reservas energéticas e pela ingestão de colostro. Por isso é
importante oferecer aos leitões um ambiente distinto, que possua uma fonte de calor e que minimize as
perdas por redução na temperatura corporal. Em nossas condições de instalações, esse ambiente só pode ser
conseguido através de escamoteador equipado com lâmpada e/ou piso aquecido, uso de campânulas ou
mantas aquecidas próximas as fêmeas (HEIM et at., 2010).
A partir do primeiro dia de vida o leitão precisa ter uma fonte de água limpa a disposição. Além
disso, a partir de sete a dez dias de vida pode ser fornecida ração como suplemento alimentar. O principal
argumento, e mais correto, para o fornecimento de ração no período de lactação é que esta seria uma forma
de neutralizar a lacuna existente entre a necessidade energética dos leitões e a capacidade de produzir leite da
fêmea a partir da 2ª semana de lactação (PLUSKE et al., 2006). Além disso, o consumo de ração na fase de
lactação teria a função de, familiarizar o animal à alimentação sólida e, preparar o trato gastrointestinal dos
leitões para a dieta baseada em carboidratos e proteínas em que eles seriam submetidos após o desmame
(PLUSKE et al., 2006). Porém, pensar que a alimentação seca no período lactacional vai melhorar o
desempenho pós-desmame é uma ideia errônea. Pluske et al. (1995) calcularam que a contribuição da
alimentação seca no consumo de energia diária antes do desmame de 21-35 dias de idade ficou entre 1,2 e
17,4%. O consumo de alimentação seca durante a lactação geralmente é baixo e com pequena probabilidade
de influencia no peso ao desmame, principalmente em leitões desmamados com 3 semanas de vida ou menos
(KING & PLUSKE, 2003).

Higiene e sanidade
A higiene e a sanidade são aspectos muito importantes sobre o desempenho dos animais nas fases
seguintes de sua vida. Os cuidados sanitários relacionados às diarreias e problemas respiratórios não serão
descritos neste documento, pois serão melhores elucidados na palestra do Prof David Barcellos. Buscaremos
manter o foco em lesões adquiridas pelos leitões e sua influência no desempenho dos animais.
Lesões no carpo ou nos membros locomotores dos leitões são frequentemente observadas em granjas
e ocorrem devido ao atrito desse local com o piso da maternidade (concreto, superfícies irregulares ou cama
escassa/inexistente) (FURTADO et al., 2012). As lesões de face são decorrentes de brigas entre leitões para
definição de tetos e, geralmente, são observadas em granjas que não adotam manejo de desgaste de dentes
(MEYER, 2005). Porém, em alguns casos, as brigas podem ser geradas por outros fatores como a síndrome
da disgalactia pós-parto, ao povoamento da granja ou maior número de primíparas no plantel, ou a falta de
tetos por excesso de leitões. Em um trabalho realizado por Gaggini et al. (2011), 1329 leitões foram
avaliados clinicamente em relação à lesões de carpo, diarreias e lesões na face, diariamente durante o período
de lactação. Os leitões foram pesados no dia da equalização (dia 0), aos 7, 15 e 19 dias de idade e a
influência das lesões no desempenho dos animais foi avaliada. Os autores relataram que leitões que
apresentaram diarreia e lesão de face na primeira semana de vida tiveram pior desempenho ao desmame do
que leitões que não tiveram nenhum acometimento. Leitões que apresentaram lesão de carpo na segunda
semana de lactação também apresentaram desempenho inferior que leitões sem acometimento.
Furtado et al. (2012) avaliaram os leitões em relação às seguintes lesões: a) lesões orais no primeiro
dia de vida – escoriações ou lesões na gengiva, língua ou lábios decorrentes do manejo de desgaste dentário;
b) lesões umbilicais ao 7 e 14 dias – presença de sinais de inflamação ou infecção; c) lesões no aparelho
locomotor aos 7 e 14 dias após o nascimento – lesões cutâneas, aumento de volume ou claudicação em
qualquer membro. Os autores encontraram que a presença de lesões orais ou umbilicais não comprometeu o
desempenho dos leitões do período de aleitamento. Porém, a presença de lesões nos membros locomotores
na primeira e segunda semanada de vida acarretou em redução do peso dos leitões aos 14 e 21 dias
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comparado a leitões sem lesão, e também redução do peso aos 21 dias comparado a leitões com lesões
apenas na primeira semana.
O peso do leitão ao desmame tem grande importância no desempenho de vida deste animal. Levando
em consideração a importância que as lesões citadas acima possuem no desempenho do leitão na
maternidade e, consequentemente, no seu peso ao desmame, fica claro que é de suma importância tentar
reduzir os fatores de risco para a ocorrência destas lesões. Uma medida que deve ser tomada para prevenir
lesões é disponibilizar aos leitões um piso menos abrasivo, corrigindo buracos ou irregularidades. O uso de
papelão próximo à região do complexo mamário, nos primeiros dias após o parto, também pode amenizar o
contato com do aparelho locomotor do leitão com o piso. Outra medida importante é a identificação precoce
das lesões para que o tratamento seja feito com rapidez, através do uso de esparadrapos para a lesão não
aumentar e a administração de antimicrobianos para evitar infecções.

Idade do leitão ao desmame
A idade ao desmame é um fator que vai impactar na qualidade do leitão desmamado e,
consequentemente, no desempenho deste animal na fase de creche e terminação. Na rotina de trabalho das
granjas, geralmente se avalia apenas a idade média do desmame de uma sala de maternidade, no entanto
segundo Kummer et al. (2009) a variação dentro de um lote desmamado é tão importante quanto a idade
média de desmame do grupo. Em um trabalho realizado por Donovan & Dritz (2000) foi observado que em
uma granja com idade média de desmame de 21 dias, apenas 7,8% dos leitões foram desmamados com idade
superior a máxima desejada (21 dias), enquanto 12% dos leitões foram desmamados com 15 dias ou menos
(Figura 3).
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FIGURA 3 - Histograma de idades ao desmame
Fonte: Donovan & Dritz (2000).

Na década de 90 houve uma tendência de redução na idade ao desmame para menos de 20 dias com
o objetivo de reduzir a transmissão de patógenos aos leitões, além de aumentar o número de
partos/fêmea/ano (HARRIS & ALEXANDER, 2008). Entretanto, devido à emergência de problemas
sanitários, como a Circovirose, este manejo vem sendo revisto e tem sido adotado um aumento da idade
média de desmame entre 22 a 23 dias e uma idade mínima de 20 dias. Isto permite um incremento no peso
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do animal ao desmame, além de melhorar o sistema imune dos animais que estão sendo enviados para a
creche.
Esta observação pode ser confirmada no trabalho realizado por Main et al. (2004) que compararam
leitões desmamados aos 15, 16, 18, 19, 21 e 22 dias de idade, divididos em 3 tratamentos (15,5, 18,5 ou 21,5
dias de idade), e encontraram um efeito importante até os 42 dias de idade, com melhoria no crescimento e
redução na mortalidade quando a idade do desmame é aumentada para 21,5 dias. Smith et al. (2007)
avaliaram leitões desmamados entre 14 e 21 dias de idade e, encontram um aumento de 0,360 kg no peso ao
desmame e 0,120 kg no peso aos 42 dias para cada dia aumentado na idade ao desmame. Além disso,
Snelson (2000) mostrou que uma diferença de 3,1 kg ao desmame entre leitões leves e pesados resultou em
8,2 kg de diferença na entrada da fase de terminação (39 dias após o desmame). Estes estudos indicam que
pode-se obter uma melhora no desenvolvimento dos animais na fase de creche e terminação ao se aumentar a
idade de desmame para mais de 21,5 dias. Apesar disto, um estudo realizado recentemente por Knox et al.
(2013) demonstrou que 72% das granjas dos EUA desmamam os leitões entre 18 e 21 dias, sendo que 14%
desmamam com menos de 18 dias e, apenas 14% desmamam com mais de 21 dias.

Ações de recuperação para excesso de leitões
Com as genéticas hiperprolíficas o número de nascidos vivos/porca/parto aumentou consideravelmente
levando ao nascimento de leitões com baixo peso e também acarretando em falta de tetos para os leitões. A
utilização de “mães de leite” é uma saída para o excesso de recém-nascidos, porém isto pode trazer prejuízos
ao desempenho reprodutivo da granja (número de partos/fêmea/ano). Outro destino para estes leitões em
excesso é a utilização de um sistema de aleitamento artificial. Este sistema consiste em caixas plásticas com
piso vazado, lâmpada para aquecimento dos leitões, bebedouros onde são fornecidos os substitutos do leite e
água e ainda comedouro para fornecimento de ração. Estas caixas são colocadas na sala de maternidade ou em
uma sala própria destinada somente para alojamento deste sistema.
Cabrera et al. (2010) compararam o desempenho e mortalidade de leitões que foram retirados das
porcas e submetidos ao sistema de aleitamento artificial. Os leitões foram divididos em 3 grupos sendo que a
média de peso ao nascer não diferiu entre eles. No grupo SR os leitões permaneceram com a fêmea durante os
20 dias de lactação; no grupo 14W os leitões foram amamentados pelas fêmeas nos primeiros 14 dias de vida e
6 dias no sistema de aleitamento artificial; no grupo 2W os leitões ficaram com mãe somente nos primeiros 2
dias de vida e 18 dias no sistema de aleitamento artificial Os autores relataram que os leitões do grupo 2W
apresentaram peso ao desmame maior que os SR e 14 W e que a taxa de sobrevivência não diferiu entre os
grupos. Em relação ao crescimento a longo prazo, os leitões SR apresentaram melhor desempenho. Isto pode
estar relacionado a fatores de proteção “pós-colostral”, porém a base biológica dos efeitos da mãe sobre a
performance dos leitões não está clara. Ainda os autores observaram que os leitões pequenos (<1,13kg) podem
ser recuperados se separados da mãe com 2 dias de vida e submetidos ao sistema de aleitamento artificial, pois
neste sistema eles terão leite artificial disponível em quantidade ilimitada. Ainda estes leitões apresentaram um
maior potencial de crescimento que os leitões pequenos que permaneceram com as porcas. Portanto essa
tecnologia é bastante promissora e se apresenta como uma ferramenta útil para ser aplicada em linhagens
prolíferas onde o número de nascidos supera o número de tetas disponíveis.

Conclusões
O desenvolvimento na fase de creche e terminação ira depender enormemente da qualidade do leitão
ao desmame. Nesse quesito, o peso ao nascer é um dos pontos fundamentais, pois, baseado no “efeito
multiplicador dos pesos”, ele ira afetar diretamente o desempenho dos animais até o momento do abate.
Nesse sentido, corroboram aspectos genéticos, aspectos inerentes a mãe durante a gestação e aspectos
associados ao desenvolvimento intrauterino dos conceptos. A manutenção da temperatura corporal,
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principalmente nas primeiras 24 horas de vida, assume um aspecto fundamental, pois evita perdas de
reservas energéticas e também permite uma adequada ingestão do colostro. Aspectos de manejo com os
leitões na maternidade, relacionados a uma adequada uniformização, fornecimento de ambiente e instalações
adequados, são também extremamente importantes. Além de respeitar a zona de conforto térmico dos leitões
em uma área específica, é importante adequar o ambiente as exigências da matriz, pois afetará diretamente a
quantidade de leite produzido. Outro aspecto importante é adequar a idade de desmame, repeitando uma
idade mínima no lote, definindo uma idade média que contemple o potencial de desenvolvimento do leitão
na fase pós-lactacional e o número de partos fêmea ano.
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Resumo
A qualidade dos leitões ao desmame (medida pelo peso, estado clínico dos animais e uniformidade
das leitegadas) é um fator de grande importância ao desenvolvimento nas fases posteriores de sua vida. O
baixo peso ao desmame e o numero de leitões desmamados relacionam-se, principalmente, a dois fatores:
baixo peso de nascimento e ocorrência de doenças (principalmente infecciosas) durante a lactação. As
doenças infecciosas dos leitões da maternidade podem determinar perdas por mortalidade e ainda resultar na
presença de leitões com atraso de desenvolvimento ou refugos entre os sobreviventes. Existe a necessidade
de que, ao desmame, sejam obtidos leitões com bom peso e alta sanidade. Fatores como genética, nutrição,
ambiência, manejo e ocorrência ou não de doenças são críticos para alcançar essa meta. A presente revisão
analisa os principais fatores sanitários capazes de interferir com o desenvolvimento de leitões na fase de
aleitamento e propõe medida de controle para prevenir o problema.

Introdução
A suinocultura vem evoluindo progressivamente e as mudanças introduzidas foram capazes de
determinar melhorias significativas na produtividade. Entre elas, pode ser destacado o número de leitões
produzidos por porca por ano, que vem crescendo continuamente e passou a ser utilizado como indicador de
eficiência de produção (MORES et al., 2010). Atualmente, valores na faixa de 30 leitões/ porca/ ano já vem
sendo obtidos nas condições usuais de criação e, para consegui-los, foram necessários progressos em muitos
componentes individuais do manejo com os animais, capazes de influenciar diretamente esse e outros índices
associados com a produtividade. Entre eles, a redução da taxa de mortalidade sempre foi considerada
como uma variável muito relevante. Por ser multípara, a porca encontra dificuldade em manter viva toda a
prole até o desmame e, posteriormente, as perdas persistem, principalmente pela ocorrência de doenças
infecciosas.
Na suinocultura brasileira atual, os valores para a mortalidade na maternidade estão entre 3 a 10%,
podendo piorar na presença de surtos de doenças infecciosas. A variação depende de fatores como diferenças
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na qualidade das instalações e dos equipamentos, adequação ambiental (principalmente a ausência de
umidade e fornecimento de ambiente satisfatoriamente aquecido para os leitões), tamanho da leitegada,
qualidade da lactação, ocorrência de doenças e adequação dos programas preventivos medicamentosos e
vacinais em uso para o plantel. Entre todos, dois fatores parecem ser críticos para assegurar uma boa
sobrevivência dos leitões nascidos: a qualidade da mão de obra e a qualidade (principalmente o peso) do
leitão ao nascer. A existência de funcionários treinados e motivados a realizar manejos adequados na
maternidade pode determinar a uma redução de até metade na taxa de mortalidade. Por isso, um dos fatores
para garantir a melhoria da produtividade é representado pela adequada motivação, capacitação e
treinamento continuado do pessoal envolvido no manejo dos animais (MORES, 1993; ABRAHÃO et al.,
2004). Já a qualidade do leitão ao nascimento (principalmente o peso e a vitalidade) costuma influir de forma
direta com a sobrevivência durante o período de aleitamento (QUINIOU et al., 2002). De modo geral,
considera-se muito baixa a viabilidade dos animais que nascem com menos de 1 Kg de peso (MORES,
1993). Para esses, podem ser adotados diferentes manejos visando a melhorar as chances de sobrevivência. A
formação de lotes de leitões de pesos muito baixos e sua colocação para mamar em fêmea pequena (para
facilitar acesso aos tetos e reduzir a competição) podem melhorar a sobrevivência de, pelo menos, parte dos
leitões transferidos (ENGLISH, 1998). Este manejo pode ser criticado pelo fato de que, na grande maioria
dos casos, os leitões sobreviventes apresentam no desmame pesos significativamente menores do que
aqueles que nasceram com peso normal. Outra alternativa seria sacrificar os leitões nascidos muito fracos. O
tipo de registro que é adotado nos programas de monitoramento pode variar, anotando os sacrificados como
“natimortos”, “mortos na maternidade” ou mesmo eliminando o registro desses animais, considerando-os
como se “não tivessem nascido”. A partir disso, pode haver variações na faixa de 1 a 3% na mortalidade na
maternidade de diferentes granjas com base apenas na maneira como esses leitões sacrificados são
registrados.
Ainda, outro desafio, seria o de reconhecer e determinar as causas de mortalidade prevalentes no
plantel para que possam ser adotadas medidas de controle específicas para doenças clínicas e subclínicas. Se
procurarmos analisar levantamentos de causas de mortalidade publicados por diversos autores vamos
observar grandes diferenças, pois esses registros são pontuais e mostram uma tendência presente num
determinado local e período limitado de tempo. Alguns fatos, entretanto, merecem destaque. A maioria dos
trabalhos mostra que entre 50 a 60% dos casos de mortes no período de aleitamento ocorrem nos primeiros 3
dias de vida (TUBBS et al., 1993; ABRAHÃO et al., 2004; COELHO et al., 2009). Em segundo lugar, notase que há três causas de mortalidade muito importantes e prevalentes na maioria dos levantamentos:
esmagamento (MORES et al., 1991; ABRAHÃO et al., 2004; COELHO et al., 2009), diarreias neonatais
(MORES et al., 1991; VRBANC et al., 1995; RODRIGUÉZ BUENFIL et al., 1996; WILSON, 2000;
ABRAHÃO et al., 2004; LIPPKE, 2008; COELHO et al., 2009) e agalaxia (MORES et al., 1991). E,
finalmente, existem algumas enfermidades que, quando ocorrem, tornam-se motivos preponderantes de
mortalidade (como doença de Aujeszky, febre aftosa, peste suína clássica, deficiência de vitamina E,
mioclonia congênita e síndrome dos membros abertos, entre outras).
Além da mortalidade, existem outras causas de perdas (como as lesões purulentas nos leitões), que
podem ter um impacto significativo no estado clínico e prejuízo progressivo a ganho de peso dos animais,
além de variadas causas não infecciosas que podem afetar o crescimento dos leitões durante a fase de
aleitamento.
A seguir, serão revisados os principais fatores capazes de afetar a sobrevivência dos leitões na fase
de aleitamento com ênfase nos problemas com origem sanitária e discutidas medidas de controle para tentar
reduzir o problema.
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Colibacilose neonatal
Em nosso meio, a segunda causa mais comum de mortalidade de leitões no período de aleitamento é
a infecção intestinal com cepas patogênicas de Escherichia (E.) coli. Entre os sobreviventes, observa-se
grande prejuízo ao estado corporal, o que vem a se somar às perdas induzidas pela infecção. A doença cursa
com quadro severo de diarreia no período neonatal, quase sempre fatal (COSTA et al., 2006). O agente é
comensal do intestino dos suínos e, em condições normais, a porca infecta os filhos logo após o parto e a
infecção é mantida sob controle pela transferência de anticorpos (principalmente IgA) através do colostro e
do leite. Para desencadear a doença, além de uma deficiência na defesa imunitária, existem outros fatores de
risco ligados à higiene, manejo e condicionamento ambiental que são fundamentais ao desencadeamento da
infecção e ao aparecimento das formas clínicas da doença (MORES & BARCELLOS, 2012). Os principais
são:
 Alojamento dos leitões em baias com pisos frios, sem cama;
 Falta de higiene e/ ou falhas na desinfecção da cela parideira;
 Deficiente drenagem da urina e fezes da porca, criando condições de contaminação e umidade.
Existem diferentes origens para a umidade na cela parideira, como: bebedouro da porca, bebedouro dos
leitões, urina da porca e urina dos leitões. É fundamental que haja escoamento e/ ou caimento adequado para
evitar o empoçamento de líquidos nas áreas de repouso e/ ou de amamentação;
 Atendimento ao parto com as mãos sujas, contaminando a boca do leitão e levando à ingestão de
bactérias fecais;
 Deficiente higienização da porca por ocasião do parto, principalmente, nas áreas da vulva, região
do períneo e tetas;
 Difusão do agente entre diferentes celas parideiras. Como exemplo, uso de vassoura para varrer
fezes diarreicas e, em seguida, o piso de baias alojando leitões não infectados. Problema similar pode ocorrer
por ocasião do parto, se o tratador pisar com botas contaminadas dentro da cela parideira e vier a infectar
leitões recém nascidos;
 Condições de temperaturas baixas ou flutuantes. A temperatura ideal para leitões recém-nascidos
se situa na faixa de 30 a 35°C. As melhores condições térmicas geralmente são alcançadas em celas
parideiras com uma área específica para o aquecimento dos leitões (escamoteador);
 Presença de correntes de ar frio;
 Deficiências no acesso dos leitões a uma fonte de água potável. O bebedouro deve ser confortável
e de fácil acesso, com água não contaminada;
 Restrições ou dificuldades para que os leitões mamem o colostro. Problemas podem ocorrer ao
prender os leitões no escamoteador por longos períodos, logo após o parto, ou pelo uso de celas cuja
construção venha a dificultar o acesso dos leitões aos tetos da mãe; e
 Deficiência imunitária da porca. A imunidade para a E. coli é específica em relação aos antígenos
somáticos, capsulares, fímbrias e toxina LT. Para que a proteção ocorra, a porca deverá ter sido imunizada
(ou tido infecção prévia) com aqueles antígenos presentes nas amostras causadoras da infecção do leitão.
O leitão se infecta a partir do ambiente (por contaminação pelo tratador, vassoura, contaminação
residual por má desinfecção das celas parideiras entre diferentes leitegadas, entre outros) ou da mãe.
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Reconhece-se que a maioria das porcas são portadoras assintomáticas de cepas patogênicas de E.coli em seu
intestino. A doença é mais comum em leitoas, por deficiência imunitária (falta de contato prévio com a
bactéria, não estimulando a produção de anticorpos, que seriam transferidos pelo colostro ou pelo leite).
Após o primeiro parto, ocorre o contato efetivo das porcas com uma amostragem significativa das cepas de
E. coli patogênicas, presentes no ambiente das maternidades. As práticas reprodutivas e o alojamento
posterior em gestações, que apresentam microbiota bastante variada, vem a completar a imunização. As
porcas acabam gerando uma imunidade abrangente em relação aos tipos sorológicos existentes na granja,
protegendo os leitões que mamarem nas mesmas (FAIRBROTHER, 1999).
A doença tipicamente afeta leitões logo após o nascimento. Um número variado pode adoecer e os
sinais clínicos são diarreia aquosa e amarelada, levando à desidratação. O curso é rápido, geralmente a
desidratação e morte ocorrem em 4 a 24 horas. A mortalidade é alta, podendo atingir entre 80 a 100% dos
doentes. Não há lesões macroscópicas ou microscópicas significativas, com exceção de ligação maciça do
agente à borda em escova da superfície epitelial (área das microvilosidades), que pode ser evidenciada na
análise histopatológica (MORES & BARCELLOS, 2012).
O controle consiste prioritariamente na identificação e correção dos fatores de risco. Devem ser
considerados detalhadamente aspectos ligados à limpeza e desinfecção, em especial no sentido de
proporcionar ambiente seco e aquecido para os leitões. Adicionalmente, uma estratégia preventiva eficiente é
a imunização. No caso da colibacilose neonatal, deve-se vacinar a porca para estimular a secreção de
imunoglobulinas específicas capazes de ser veiculadas passivamente ao leitão através do colostro e do leite.
Os anticorpos serão capazes de protegê-lo contra a infecção por amostras de E. coli ingeridas a partir do
ambiente. Para os animais doentes, recomenda-se a antibioticoterapia usando, preferencialmente, princípios
ativos selecionados mediante a realização de antibiograma. Como terapia de apoio, pode ser ainda usada a
hidratação dos leitões afetados pelo acesso a soluções hidratantes (MORES & BARCELLOS, 2012).

Hipoglicemia dos leitões
O quadro clínico conhecido como hipoglicemia dos leitões tem origem metabólica e ocorre
nos primeiros dias de vida. Caracteriza-se por falhas na gliconeogênese e por taxas subnormais de glicose no
sangue. Em surtos graves a mortalidade pode variar entre 30 a 40%, podendo alcançar 100% em algumas
leitegadas (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2012b). O problema pode ocorrer pela falha da mãe em
suprir os leitões com suas necessidades energéticas (agalaxia ou hipogalaxia). Alternativamente, em porcas
normais, o problema pode ocorrer se o leitão tiver dificuldade (ou incapacidade) de mamar.
As causas predisponentes ou desencadeantes podem ser divididas em três grupos (SOBESTIANSKY
& BARCELLOS, 2012b):
 Causas que levam a porca a não suprir as necessidades nutricionais do leitão: síndrome MMA,
hipogalaxia, agalaxia, mastite, morte da porca, nervosismo da porca (não aceitação dos leitões), lesões na
glândula mamária, defeitos nas tetas (cegas ou invertidas, deficiente número de tetas e má apresentação das
mesmas);
 Leitões com dificuldade (ou incapacidade) de mamar: defeitos congênitos (agnatia), mioclonia
congênita; síndrome dos membros abertos (splayleg), artrites, leitões nascidos muito fracos ou com
determinadas doenças infecciosas (como leptospirose);
 Fatores que influenciam indiretamente a lactação da porca ou a ingestão do leite pelo leitão: falta
ou uso incorreto da fonte de suplementação de calor, erros no manejo da alimentação da porca durante a
gestação (leitão nasce com peso baixo e fraco), não acompanhamento do parto, manejo incorreto da porca e
do leitão durante o parto e celas parideiras com barras laterais, que dificultam as mamadas normais.
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O mecanismo fisiológico de gliconeogênese do leitão até o sétimo dia de idade é deficiente, mas se
estiverem mamando normalmente e mantidos em condições de ambiente e manejo adequadas o leitão em
geral consegue suprir as necessidades energéticas mínimas. A alimentação deficiente do recém-nascido com
leite materno ou a manutenção dos leitões em ambientes inadequados podem levar à queda do nível de
glicose sanguínea e, consequentemente, ao esgotamento da reserva de glicogênio hepático. Os sinais da
deficiência surgem quando a glicose sanguínea atinge níveis críticos (em torno de 50 mg/ 100 mL)
(SOBESTIANKY & BARCELLOS, 2012b).
Os quadros clínicos dependem da concentração de glicose no sangue e diferem bastante entre si, na
dependência do grau de queda da glicemia. Os leitões afetados demonstram inquietação, apatia, pelos
arrepiados e desidratação progressiva. Com a evolução do quadro pode ocorrer coma hipoglicêmica e, na
fase final, os afetados podem apresentar hipotermia e/ ou sinais clínicos nervosos (tremores, convulsões),
como resultado da uremia. A morte, normalmente, ocorre 24 a 36 horas após o início do quadro clínico
(MORES et al., 2010).
Um fato que determina o agravamento do quadro clínico é a ocorrência simultânea de diarreia.
Resulta da contaminação secundária dos leitões enfraquecidos e que não estejam recebendo imunidade láctea
e a infecção resultante pode gerar surtos agudos de doenças infecciosas (principalmente colibacilose
neonatal), com alta mortalidade entre os afetados (MORES et al., 2010).
O achado mais característico na necropsia é a ausência de leite materno no estômago. Eventualmente
podem ser encontradas lesões de gastrenterite, principalmente naqueles casos em que o leitão (pela fome)
vier a ingerir a ração da porca ou no caso da ocorrência de infecções secundárias. Em alguns casos, pode
ocorrer congestão renal e hepática e presença de depósitos (precipitados) de uratos na pelve renal.
O controle da hipoglicemia inclui prioritariamente a eliminação da causa predisponente e/ou
desencadeante. Adicionalmente, pode-se realizar a medicação individual dos leitões. A aplicações de glicose
a 5% por via intraperitonial ou subcutânea, bem como, a administração oral de solução de glicose, três a seis
vezes ao dia e o fornecimento de calor suplementar, mostram bons resultados. Entretanto, este tipo de
medicação apresenta a necessidade de mão de obra muito especializada (preferencialmente deve ser realizada
por veterinário) e é de alto risco em relação à indução de peritonites, por isso só deve ser usada em condições
rigorosas de antissepsia e higiene (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2012b).

Lesões purulentas nos leitões
Alguns dos problemas infecciosos mais comuns aos leitões nas maternidades se relacionam com
focos piogênicos que afetam diferentes locais do organismo dos leitões, como ouvido, articulações, dentes ou
umbigo. Elas ocorrem a partir de infecções com bactérias comuns ao ambiente e apresentam repercussão
significativa nas fases posteriores do seu desenvolvimento. Em condições normais, o sistema de defesa inato
dos animais e as defesas imunes maternas veiculadas pelo colostro e leite são capazes de prevenir a entrada e
estabelecimento da infecção com esses agentes. Eventualmente, microrganismos podem invadir o organismo
do leitão e causar um quadro infeccioso. Para tal, duas condições são consideradas críticas:
1.
Existência de um título excessivamente alto de microrganismos no ambiente em que os
animais são criados, sobrecarregando os sistemas de defesa do hospedeiro. Isto pode ocorrer por falha na
limpeza e desinfecção ou adoção de vazio sanitário insuficiente entre as ocupações das salas de maternidade
por diferentes grupos de animais. Pode também resultar de problemas na falta de limpeza periódica das
instalações (retirada de fezes);
2.
Existência de falhas na antissepsia por ocasião da realização das práticas de manejo que
venham a resultar em porta de entrada para agentes infecciosos (como manejo com os dentes e o umbigo,
89

corte da cauda, mossagem, castração, aplicação de injeções e cuidados de antissepsia com as lesões
acidentais no casco ou na pele nas regiões das articulações do tarso e carpo). Essas lesões piogênicas na
maternidade cursam, na maioria dos casos, de forma subclínica e o único sinal clínico evidente pode ser falta
de uniformidade dos lotes por ocasião do desmame. Caso esses leitões fossem acompanhados durante o resto
do seu desenvolvimento nas creches e terminações, seria observada a continuidade ou mesmo agravamento
do mau desenvolvimento e, eventualmente, poderia ocorrer a agudização do processo, ocorrendo bacteriemia
intermitente ou septicemia, com evolução para a morte ou refugagem. As quatro principais formas de lesões
piogênicas na maternidade são artrites, onfalites, otites e pulpites. Serão revisadas a seguir.
 Onfalite
A onfalite dos leitões lactentes é um processo infeccioso da região umbilical. A infecção pode
comprometer um ou mais vasos umbilicais extra ou intra-abdominais e suas adjacências. A denominação
onfalite é, em geral, usada para designar diferentes onfalopatias que envolvem a região do umbigo e cuja
apresentação clinica é semelhante. Podem ocorrer de forma assintomática, pode haver inflamação local
(aumento de volume, dor à palpação, hiperemia, abscessos) ou a evolução para septicemia. Como
manifestações clínicas sistêmicas da forma aguda de onfalite podem ser observadas depressão, apatia, queda
de apetite e piora no ganho de peso (SOUZA et al., 2012). Na forma crônica, as lesões umbilicais
apresentam-se menos severas, podendo ocorrer abscessos ou ainda lesões em fase de cicatrização. A partir da
evolução do quadro septicêmico, podem sobrevir artrites, poliartrites, meningites e diarreias (MORES et al.,
1998). Em granjas em que a doença se apresentar de forma enzoótica, a taxa de refugos ou de leitões com
baixo desenvolvimento na maternidade e/ou creche em geral estão significativamente acima dos alvos
definidos para o plantel (SOUZA et al., 2012).
 Otite
A otite é uma inflamação do ouvido, geralmente de caráter progressivo. O processo infeccioso inicial
é mais comum no conduto auditivo externo e, a partir daí, difunde-se aos ouvidos médio e interno. As otites
externas se desenvolvem como consequência de processos traumáticos ou irritantes, gerados por penetração
acidental de corpos estranhos ou acúmulo de cera ou sujidades no ouvido externo. A ação de ectoparasitos,
bactérias, fungos ou leveduras podem complicar o processo. As otites média e interna geralmente
correspondem à evolução das otites externas, mas podem ocorrer a partir de infecções hematógenas ou da
trompa de eustáquio. Nas otites externas, os animais tendem a inclinar a cabeça para o lado afetado
(ASANOME et al., 2008). Às vezes, agitam-se com vigor, roçando a orelha contra a parede, causando
escoriações que podem resultar em otohematomas. Nas otites média e interna, podem ser observados andar
em círculos, queda para o lado doente e dificuldade para se levantar, beber ou comer (OLIVEIRA, 2012).
 Pulpite
A pulpite, gengivite, inflamação periodontal ou abscesso dentário em leitões lactentes são alterações
patológicas observadas na cavidade bucal quando o manejo dos dentes que é realizado rotineiramente nas
primeiras 48 horas de vida, for realizado de forma incorreta. O corte imperfeito dos dentes causando fraturas
em ponta e serra podem causar dor e levar a uma redução na ingestão de leite, associando-se com a síndrome
hipoglicêmica. Clinicamente, pode ocorrer anorexia, apatia, debilidade, prostração, pelos eriçados,
desidratação acentuada, mucosas cianóticas, hipertermia (> 39,5º C) e bradicardia, ou hipotermia (36º C) e
convulsões no caso de ocorrer coma hipoglicêmica (KOLLER et al., 2008). Ao se cortar os dentes, existe o
risco de lesionar a gengiva ou a língua, causando edema no lábio superior, o que pode interferir com a
comodidade para mamar e reduzir o crescimento do leitão. A fratura da coroa pode expor a polpa dentária,
abrindo uma porta de entrada pela qual pode iniciar uma infecção septicêmica. Entretanto, a maioria das
infecções ou abscessos nos dentes ocorre de maneira subclínica ou crônica e seus efeitos são notados apenas
em fases tardias do desenvolvimento dos animais, principalmente na forma de desenvolvimento retardado
e/ou refugagem (SOBESTIANSKY et al., 2012).
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Esmagamento e sufocação de leitões
Esse tipo de acidente é considerado como a principal causa de morte de leitões nos primeiros dias de
vida (ABRAHÃO et al., 2004). É gerado pela dificuldade da porca em evitar acidentes pela existência de um
grande número de leitões em um espaço físico muito restrito e pela grande disparidade de peso entre a mãe e
seus filhos. Os acidentes (esmagamento ou sufocação) podem ter como consequência a morte por asfixia ou
hemorragia interna.
O risco de esmagamento é diretamente proporcional ao número de vezes que a porca levanta e deita.
Cerca de 70% das mortes na maternidade ocorrem na primeira semana de vida e 40% são devido ao
esmagamento (ABRAHÃO et al., 2004), sendo que, a maioria delas ocorre nas 72 horas após o nascimento.
Destas, cerca de 30% ocorrem próximo ao horário de em que as fêmeas comem.
As principais causas do esmagamento de leitões são (SOBESTIANSKY & BARCELLOS, 2012a):
 Causas ligadas à porca:





Falta de habilidade ao deitar-se, por imperícia ou nervosismo (principalmente em
primíparas, que não tem a experiência de partos anteriores);



Instinto materno deficiente;



Fêmeas velhas e pesadas;



Ocorrência de MMA;



Problemas de lactação: tetas doloridas, número insuficiente de tetos ativos.

Causas ligadas aos leitões:
 Leitões com baixa vitalidade, tornando-os lentos ou incapazes de deslocar-se com
rapidez quando a porca deita e apresentando dificuldade de conseguir um aporte
adequando de colostro e leite. Pode ser ocasionado por fatores como baixo peso ao nascer
e fraqueza progressiva devida à inanição ou sangramento umbilical;
 Leitões com capacidade motora alterada devido a hipóxia que ocorre durante partos
complicados;
 Leitões com qualquer doença que os deixe com a capacidade de reação diminuída,
como síndrome dos membros abertos ou mioclonia (tremor) congênito.



Causas ligadas ao ambiente ou equipamentos:


Ausência de protetor contra esmagamento na baia ou cela parideira;



Insuficiente fornecimento de água para as porcas;



Falta de assistência ao parto e orientação nas primeiras mamadas;



Excesso de barulho na maternidade;



Maternidade fria ou com excesso de calor;
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Falta de escamoteador para os leitões ou escamoteador com ambiente desconfortável
(frio, muito quente ou úmido).

O problema é reconhecido quando leitões são encontrados mortos na cela parideira, geralmente
próximo à porca. A pele apresenta-se pálida (morte por hemorragia interna) ou azulada (morte por
sufocação). Podem ocorrer hemorragias pelos orifícios nasais e na boca que, na maioria das vezes, apresentase aberta. Na necropsia podem ser encontrados hemorragias subcutâneas, coágulos sanguíneos na cavidade
pleural, pericárdica ou peritoneal, ruptura de órgãos parenquimatosos ou congestão de órgãos,
principalmente os pulmões.
Em granjas com bom nível de manejo e com adequadas taxas de mortalidade na maternidade (entre 3
a 6%), em geral, aproximadamente metade das mortes nessa fase se deve ao esmagamento. Tentar reduzir
esses índices é uma tarefa bem difícil e os maiores sucessos tem sido obtidos pela qualificação da mão de
obra (melhor atendimento dos leitões nos primeiros dias depois do parto, adoção de plantões noturnos para
acompanhar os partos e manter o manejo e cuidados com os leitões novos nesse horário). Em dias frios, para
evitar quadros de hipoglicemia, deve-se usar o aquecimento suplementar junto ao úbere da porca durante o
parto e no primeiro dia de vida, até que os leitões aprendam a entrar sozinhos no escamoteador. O uso de
barras de ferro protetoras nas celas parideiras induz a porca se deitar com maior cuidado, reduzido as perdas
por esmagamentos.

Mortalidade causada por doenças epidêmicas
Existem algumas doenças infecciosas que repercutem no plantel como um todo, mas que na
maternidade apresentam taxas de mortalidade particularmente elevadas entre os leitões afetados. Nesse
grupo, entre as doenças presentes de forma permanente ou esporádica no Brasil, podem ser citadas a Peste
Suína Clássica, Febre Aftosa, Doença de Aujeszky e Influenza.
A Peste Suína Clássica é causada por um pestivírus. A infecção causa uma septicemia hemorrágica
aguda, com mortalidade próxima a 100% em diferentes faixas de idade. Em nosso meio, encontra-se presente
ainda, de forma esporádica, na região nordeste do país.
A Febre Aftosa é causada por um enterovírus e encontra-se atualmente erradicada de rebanhos
suínos e em ruminantes no Brasil. Infelizmente, focos vêm se apresentando de forma intermitente em nosso
meio, através da difusão de surtos oriundos de países limítrofes. Quando ocorre, leva a perdas sanitárias
muito significativas nos animais entre a creche, terminação e adultos pelas lesões (aftas) que ocorrem nas
mucosas da boca, narinas, glândula mamária e extremidades dos membros anteriores. Além desses prejuízos,
algumas cepas virais são capazes de causar em leitões na fase de aleitamento uma forma de miocardite co
mortalidade muito alta, próxima a 100% em alguns surtos. Felizmente, nos últimos episódios da doença no
Brasil (2001 e 2005) a doença atingiu apenas ruminantes.
A Doença de Aujeszky é causada por um herpesvírus e vem se apresentando de forma endêmica no
Brasil, com exceção de Santa Catarina (em que a infecção foi recentemente erradicada) e Rio Grande do Sul,
estado que tradicionalmente vinha se mantendo livre da infecção e foi capaz de erradicar dois focos na
década passada (janeiro e agosto de 2003). Essa infecção também afeta de forma muito severa leitões nas
maternidades, que apresentam uma forma de septicemia e que clinicamente se manifesta por uma encefalite
de grande severidade, com mortalidade acima de 90% entre os leitões infectados.
As formas clínicas da influenza suína tonaram- se endêmicas no Brasil após a entrada do vírus A
H1N1 pandêmico. Existe uma forma específica de apresentação da doença em leitões de maternidade, que
corresponde a uma forma grave de pneumonia com mortalidade significativa. Esta forma de infecção só se
apresenta em rebanhos sem contato prévio com o vírus da gripe. Após o estabelecimento de um equilíbrio da
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infecção no plantel (pelo surgimento de uma imunidade de rebanho), as formas clínicas de infecção afetando
leitões na fase de aleitamento se tornam bastante raras, não apresentando significação clínica.
Algumas entre as infecções citadas (Peste Suína Clássica, Aujeszky) e outras atualmente exóticas ao
Brasil (como a Peste Suína Africana e Aftosa) são de notificação obrigatória no nosso país e a medida de
controle mais eficiente e recomendada seria a erradicação. Para algumas dessas doenças existem vacinas
eficiente em evitar as formas clínicas da infecção, mas que não evitam a permanência de portadores e, dessa
forma, contribuem para manter a infecção nas áreas geográficas onde a infecção pode ser mantida controlada
pela vacinação.

Mortalidade causada por outras doenças
No nosso meio, existem algumas doenças infecciosas que ocorrem de forma esporádica nas
maternidades, podendo levar à morte de pelo menos parte dos leitões afetados. Como exemplos, podem ser
citadas a mioclonia congênita e a síndrome dos membros abertos, a meningite por Streptococcus suis e as
diversas septicemias bacterianas (por Actinobacillus suis, Erysipelothryx rhusiopathiae e Pasteurella
multocida), além de algumas formas de diarreia como as causadas pelo Rotavirus, Clostridium perfringens
tipos A e C, Clostridium difficile e Isospora suis. Existem também causas não infecciosas que podem
determinar significativas perdas de leitões na maternidade, como a deficiência de vitamina E (provocada pela
alimentação da fêmea durante a gestação com ração deficiente nessa vitamina) e algumas micotoxicoses
ainda pouco estudadas, que se manifestam nos leitões principalmente nas duas primeiras semanas após o
parto. As suspeitas maiores, nesse caso, têm sido relacionadas com toxinas produzidas por fungos do gênero
Fusarium.

A questão da qualidade do leitão no desmame
Um fato bastante evidente é o de que a qualidade dos leitões que são transferidos da maternidade às
creches é um dos fatores com maior impacto à sanidade e desenvolvimento no restante de sua vida. Além da
constatação óbvia que o peso de desmame é diretamente proporcional ao ganho de peso e viabilidade na
creche, existe o fato de que os leitões que são desmamados com peso baixo muitas vezes estão afetados por
algum quadro infeccioso. A prática de levar leitões doentes e que estão excretando patógenos para a creche
auxilia a difusão de infecções durante a fase de adaptação dos novos grupos ao ambiente após o desmame.
Esse fato permite o questionamento sobre qual seria o melhor destino para esses leitões “mal desenvolvidos”,
“doentes” ou “refugos” por ocasião do desmame. Alternativas como a formação de lotes e sua colocação em
baias hospitais tem sido uma alternativa comum. A crítica a esse sistema é o da manutenção de focos de
difusão de doenças dentro das creches. Outra possibilidade seria a de sacrificar esses animais, mas aí vem a
dificuldade em definir qual o tipo de registro a ser dado para os mesmos: mortalidade na maternidade,
mortalidade na creche ou ignorar esses leitões e manter misturado com seus irmãos? Uma reflexão sobre esse
tipo de problema é muito importante, será que vale a pena manter a falsa sensação de “bons índices”
arriscando a sanidade das creches e terminações e com o potencial para piora no desenvolvimento dos lotes?
Em resumo, em alguns casos pode ser preferível piorar em parte o índice “mortalidade na maternidade”
sacrificando leitões muito fracos ao nascer e os muito ruins na saída da maternidade, do que ter um excelente
valor de mortalidade, mas transferindo o problema para o resto do período de criação. Essa situação pode ser
complicada pelo tipo de sistema de produção em uso, se for uma integração que “compra” leitões de
integrados, fica praticamente impossível convencê-los da necessidade de sacrificar leitões cronicamente
doentes, fracos e/ ou refugos. Enfim, nossa opinião para esse manejo é o de devam ser realizados todos os
esforços no sentido de garantir a transferência do maior número possível de leitões realmente bem
desenvolvidos e saudáveis no final do período de aleitamento, mesmo que isso venha a implicar em sacrifício
de leitões e aumento de mortalidade nesse período. E, visando ao bem estar animal, para evitar a necessidade
de eutanásias, poderiam ser adotadas medidas como a higiene e imunoprofilaxia para prevenir doenças
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infecciosas, melhorias de nutrição, genética e de manejo para garantir melhores pesos ao nascimento,
medicações preventivas e melhorias gerais de manejo e ambiente para os leitões novos.

Conclusões
A qualidade dos leitões por ocasião do desmame (avaliada pelo peso, estado clínico dos animais e
uniformidade das leitegadas) é um dos fatores com maior influência sobre o desenvolvimento no restante da
vida dos mesmos. Um bom estado do leitão ao desmame influencia diretamente o ganho de peso e a
viabilidade na creche e nas demais fases da vida (recria e terminação). O baixo peso ao desmame e o numero
de leitões desmamados relacionam-se, principalmente, com dois fatores: baixo peso de nascimento e
ocorrência de doenças (principalmente infecciosas) durante a lactação. A ocorrência de quadros infecciosos
durante a lactação, além de perdas por mortalidade, pode ter como consequência uma alta taxa de refugos
entre os sobreviventes. Estes, além de não serem capazes de apresentar uma resposta imune eficiente quando
vacinados (o que os torna particularmente sensíveis a agentes patogênicos), constituem-se em importante
fonte de contaminação para indivíduos saudáveis, uma vez que, constantemente excretam patógenos. É clara
a necessidade de que, ao desmame, seja obtido um leitão de peso alto e com a saúde íntegra. Fatores como
genética, nutrição, ambiência, manejo e sanidade são críticos para alcançar essa meta. Para obter
lucratividade na atividade suinícola, existe a necessidade de tentar minimizar esses problemas. Assim, novos
avanços genéticos, treinamento do pessoal sobre manejo e necessidades de ambiência para os animais, e sua
adoção na maternidade, além do uso de programas nutricionais adequados, podem contribuir para uma
melhora do peso de desmame. Além da adoção das medidas de controle específicas para os problemas
revisados acima, poderiam ser adotadas também medidas preventivas de origem medicamentosa para evitar
que infecções venham a se instalar e disseminar nas fases iniciais e por toda a vida dos leitões. Medidas
como essa vem sendo propostas e usadas com sucesso em outros países.
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Resumo
Os avanços técnicos e a busca constante por reduções de custo no sistema de produção de suínos
estão fazendo com que práticas de manejos adotadas no dia-a-dia sejam repensados. O uso de tecnologias e
processos que existem atualmente na suinocultura torna possível atingirmos mais, com menos. O foco e a
priorização de determinadas atividades tem sido a grande discussão quando pensamos em otimização de mão
de obra. O que focar? Como priorizar? Este tem sido o desafio. É necessário a quebra de alguns paradigmas
na suinocultura. O presente trabalho buscou esclarecer alguns pontos referentes ao uso otimizado da mão de
obra na maternidade de forma que os resultados zootécnicos e econômicos sejam preservados. Otimizar a
mão de obra do setor de maternidade sem comprometer o desempenho necessita que consistência, disciplina
e uma equipe motivada façam parte do processo de implantação e manutenção.

Introdução
A suinocultura tecnificada tem sofrido grandes modificações ao longo das últimas duas décadas
tornando-se uma atividade altamente competitiva, embora com margens de lucro cada vez menores. Este
fato, aliado ao incremento de produtividade das matrizes, fez com que os parâmetros de eficiência
reprodutiva fossem avaliados de forma diferenciada. Cada vez mais, indicadores de produtividade como kg
de leitões desmamados/fêmea/ano, kg de ração/leitão desmamado, número de leitões desmamados/gaiola de
maternidade/ano, total de leitões desmamados/semana e até mesmo número de leitões
desmamados/funcionário/ano têm assumido maior importância. Diferente dos indicadores tradicionais como
número de leitões desmamados/fêmea/ano, estes indicadores traduzem a eficiência da produção no que diz
respeito à quantidade de quilos produzidos, manejo alimentar das matrizes, uso das instalações, volume total
de produção semanal e uso da mão de obra. Hoje não basta somente buscarmos alta prolificidade, temos que
elevar e manter a qualidade do leitão que é desmamado e isso é influenciado por uma série de variáveis,
dentre elas: o manejo da fêmea gestante, o atendimento ao parto, o manejo dos leitões e, principalmente, a
qualidade da mão de obra empregada. A produção de suínos tem se tornado, cada vez mais, um exercício de
desafios e quebra de paradigmas. Com a maior escassez de mão de obra e a disponibilidade desta cada vez
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menos qualificada, a busca por tarefas simples, que sejam facilmente entendidas se tornam importantes para
manter a consistência na produção de suínos (KUMMER & GONÇALVES, 2013).
Em geral, o custo do leitão desmamado (Figura 1) no Brasil situa-se entre R$48 e R$65,
correspondendo entre 11 e 12% do custo do leitão terminado. O custo da mão de obra representa em torno de
10 a 20% do custo do leitão desmamado. Empresas que conseguem realizar um trabalho consciente e
ordenado de otimização de mão de obra, por exemplo, de 120 para 250 matrizes por funcionário, podem
alcançar até 50% de redução com custos na folha de pagamentos das granjas. Em um mercado de escala,
como é a suinocultura, pequenas diferenças trazem grandes retornos. Dessa forma, por exemplo, em uma
empresa que abate 2 milhões de suínos ao ano, isso pode representar até 5 milhões de reais ao ano o que,
muitas vezes, é a diferença entre um ano lucrativo e um ano com prejuízo devido as enxutas margens da
suinocultura.
A obtenção de mão de obra, na maioria das vezes, sem experiência ou treinamento inadequado faz
com que muitas tarefas sejam desenvolvidas de acordo com a decisão ou observação pessoal. Estas decisões,
muitas vezes fora de lógicas claras, tornam o desafio ainda mais emocionante, principalmente na
maternidade, onde muitas decisões e ações precisam ser rápidas e pontuais.
O processo de otimização de mão de obra na produção de suínos, quando em granjas tecnificadas
apresenta uma melhor viabilidade, pois as oportunidades geradas são maiores. O investimento em novas
tecnologias, quando bem estruturado, permite um excelente retorno do capital investido visto que a mão de
obra foi otimizada. Da mesma forma o padrão dos novos projetos têm sofrido constante evolução (Figura 2)
sendo necessário ter consciência de que padrões atuais estarão defasados um futuro próximo.
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FIGURA 1 - Exemplo de distribuição do custo do leitão desmamado (valores percentuais)

98

Nível de tecnologia
1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

Anos
FIGURA 2 - Padrão exponencial da evolução tecnológica ao longo dos anos (os autores)

O objetivo do presente trabalho é, justamente, discorrer sobre alguns fatores que exercem influência
direta no resultado da maternidade, bem como a utilização racional e intensiva de toda a estrutura física e
humana no setor de maternidade.

A maternidade como uma unidade de negócio
A maternidade é o setor mais complexo das fases de produção de suínos, uma vez que abriga duas
categorias de animais com exigências distintas de ambiente, nutrição e manejo. Como qualquer outro setor
produtivo da cadeia suinícola, o setor de maternidade deve ser encarado como uma unidade de negócio
própria. Para que isso aconteça, é primordial o estabelecimento de metas alcançáveis aliadas a um programa
de bonificação que tenha a capacidade de motivar a equipe deste setor. As metas devem ser repassadas aos
colaboradores de forma clara e objetiva. É necessário que seja desenvolvida a capacidade de percepção das
pessoas a respeito dos índices que realmente interferem no resultado. Deve-se focar naqueles relacionados à
redução das perdas, uma vez que são essenciais para a sobrevivência das empresas em épocas de imensa
pressão relacionada ao aumento dos custos e evidente redução de margens de lucro (DALLANORA et al.,
2010). No entanto, se não tivermos as pessoas certas na base da produção, ou seja, pessoas treinadas e
capazes de sustentar toda pirâmide de produção, certamente nosso raciocínio não estará correto (LECHER,
2001).
O desmame do maior número de leitões pesados, juntamente com a saída de matrizes com condição
corporal adequada é o grande objetivo deste setor. É necessário maximizar o número de leitões
desmamados/sala ou o número de desmamados/gaiola de maternidade. O foco em detalhes, consistência e
qualidade dos leitões (homogeneidade e peso) é o grande desafio. Como atingir este resultado?
Gerenciar qualquer sistema requer habilidade e, principalmente, foco no resultado. De acordo com
Falconi (2009), só podemos melhorar o que medimos. Portanto, se o objetivo é tornar a mão de obra mais
eficiente, temos que medir como ela esta sendo utilizada.
Para que possamos tornar a mão-de-obra mais eficiente é fundamental realizarmos uma reflexão dos
manejos executados diariamente. Segundo Bill Gates, a “automação aplicada a uma operação ineficiente
aumentará a ineficiência”. Será que realmente todos os manejos que executamos na maioria das granjas são
necessários? Será que existe uma maneira diferente de realizar a mesma tarefa de forma mais eficiente? Será
que estou disposto a aceitar mudança de alguns resultados em prol de outros?
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Manejos de maternidade, priorizar é preciso!
Preocupações em relação aos manejos da maternidade são absolutamente importantes na
suinocultura. O objetivo de obter o maior número de leitões nascidos vivos em cada leitegada, manter a
saúde reprodutiva da fêmea a fim de dar continuidade à produção de leitões e fazer com que os leitões
nascidos vivos cheguem até o desmame é o grande desafio. Nos Estados Unidos, as granjas produtoras de
leitões trabalham com uma relação de 250 a 450 matrizes para cada funcionário (PIVA & GONÇALVES,
2013), enquanto no Brasil a relação tradicional é de 90 a 150 matrizes por funcionário. Nos últimos anos,
algumas granjas no Brasil têm atingido 250 matrizes por funcionário. Entretanto, o número de leitões
desmamados por fêmea de 2007 para 2012 nos Estados Unidos aumentou 10,4% enquanto no Brasil, mesmo
com mais funcionários disponíveis, aumentamos 5,0% (Tabela 1). O grande desafio da suinocultura
brasileira para os próximos cinco anos será de aumentar a relação de matrizes por funcionário e mesmo
assim manter os índices de mortalidade dentro dos níveis aceitáveis

TABELA 1 - Evolução em leitões nascidos vivos (LNV) e leitões desmamados (LD) por fêmea de 2007 a
2012 no Brasil e nos Estados Unidos

Brasil1

Estados Unidos2

2007

2012

Var., %

2007

2012

Var., %

Média LNV/Fêmea

11,44

11,93

+ 4,1

11,06

11,87

+ 7,3%

Média LD/Fêmea

10,41

10,94

+ 5,0

9,60

10,65

+ 10,4%

Adaptado de 1AGRINESS, 2013 e de 2PIGCHAMP, 2013.

O sistema de produção de suínos atingiu um patamar que a cada dia as exigências em relação aos
resultados são mais altas e os recursos mais escassos. Sendo assim, como conciliar estes aspectos,
aparentemente, tão antagônicos? Para tal, é preciso priorizar os manejos. Há aproximadamente 100 anos,
Vilfredo Pareto teorizou sobre um princípio que até hoje rege muitas ações. Segundo Pareto, 80% dos
resultados que obtemos são provenientes de 20% dos nossos esforços, ou seja, uma minoria das ações gera a
maior parte dos resultados. Então porque não utilizar este princípio dos 80/20 (Tabela 2) na produção e
manejo da maternidade?

TABELA 2 - Principais fatores que impactam nos resultados da maternidade






Atendimento ao parto;
Manejo das primeiras 24 horas de vida dos leitões;
Processamento dos leitões;
Arraçoamento das matrizes.

Se analisarmos a distribuição das tarefas e mão de obra em vários setores da granja, a maternidade
detêm 60 a 65% do tempo de trabalho e, sendo que mais de 40% das horas pagas na maternidade são
dedicadas à atenção ao leitão do nascimento até o terceiro ou quarto dia de vida (PIVA & GONÇALVES,
2013).
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Dentre os manejos da maternidade, alguns merecem destaques e representam 80% do atingimento
das metas e são abordados abaixo.

Atendimento ao parto
Como todos os processos reprodutivos, o parto pode ter influência no desempenho reprodutivo
subsequente da matriz. Embora este seja o objetivo principal, a atenção dada pela pesquisa sobre a
assistência ao parto não é muito grande. Isto faz com que os conhecimentos desenvolvidos nas décadas de 60
a 80 sejam, em parte, utilizados para orientar o manejo da fêmea parturiente (MELLAGI et al., 2007). As
mudanças ocorridas no perfil das matrizes, que tem cada vez menos reservas corporais e produzem
leitegadas cada vez maiores, é de se supor que o desencadeamento do parto possa ter sofrido algumas
mudanças que exigem ações mais acuradas em termos de assistência comparadas àquelas matrizes criadas
nas décadas anteriores (MELLAGI et al., 2007).
O manejo do parto passa a ser uma atividade de extrema importância tanto para a fêmea parturiente
como para os seus leitões, isto é, que o parto se desenrole em um período curto de tempo e que seja oferecida
aos leitões a oportunidade de mamar grande quantidade de colostro imediatamente após o nascimento para
garantir a sua sobrevida imediata (MELLAGI et al., 2007). É no bom atendimento ao parto, reconhecimento
e resolução de anomalias que se resume o objetivo principal deste manejo. A capacitação da equipe que
executa esta função é primordial. Holyoake et al. (1995) já citavam que a qualidade do atendimento ao parto
afetava o número de leitões nascido vivos e que a competência do colaborador no momento do parto e dos
primeiros 3 dias (Figura 3) afetava, de forma direta, a taxa de mortalidade pré-desmame.

1900ral
S/I

N/I

% Sobrevivência Leitões

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
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1900ral
1900ral
1900ral
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1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

1900ral

Dias após o parto
FIGURA 3 - Sobrevivência de leitões ao longo do período de lactação de acordo com o tratamento adotado (S/I – parto
supervisionado e induzido, N/I – parto não supervisionado e induzido, S/N – parto supervisionado e não induzido, N/N
– parto não supervisionado e não induzido). Adaptado de Holyoke et al. (1995).
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Uma ficha de parto de boa qualidade é importante para facilitar a gestão dos partos (Figura 4). A
anotação do horário de nascimento de cada leitão é de extrema importância para a otimização da mão de obra
durante os partos sem prejudicar os índices de natimortalidade e mortalidade pré-desmame. O uso de caixa
de assistência ao parto com os utensílios necessários também é importante (pó secante para pulverizar os
recém-nascidos, luvas e lubrificantes para intervenção ao parto, ocitocina, relógio para anotação do horário
de nascimento e para identificar o momento de intervir um parto).
Do ponto de vista prático, para otimizar a mão de obra sem comprometer o indicador mais crítico
relacionado com a otimização de mão de obra (mortalidade pré-desmame), é recomendado que a equipe de
parto seja composta de 1 funcionário para cada 60 a 90 partos por semana. Em granjas americanas, a relação
na equipe de assistência ao parto é composta de 1 funcionário para cada 100 a 150 partos semanais. No
entanto, atualmente, estas granjas americanas encontram dificuldades em atingir níveis de mortalidade prédesmame abaixo de 10%. Uma opção interessante para a manutenção de baixos níveis da mortalidade prédesmame é o uso de funcionários para a assistência ao parto noturna. Mesmo em situações onde seja
praticado o manejo de indução ao parto essa alternativa pode representar uma oportunidade de ganho,
principalmente no atendimento de leitões menores e partos distócicos.

FIGURA 4 - Exemplo de ficha de acompanhamento de parto
Adaptado de Miller, 2007.

Entre os pontos chaves para a manutenção de uma baixa taxa de natimortalidade e de mortalidade
pré-desmame podemos citar (HOLYOAKE et al., 1995; MILLER, 2007):
 Remoção da placenta ao redor dos leitões para evitar sufocamento;
 Secar os leitões recém-nascidos, colocá-los em uma fonte de calor, para após estarem secos e
aquecidos realizarem a primeira mamada. Leitões com hipotermia não irão mamar e correrão o risco de
sofrerem morte por esmagamento;
 Tratamento especial para leitões de menor viabilidade (aquecimento extra e colostro a cada 3 horas
via sonda estomacal);
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 Mamada dividida: Após os primeiros 7 leitões terem nascidos, estarem aquecidos e terem mamado o
colostro, marcá-los e trancá-los para os próximos 6-8 leitões nascidos terem diversos tetos disponíveis para
realizarem a primeira mamada;
 Colocar fita entre as pernas dos leitões com a Síndrome dos Membros Abertos (splay-leg);
 Intervenção ao parto quando o último leitão tiver nascido há mais de 25 minutos;
 Equalização da leitegada entre 6 e 24 horas pós-parto;
 Identificação prévia das matrizes com maior risco de natimortos (matrizes com ordem de parto
avançada e com histórico de natimortalidade);
 Remoção das fezes da matriz da cela parideira;
 Em casos de cordões umbilicais maiores que 30 cm, reduzi-los com a mão para um tamanho de
aproximadamente 20 cm;
 Administração de medicação, caso haja recomendação do veterinário da granja;
 Observação intensa nos primeiros 4 dias de vida e estar atento para esmagamentos, leitões com perda
de peso, doentes e observar a saúde das matrizes. Fêmeas com baixo consumo de ração devem ser avaliadas
e, se necessário, medicá-las;
 Intervalos de almoço intercalados, para sempre haver alguém monitorando os partos;
 Na troca de turno, os leitões que já receberam colostro devem ser marcados, para a próxima equipe
saber quais leitões ainda precisam mamar colostro.

Manejo das primeiras 24 horas de vida dos leitões
Visando demonstrar a importância de um tratamento intensivo precoce dos leitões, Holyoake et al.
(1995) conduziram uma avaliação onde o foco principal foi o atendimento do leitão do momento do parto
aos três primeiros dias de vida. Os autores observaram que este período crítico é determinante na mortalidade
pré-desmame dos leitões. Dentre as mortes ocorridas durante todo o período de lactação, 47% delas
ocorreram até os primeiros três dias e que, ao quarto dia este percentual chegou a 62%. Sendo assim é
possível afirmar que o foco da maternidade está nos primeiros quatro dias pós-parto. Nos primeiros 20% do
período de lactação que teremos 80% dos resultados de leitões desmamados.
Mas será que esta atenção intensiva é viável? Em uma análise econômica foi calculado, nas
condições de mercado estudadas, um ganho extra de U$10,95 por leitão adicional produzido (HOLYOAKE
et al., 1995), ou seja, o leitão que, em condições normais, teria sido perdido durante o período de lactação.

Manejo do Colostro
Ao nascimento, o leitão é inteiramente dependente das imunoglobulinas do colostro para sua
imunidade e, sua sobrevivência está relacionada com a quantidade de colostro ingerida (LE DIVIDICH et al.,
1994). Para assegurar uma ingestão adequada de colostro pelos leitões, é essencial que estes sejam colocados
a mamar já na primeira hora após o nascimento, após a secagem e quando já estiverem aquecidos com
capacidade de mamar (ROOKE & BLAND, 2002).

Uniformização de leitegadas
A uniformização de leitões foi uma prática desenvolvida com o intuito de homogeneizar os leitões
por número, peso e tamanho criando uma condição que favorecesse a redução das perdas no período de
lactação (ROBERT & MARTINEAU, 2001; STRAW et al., 1998). Apesar de ser uma prática comum nos
sistemas de produção de suínos (ROBERT & MARTINEAU, 2001; LIMA, 2007), ainda é realizada de
forma indiscriminada, ou seja, durante todo período de lactação, o que pode reverter seus benefícios,
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aumentando a taxa de mortalidade durante a lactação, reduzindo o peso ao desmame e aumentando as
ocorrências de disputas entre os leitões no momento das mamadas (ROBERT & MARTINEAU, 2001). A
uniformização é um manejo necessário, no entanto, deve ser realizado, preferencialmente, entre seis e 24
horas após o parto, período em que a maioria dos leitões ainda não definiu seus tetos e que absorverão o
máximo de imunoglobulinas do colostro de sua mãe biológica (ROBERT & MARTINEAU, 2001; PIETERS
et al., 2008).
Tendo em vista que buscamos constantemente a otimização da mão de obra, essa prática de manejo,
se bem realizada auxilia na sobrevivência dos leitões. Sendo assim, como ela deve ser conduzida? Souza
(2010) conduziu uma avaliação na qual foi observado o comportamento e desempenho dos leitões em
diferentes condições de uniformizações. O autor não observou impacto negativo à sobrevivência e
desempenho dos leitões quando o grupo uniformizado foi composto de leitões pequenos e médios. Da
mesma forma Heim et al. (2012) demonstraram que quanto à prática de uniformização foi realizada nas
primeiras 24 horas pós-nascimento, o comportamento dos leitões e o seu desempenho não foram alterados.
Atendimento ao parto, manejo de colostro e equalização das leitegadas, são práticas de manejos importantes
e que atuam na prevenção de perdas de leitões pré-desmame. No entanto, mais uma vez dependemos de mão
de obra. Produzir suínos no papel é muito fácil. Precisamos estar cientes de que práticas aplicadas à rotina de
trabalho e, principalmente, disciplina, é fundamental para que as rotinas do dia a dia sejam desenvolvidas.
Portanto, o foco na correta execução dos procedimentos deve ser uma busca contínua, para atingirmos uma
repetibilidade de bons resultados (KUMMER & GONÇALVES, 2013).

Processamento dos leitões
O processamento dos leitões como desgaste de dentes, aplicação de ferro, caudectomia e castração
são pontos potenciais de otimização através da simples organização das tarefas.
O fato de um colaborador não mais amarrar e cortar o umbigo dos leitões gerou uma oportunidade de
melhoria na atenção ao parto, pois o tempo foi otimizado. Da mesma forma a supressão ou organização de
alguns manejos podem trazer grandes benefícios.
A organização das atividades é bem marcada no sistema americano de produção onde cada setor tem
suas responsabilidades e tarefas, mas no final do dia trabalham de comum acordo e buscam se auxiliar
principalmente nos finais de semana quando somente 35% dos funcionários trabalham (PIVA &
GONÇALVES, 2013). Outro exemplo interessante aplicado em uma empresa chilena é o de mutirões onde a
equipe se reúne por um determinado período e todos auxiliam na tarefa de vacinação, por exemplo. Dessa
maneira, a atividade é concluída de forma rápida e eficiente.
A adoção de equipamentos desenvolvidos para certas atividades também auxilia em muitos manejos.
A adoção de um carrinho de processamento de leitões é visto como uma excelente oportunidade de
otimização de tempo e mão de obra. O carrinho de processamento consta de uma caixa plástica com rodas
onde é realizado o processamento dos leitões (aplicação de ferro, tatuagem, corte de cauda e castração) ao 3º
dia de vida por 1 ou 2 funcionários (PIVA & GONÇALVES, 2013).
A adoção de manejos concentrados no processamento dos leitões, onde de uma única vez se adotam
todas as medidas necessárias otimiza, em muito, o tempo da equipe de maternidade. Manejos como desgaste
de dentes no primeiro dia de vida, aplicação de ferro no terceiro dia, aplicação de coccidicida no quarto dia,
castração no sétimo dia, por exemplo, devem ser repensados e realizados em um único dia. Leitões
submetidos à castração entre 1 e 20 dias de idade apresentam o mesmo comportamento e, provavelmente,
percepção à dor (McGLONE et al., 1993). Os mesmos autores sugerem que leitões castrados ao 14º dia de
vida apresentam melhor desempenho que leitões castrados ao 1º dia de vida. No entanto, Kielley et al. (1999)
observaram uma diminuição temporária no desempenho logo após a castração, no entanto, o desempenho foi
recuperado até o desmame, igualando-se ao dos animais castrados com 10 dias de idade. Segundo os autores,
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a prática de castração precoce é favorecida com a otimização de outros manejos (aplicação de ferro dextrano,
caudectomia) sem que o desempenho dos leitões seja prejudicado. Em granjas norte-americanas a castração é
executada entre 3 e 6 dias de idade onde, para racionalizar o uso da mão de obra, todos os leitões na sala são
castrados no mesmo dia (PIVA, 2013a). Assim, o manejo condensado, aliado ao sistema de mutirão é capaz
de gerar boas oportunidades de melhorias de manejo sem comprometer os resultados.

Arraçoamento das matrizes
O manejo nutricional das matrizes é um fator que deve ser trabalhado desde o inicio da gestação. No
entanto, na maternidade, o arraçoamento das matrizes é um ponto crítico. Maximizar o consumo de ração é o
principal desafio, sendo assim necessário o fornecimento de ração várias vezes ao dia (CONNOR, 1999).
Koketsu et al. (1996) demonstraram que além da quantidade ofertada, o padrão de fornecimento afeta o
desempenho reprodutiva da matriz. Dessa forma, dependendo da situação há necessidade de um colaborador
exclusivo para desempenhar esta atividade. Assim sendo, como otimizar esta tarefa?
A utilização de dosadores semi-automáticos ou automáticos na maternidade tem sido uma grande
oportunidade de otimização de mão de obra. Muitas vezes equipamentos simples cumprem a função de
aporte contínuo de ração às matrizes sem que haja desperdício de ração. No entanto, requer grande atenção
por parte do pessoal para identificação de matrizes que não estão se alimentando adequadamente. O prejuízo
causado por uma interrupção no aporte nutricional à fêmea pode reverter todo o benefício trazido por tal
equipamento. Segundo Connor (1999), a utilização de um sistema automático de fornecimento de ração é
capaz de reduzir em até 3 horas o tempo gasto na limpeza e reposição de ração nos cochos das fêmeas,
racionalizando a utilização de mão de obra. O uso de comedouros automáticos, além de otimizar a mão de
obra, melhora o desempenho dos leitões e da matriz. Para obtermos um ótimo peso dos leitões ao desmame
não podemos restringir o consumo de ração das matrizes. A restrição de ração na lactação prejudica a
produção de leite pelas matrizes e, consequentemente, o peso da leitegada ao desmame e o desempenho
subsequente das mesmas (KING & MARTIN, 1989; TOKACH et al., 1992; KOKETSU & DIAL, 1998).
Infelizmente, a deficiência energética induzida por manejo (restrição de ração na lactação voluntária ou
involuntária) é prática ainda encontrada em diversas granjas (DRITZ et al., 2002). Matrizes em lactação
submetidas à alimentação à vontade desde o dia do parto apresentaram, estatisticamente, menor perda de
peso na lactação e maior peso dos leitões ao desmame (PIVA, 2013b, JBS United, dados não publicados).
Alguns sistemas de produção têm adotado a prática de fornecimento ad libitum as matrizes desde o
parto. Práticas como esta visam o máximo desempenho e otimização do tempo dispendido nas regulagens de
fornecimento de ração às matrizes.

Remuneração e bônus
A prática de recompensas, estabelecidas com base em metas claras e objetivas é uma forma de
recompensar e reconhecer o empenho e o comprometido dos colaboradores 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 (KUMMER et al., 2012). Apesar do sistema de gratificação não
ser exatamente uma maneira direta de otimização de recursos, essa prática auxilia na motivação dos
colaboradores, que por sua vez falicita a implantação e manutenção da otimização de mão de obra.
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Estratégias para otimizar o uso de mão de obra
O método para a realização da otimização, após definidas as oportunidades de melhorias, consiste na
revisão constante de processos e procedimentos. Sendo assim, quando isso se faz necessário no setor de
maternidade podemos discorrer sobre uma série de estratégias.
(I) Escolhas das pessoas que irão coordenar o processo de mudança. 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 (KUMMER & GONÇALVES, 2013).
(II) Disciplina na execução das rotinas do dia a dia: o ponto mais importante em qualquer setor do
sistema de produção é a disciplina e a constância na execução das atividades. Não improvise, faça certo da
primeira vez. Segundo Kummer et al. (2012) 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 e melhores incentivos.
(III) Automação do sistema de arraçoamento. Esta é uma medida que tem sido considerada em várias
granjas devido a grande oportunidade de melhoria, a escassez de mão de obra e se torna um fator
praticamente obrigatório em granjas de grande porte. Um sistema de arraçoamento automático permite, além
de uma “garantia” de fornecimento à vontade de ração, a melhor utilização da mão de obra disponível.
Assim, esse tempo “adicional” permite uma maior atenção ao manejo de regulagem do sistema e verificação
de consumo de ração;
(VI) Focar na rotina do manejo dos três primeiros dias de vida do leitão. Fazer somente o que é
indispensável (colostro, uniformização, aplicação de ferro dextrano, corte de cauda e castração). Lembre-se
que, aproximadamente, 50% das perdas de leitões ocorrem até o terceiro dia de vida.
(V). Eliminar manejos desnecessários e repensar outros. Vários sistemas já aboliram manejos de
corte ou desgaste de dentes e amarração de umbigos com pleno sucesso. Este é um exemplo claro de que
foco e atitude realmente são a chave de qualquer mudança, ou seja, se a matriz apresentar uma produção de
leite adequada e o manejo de uniformização for respeitado, não há porque desgastar os dentes dos leitões e o
tempo reservado a estes manejos pode ser destinado a outros mais importantes como atenção ao parto.

Conclusão
O principal objetivo quando nos deparamos com o termo otimização é a redução de custos e ao
mesmo tempo aumento da lucratividade, seja ela na mão de obra direta ou por outras estratégias. Portanto, a
otimização pode acontecer não só pela simples redução do quadro de colaboradores, mas sim pela
manutenção dos mesmos e o redirecionamento desta força de trabalho em pontos críticos do dia a dia. Dentre
as estratégias para otimização de mão de obra, citamos algumas que, por sua importância, têm grande
interferência no resultado. No entanto, abordamos somente um setor da produção. As oportunidades de
melhorias são vastas, basta ter foco nos 20% das ações que serão convertidas em 80% dos resultados. Metas
claras, disciplina e uma equipe motivada são fundamentais para o sucesso do processo.
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Resumo
A oferta de alimentos seguros ao consumidor passa pela garantia da sua inocuidade, e deve ser
contemplado em programas de qualidade de produção. . Diversas zoonoses que afetam os animais de
produção podem ser transmitidas por alimentos e causar prejuízos à saúde do consumidor. Essas zoonoses,
além de ter impacto na saúde pública, representam importantes barreiras para o comércio de produtos de
origem animal. Na presente revisão são abordadas zoonoses de importância que podem ser veiculadas por
alimentos de origem suína.

Introdução
Zoonoses são definidas como enfermidades e infecções transmitidas naturalmente entre animais
vertebrados e humanos. Aproximadamente 60% dos patógenos (vírus, bactérias e parasitas) que afetam
humanos são de origem zoonótica (WHO, 2013). Mundialmente, as zoonoses transmitidas por alimentos são
importantes causas de morbidade e mortalidade e, por isto, tornaram-se focos prioritários do monitoramento
e planejamento da cadeia produtiva animal. O controle de agentes causadores de zoonoses no alimento
produzido é um parâmetro de qualidade e, portanto, uma exigência para a comercialização de produtos de
origem animal.
Uma característica de diversos agentes causadores de zoonose é a sua manutenção e disseminação ao
longo de toda a cadeia produtiva, muitas vezes assumindo um caráter de amplificação da prevalência ao
longo das fases zootécnicas e durante o abate. Por essa razão, os manejos adotados na produção e as práticas
higiênicas de processamento podem influenciar de forma decisiva na inocuidade do produto final. Portanto,
modificações introduzidas em qualquer uma dessas etapas podem influenciar diretamente na prevalência das
zoonoses transmitidas por alimentos.
No passado, os suínos foram origem de importantes zoonoses parasitárias transmitidas por alimentos.
Entretanto, essa espécie talvez seja um dos melhores exemplos do decréscimo de prevalência de zoonoses
em decorrência de mudanças no sistema de criação. Exemplo disso é a expressiva diminuição do risco de
109

veiculação de triquinelose, associada à intensificação da produção e ao confinamento dos suínos.
Atualmente, levanta-se a hipótese que as modificações no sentido de priorizar a criação orgânica e aspectos
relativos ao bem-estar animal, onde os animais têm maior contato com solo, podem vir a influenciar a cadeia
de transmissão das zoonoses. Nesse artigo abordaremos as principais zoonoses veiculadas por alimentos na
perspectiva dos diversos manejos da produção de suínos.

Percepção do consumidor em relação à inocuidade do alimento
O consumo de alimentos tem uma relação direta com o crescimento e poder aquisitivo da população.
Enquanto o aumento populacional demanda um maior aporte quantitativo de alimentos, o aumento do seu
poder aquisitivo conduz, ao mesmo tempo, à diversificação da composição de sua dieta. A alteração
qualitativa na alimentação é expressa pelo decréscimo do consumo de cereais, tubérculos e raízes;
acompanhado do aumento e diversificação da ingestão de produtos de origem animal (RASK & RASK,
2011). Esse é o processo em curso na China, por exemplo, onde o consumo médio de carne saltou de 37,7
kg/ habitante em 1990 para o patamar de 79,9 kg/hab. em 2007 (SANTOS et al., 2011).
Num determinado ponto do processo evolutivo da composição da dieta, o consumidor passa a
preocupar-se com a qualidade do alimento e buscar características as quais, na sua percepção, refletem o
padrão desejado. A inocuidade é uma dessas características. Entretanto, estudos indicam que a inocuidade
não figura entre os principais fatores listados pelos consumidores quando entrevistados sobre as
características, percebidas por ele, como representativas de qualidade (GRUNERT, 2005). Segundo esse
autor, a inocuidade do alimento parece influenciar a opinião do consumidor em duas situações. Na primeira,
quando ocorre um agravo importante associado ao consumo de um alimento determinado: um surto de
gastrenterite, por exemplo. Nessa situação o consumidor, que até então não estava preocupado com a
avaliação de inocuidade, evita determinado tipo ou marca de produto por imputar um risco ao seu consumo.
Nesse grupo é possível incluir também a perda de confiança do consumidor em determinado produto,
estendendo esse juízo de valor para a inocuidade do mesmo. Na atualidade, isto pode ser ilustrado pelo
denominado “escândalo da carne de cavalo” ocorrido em alguns países europeus
(http://www.bbc.co.uk/news/uk-21696325). A presença de carne de cavalo em produtos, que deveriam
conter exclusivamente carne bovina, tem causado a indignação da população. O consumidor, por ter sido
enganado, passa a sentir insegurança a respeito da qualidade e da inocuidade de todos os produtos cárneos,
deixando de adquirir esse tipo de alimento.
A segunda situação relaciona-se com a atribuição de segurança, ou risco, á determinadas tecnologias
ou formas de produção. A atribuição de risco à irradiação de alimentos, bem como a associação do bem-estar
animal e da produção orgânica com a característica de um alimento saudável e de melhor sabor, são
exemplos dessa percepção. Aqui se destaca o cenário encontrado nos países do grupo de maior renda per
capita, onde o consumidor passa a valorizar características como funcionalidade do alimento, composição
benéfica à saúde, forma como o animal foi criado e abatido e rastreabilidade dos produtos (GRUNERT,
2005; RASK & RASK, 2011). Uma vez que esse grupo consome mais alimentos de origem animal e está
disposto a pagar maior preço por produtos com essas características, há mobilização da cadeia produtiva em
atender á essas expectativas. Além disso, esses grupos de consumidores costumam ser influentes no
estabelecimento de políticas de comercialização de produtos e, portanto, têm grande capacidade de modificar
as práticas da agroindústria.
Em termos de zoonoses transmitidas por alimentos, pode-se afirmar que as populações de menor
renda são as mais expostas, ao passo que no grupo de países com maior ganho per capita o consumidor está
mais preocupado com a qualidade do alimento. Especificamente para essas populações, a garantia da
ausência de risco de veiculação de patógenos, quer seja por argumentos objetivos (análise de risco) como
subjetivos (julgamento de valor veiculado pelas redes sociais e mídia, p.ex), passa a determinar a aceitação
dos produtos. Cabe à comunidade técnica e científica fornecer informação confiável á respeito da
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transmissão de agentes causadores de zoonoses nas diversas realidades produtivas, contextualizando o risco
ao qual a população está submetida (DAVIES, 2011).

Zoonoses parasitárias: uma preocupação do passado?
Ao longo da história da humanidade, as zoonoses parasitárias foram o principal motivo para
considerar o consumo de carne suína como de alto risco. O confinamento e a intensificação da produção
suína, por sua vez, alterou de forma relevante a transmissão de parasitas como Taenia solium e Trichinella
spiralis, tornando sua presença evento raríssimo na suinocultura industrial.
O cestódeo T. solium tem como hospedeiro definitivo o humano, o qual elimina ovos do parasita nas
fezes e contamina o ambiente (solo, água, etc.). O suíno, em contato com o ambiente contaminado com os
ovos da tênia, atua como único hospedeiro intermediário. Após ingestão dos ovos, há eclosão e invasão
intestinal das larvas, seguida da formação de cistos nos músculos e órgãos internos (cisticercose). O ciclo é
completado, quando a carne suína com presença de cisticercos é ingerida crua ou mal cozida pelo humano.
Nesse caso, as larvas nos cisticercos fixam-se ao intestino do humano e atingem a forma adulta, causando a
teníase. O humano também pode ser acometido de cisticercose: não pelo consumo de carne suína, mas pela
exposição aos ovos de tênia devido à autocontaminação (fecal-oral), ou ingestão de água ou alimentos
contaminados com fezes de humanos com teníase (ACHA & SZYFRES, 2003).
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que,
mundialmente, cerca de 50 milhões de pessoas albergam a forma adulta de T. solium no intestino; e mais de
50.000 óbitos ocorrem anualmente em decorrência da cisticercose humana. A gravidade dessa forma de
apresentação está relacionada à localização dos cistos no tecido nervoso, dando origem à neurocisticercose,
uma das principais causas de epilepsia nos países subdesenvolvidos (WHO, 2013). No Brasil, não há um
levantamento oficial, pois não são doenças de notificação compulsória, porém dados de estudos científicos
em áreas limitadas citam ocorrência de 1caso/100.000 habitantes (FAÇANHA, 2006).
O ciclo de T.solium ocorre em situações de saneamento deficiente que propicia a deposição de fezes
humanas no ambiente. A presença de suínos soltos, criados para subsistência em pequenas propriedades, é o
cenário característico para a ocorrência do ciclo de transmissão, pois propicia o contato dos animais com o
ambiente contaminado (ACHA & SZYFRES, 2003). O confinamento do suíno e a higiene da produção (água
e alimento sem contato com fezes humanas) impedem a transmissão do parasita. Nesse caso, apenas
situações em que funcionários com teníase defecam nas baias de alojamento dos suínos, poderiam resultar no
aparecimento de cisticercose nos animais. Quando esse tipo de lesão é observado nos suínos confinados,
programas de educação devem ser conduzidos, bem como os funcionários devem ser encaminhados para
tratamento (DAVIES, 2011).
A triquinelose é outro exemplo de uma zoonose de grande ocorrência no passado, que hoje apresenta
prevalência extremamente baixa na maioria dos países. No início do século 19, apenas na Alemanha, eram
reportados 8.000 casos anuais e mais de 500 óbitos em decorrência dessa zoonose (DAVIES, 2011).
Decorridos dois séculos, apenas 223 casos confirmados ocorreram no ano de 2010, numa região abrangendo
25 países membros da União Europeia, e nenhum óbito foi registrado. Do total de casos, 70% ocorreram em
apenas dois países (Romênia e Lituânia); e 90% foram associados ao consumo de carne suína (EFSA, 2012).
O gênero Trichinella compreende oito espécies e três genótipos, identificadas em infecções em cerca de 150
espécies de animais. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), sete espécies já
foram identificadas infectando humanos (T. spiralis, T. pseudospiralis, T. murelli, T.nelsoni, T. britovi, T.
papuae). Apenas T. spiralis é importante em animais de produção, sendo o suíno a principal origem dessa
espécie para os humanos (CDC, 2012).
Trichinella spiralis é um nematódeo de tamanho pequeno (1-2 mm), transmitido pela ingestão de
carne crua ou mal cozida que contenha os cistos com larvas do parasita. O suco gástrico e a pepsina digerem
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o cisto, oportunizando a liberação das larvas. Essas invadem a mucosa do intestino e evoluem até adultos.
Após a cópula, o macho é eliminado e a fêmea inicia, após duas semanas, a liberação de larvas. Essas
invadem a circulação sistêmica e, quando alcançam o músculo estriado, formam cistos onde evoluem e
permanecem por meses até anos. Além da carne suína, há relatos de casos humanos associados com a
ingestão de carne de caça, cavalo e javali. O humano que ingere carne crua ou mal cozida de animal
infectado pode permanecer assintomático ou apresentar mialgia, febre, hemorragias, eritema, eosinofilia
periférica; em casos mais graves há miocardite e lesões neurológicas (CDC, 2012).
O suíno, assim como o humano, sofre infecção pela ingestão de carne crua ou mal cozida e está
exposto ao risco nas seguintes situações: quando recebe restos de alimento que contenham carne, crua ou mal
cozida, com cistos; quando ingere carne de roedores ou outros animais infectados (inclusive suínos) vivos ou
mortos. Por conta disso, as boas práticas de produção da suinocultura moderna contribuíram sobremaneira
para a diminuição da cadeia de transmissão e, por conseguinte, para a menor incidência dessa zoonose no
humano. Dados obtidos na União Europeia, a partir da pesquisa do parasita em amostras de músculo,
colhidas de cerca de 211 milhões de suínos abatidos em 2010, resultaram em apenas 199 positivos
(0,00009%). A Romênia contribuiu com a maioria dos casos, apresentando uma prevalência de 0,004%.
Praticamente a totalidade dos casos detectados na UE foi associada á suínos criados em fundo de quintal.
Chama atenção a prevalência encontrada em javalis de criação (0,07%) ou de caça (0,14%), muito superior
aos índices encontrados em suínos (EFSA, 2012).
A toxoplasmose além de ser uma das zoonoses de maior distribuição mundial, apresenta uma cadeia
de transmissão bastante complexa, envolvendo a veiculação hídrica e por alimentos, a via transplacentária e
o contato com o ambiente contaminado. O agente etiológico, Toxoplasma gondii, é um protozoário coccídio
intracelular, que pode se apresentar sob três formas: oocisto resultante da reprodução sexuada do
protozoário; taquizoítos, forma característica da fase aguda da infecção; bradizoíto, forma encistada
encontrada após a soroconversão do hospedeiro. Os felídeos são o hospedeiro definitivo do parasita e, apenas
nessas espécies, ocorre a reprodução sexuada do protozoário e produção de oocistos. Essa fase do ciclo
ocorre no intestino de animais jovens ou não imunes e resulta na produção de milhões de oocistos que são
eliminados nas fezes do animal antes da soroconversão. Os oocistos são eliminados na forma não infectante,
porém após 1-5 dias de permanência no ambiente, esporulam tornando-se altamente resistentes e capazes de
infectar os hospedeiros. Na forma esporulada, permanecem no ambiente por muitos meses, são resistentes
aos desinfetantes e dessecação, mas são destruídos á 70°C após 10 minutos (ACHA &SZYFRE, 2003; CDC,
2013). Por esse motivo, o gato tem papel central no ciclo de transmissão da toxoplasmose, não em
decorrência do contato direto com o animal, mas pela sua capacidade de contaminação de ambientes no qual
circula e defeca. O contato com o ambiente contaminado por oocistos, ou a ingestão de verduras e água em
contato com esse ambiente, propicia a infecção pela via oral, tanto do hospedeiro definitivo como de todos os
hospedeiros intermediários.
O espectro de hospedeiros intermediários de T. gondii é imenso, incluindo praticamente todos os
animais de sangue quente e os humanos. Os hospedeiros intermediários infectados apresentam a forma de
taquizoíto na fase aguda e bradizoítos encistados nos tecidos, após a soroconversão. Os animais infectados
geralmente não apresentam sinais clínicos e lesões, apesar da toxoplasmose poder causar aborto e natimortos
em algumas espécies (ACHA &SZYFRES, 2003; CDC, 2013). Sua carne, porém, é veículo de transmissão
dos bradizoítos para o hospedeiro definitivo e para outros hospedeiros intermediários (inclusive o homem).
A transmissão para o suíno pode ocorrer por: contato com ambiente em que gatos, excretores de oocistos,
defecaram; alimentação com lixo que contenha carne crua ou mal cozida, contaminada com bradizoítos;
ingestão de água contaminada com oocistos; ingestão de carne de roedores infectados. Estudo de
soroprevalência em suínos ao abate, conduzido no município de Petrópolis (RJ), apontou uma frequência de
7,6% de animais com títulos de IgG compatíveis com infecção crônica (LUCIANO et al., 2011). Esse
resultado está de acordo com outros estudos conduzidos no Brasil e em outros países. A presença de
bradizoítos de T.gondii viáveis foi encontrada em 0,38% de amostras de carne suína oferecida no comércio
nos Estados Unidos (DUBEY et al., 2005). Por meio de detecção desse patógeno pela Reação em Cadeia da
Polimerase, frequências de amostras de carne positivas de 18% foram detectadas na China, 34,5% na GrãBretanha e 34% no Brasil (ASPINALL et al., 2002; BELFORT-NETO et al., 2007; WANG et al., 2012).
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Entretanto, deve-se considerar que resultados de PCR não significam que o parasita esteja viável; fato que
pode ser constatado no estudo conduzido na China, onde entre 14 amostras positivas no PCR, apenas uma
demonstrou ter bradizoítos capazes de infectar camundongos inoculados (WANG et al., 2012). O
fornecimento de água e ração de boa qualidade higiênica (principalmente protegida do contato com gatos),
controle de roedores e ausência de gatos circulando no interior das granjas são fatores que propiciam o
controle da infecção nos suínos (DUBEY, 2009). Constata-se que essas medidas são adotadas em
abrangência variável nas granjas resultando, portanto, em maior ou menor sucesso no controle da exposição
dos suínos.
No humano a infecção ocorre pela ingestão, ou mais raramente aspiração, de oocistos presentes no
ambiente, na água e nas verduras. Além dessa forma de transmissão, os bradizoítos presentes na carne,
ingerida crua ou mal cozida, podem ser responsáveis por até 60% dos casos toxoplasmose humana (JONES
et al., 2009). Mais raramente, a transmissão pode resultar de transfusão de sangue de doador com taquizoítos
circulantes. Por outro lado, a forma mais grave ocorre em decorrência da infecção da gestante, o que propicia
a passagem de taquizoítos pela via transplacentária e infecção do feto. Enquanto a infecção de indivíduos
imunocompetentes, geralmente, resulta em forma sub-clínica ou em sintomas pouco graves (febre,
linfadenite e cefaleia), a forma congênita pode levar ao aborto ou á lesões graves no cérebro, globo ocular ou
outros órgãos do feto. O Noroeste do Rio Grande do Sul é a região com maior prevalência mundial de
toxoplasmose ocular, caracterizada por lesões de retinocoroidite que levam o paciente à cegueira
(SPALDING et al., 2003). Em pacientes imunocomprometidos, pode haver lesões graves, principalmente
encefalite. Estima-se que um terço da humanidade tenha sido infectada pelo T. gondii (DUBEY, 2009). Na
China, um inquérito sorológico estimou uma prevalência de 12,3% de indivíduos positivos (ZHOU et al.,
2011), enquanto nos Estados Unidos esse índice foi de 10-12% (JONES et al., 2009). Em estudo conduzido
com gestantes residentes em municípios do noroeste do Rio Grande do Sul, 74,5% (n=1583) apresentavam
anticorpos anti-T.gondii, das quais 3,6% (n=77) tinham títulos de IgM, indicando infecção em fase aguda. O
grupo de soropositivas foi maior entre as residentes na zona rural, enquanto o contato com o solo foi o fator
de risco mais importante. Porém, o hábito de ingerir ou preparar embutidos feitos em casa também foram
variáveis frequentemente associadas à soropositividade (SPALDING et al., 2005). Em relação aos produtos
cárneos, o cozimento á 70°C por 3 minutos destrói o bradizoíto, bem como o congelamento á -15°C por, no
mínimo, três dias (CDC, 2013). Em estudo experimental, o contato com 2-2,5% de cloreto de sódio por 48
horas foi necessário para tornar os cistos de T. gondii inviáveis, enquanto os condimentos adicionados aos
embutidos não agiram sobre o parasita (NAVARRO et al., 1992). Embutidos tipo frescal de carne suína, se
ingeridos crus ou mal cozidos, também podem oferecer risco de transmissão do parasita. Esse fato pode ser
ilustrado por estudo conduzido no Paraná, onde 8,7% das amostras desse produto, colhidas em
estabelecimentos sob inspeção municipal, apresentavam bradizoítos viáveis de T.gondii (DIAS et al., 2005).
A partir dos dados expostos acima, observa-se que as zoonoses de etiologia parasitária transmitidas
por alimentos aumentam de importância na ausência de manejo adequado que evite a transmissão aos suínos.
Portanto, a suinocultura intensiva e tecnificada têm contribuído de forma evidente para a diminuição da
prevalência mundial dessas zoonoses. A tendência em direção da produção orgânica de suínos, a qual prevê a
obrigatoriedade do acesso dos animais ao meio externo, influencia positivamente em vários aspectos,
principalmente os relativos ao bem-estar animal. Por outro lado, há suspeitas que este sistema de produção
aumente o risco de exposição dos suínos aos agentes causadores de zoonoses parasitárias. Isso pode ser
ilustrado pela maior prevalência de Trichinella sp. em javalis caçados na Europa em relação aos suínos
confinados; ou pelos resultados obtidos na Grécia, onde entre 1,3 milhão de carcaças investigadas, apenas
cinco (todas provenientes de suínos criados ao ar livre) foram positivas para esse parasita (PAPATSIROS et
al., 2012). O mesmo cenário pode ser esperado em relação á T. gondii, se considerarmos os resultados
obtidos em estudo conduzido nos Estados Unidos (GEBREYES et al., 2008). Comparando suínos criados de
forma confinada e ao ar-livre numa mesma região, observou-se uma frequência de soropositivos de 1,1% e
6,8%, respectivamente. O contato com o solo e a vegetação, além da proximidade com gatos e outros
animais nas criações ao ar livre propiciariam oportunidades de transmissão do parasita.
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Zoonoses bacterianas transmitidas por alimentos
Ao contrário das zoonoses parasitárias, cujo controle reside na interrupção do ciclo de transmissão
durante a permanência dos suínos na granja, as zoonoses de etiologia bacteriana veiculadas por alimentos
podem ser transmitidas ao longo de toda a cadeia produtiva (da granja à mesa- from farm to fork).
Teoricamente, isto possibilita a introdução de diversos pontos de eliminação ao longo das etapas de
produção; na prática, porém, torna o controle mais complexo. Isso é explicado pela possibilidade de
amplificação da prevalência em decorrência da multiplicação do agente no animal ou no ambiente, e pelas
inúmeras possibilidades de transmissão e contaminação cruzada ao longo da cadeia de produção. As
bactérias mais frequentemente citadas como veiculadas por alimentos de origem suína são: Campylobacter
coli, Listeria monocytogenes, Salmonella sp. e Yersinia enterocolitica.
O grupo termofílico do gênero Campylobacter estão entre os cinco agentes de Doenças Transmitidas
por Alimentos (DTA) mais frequentes nos EUA e são o principal causadores de gastrenterite em humanos na
União Europeia, com cerca de 212.000 casos confirmados em 2010 (SCALAN et al., 2011; EFSA, 2012).
Entretanto, o isolamento de Campylobacter sp. é infrequente em carne suína in natura (0,6% versus 29,6%
em carne de frango). Além disso, entre 27 surtos confirmados em 2010 na União Europeia, 17 foram
associados ao consumo de carne de frango (EFSA, 2012). Campylobacter jejuni, a principal espécie
envolvida nos casos humanos, coloniza o epitélio intestinal e invade os enterócitos, o que pode resultar de
sintomas leves até diarreia sanguinolenta no indivíduo acometido. Ocasionalmente, a infecção pode levar à
artrite, meningite, aborto, pneumonia e à síndrome de Guillant-Barré, que se manifesta por paralisia neuromuscular (LEVIN, 2007). A espécie C. coli é a mais prevalente em suínos, podendo participar da microbiota
entérica em mais de 70% dos animais (PAYOT et al., 2004). Existem evidências que a transmissão pode
ocorrer da porca para os leitões, porém o contato com o ambiente contaminado na creche e terminação
também é referido como fonte importante de infecção (LAROCHE et al., 2007). Por ser encontrada na
microbiota entérica, pode estar presente como contaminante de carcaças suínas, porém não parece ter longa
viabilidade nas mesmas, devido à dessecação que ocorre durante o resfriamento. Entretanto, estudos
conduzidos com contaminação artificial de carne suína com C. jejuni demonstrou que é possível a
sobrevivência dessa bactéria em carne embalada á vácuo mantida em refrigeração, principalmente em
presença de microbiota acompanhante (BALAMURUGAN et al., 2011).
O gênero Listeria é amplamente distribuído no ambiente e um grande número de espécies animais
(mamíferos, aves, peixes e invertebrados) já foi identificado como portadores assintomáticos da bactéria. L.
monocytogenes, espécie patogênica para os humanos, pode ser encontrada como contaminante de alimentos
cárneos, lácteos e vegetais. Bactérias desse gênero crescem numa ampla faixa de temperatura (0,4-45⁰C) e
pH(4-9,6), resistem à baixa atividade de água (Aa=0,92) e podem multiplicar em concentrações de até 10%
de cloreto de sódio. Todas essas características são importantes para a inocuidade dos alimentos, pois
L.monocytogenes poderá sobreviver ao processamento dos produtos e multiplicar-se nas condições de
armazenamento em refrigeração (THÉVENOT et al., 2006). A listeriose pode apresentar diferentes formas
no humano acometido, sendo a bactéria considerada um patógeno oportunista, pois acomete principalmente
indivíduos de grupos de risco. As formas clínicas da listeriose estão relacionadas à capacidade de
L.monocytogenes de atravessar a barreira intestinal, hemato-encefálica e materno-fetal (COSSART &
TOLEDO-ARANA, 2008). Em indivíduos imunocomprometidos, a infecção pode levar à meningite,
meningo-encefalite, aborto e infecção peri-natal. A listeriose, apesar de não figurar entre as DTAs mais
prevalentes, é associada com os maiores índices de letalidade (SCALAN et al., 2011; EFSA, 2012). Os
surtos de listeriose invasiva são causados mais frequentemente pelo sorovar 4b, enquanto o sorovar 1/2 está
mais associado á casos esporádicos. No Canadá, por exemplo, entre 756 isolados de humanos, apenas oito
pertenciam ao sorotipo 1/2c, enquanto 589 isolados estavam distribuídos homogeneamente entre os sorotipos
1/2a e 4b (CLARK et al., 2010). O sorotipo 1/2c, menos prevalente em casos humanos, é o mais encontrado
em carne suína e derivados (THÉVENOT et al., 2006; FERRONATTO et al., 2012), entretanto há relatos de
surtos causados por produtos suínos, principalmente naqueles prontos para consumo (“ready-to-eat”) (EFSA,
2012).
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De forma geral, a prevalência de suínos excretores fecais de L.monocytogenes parece não ser elevada
(HELLSTRÖM et al., 2010). Ao contrário, frequências de até 63% de isolamento são relatadas em tonsilas
(THÉVENOT et al., 2006; FREDRIKSSON-AHOMAA et al., 2009; HELLSTRÖM et al., 2010). Na
Europa, o isolamento de L.monocytogenes em suínos foi associado com a criação orgânica, principalmente
devido às práticas de fornecimento de ração de alta granulometria e acesso dos suínos á piquetes externos.
Em granjas convencionais, a limpeza incompleta das baias, o bebedouro aberto, o acesso de pássaros e
roedores nos galpões foram associadas ao maior número de suínos portadores ao abate (HELLSTRÖM et al.,
2010).
No Brasil, Salmonella sp. é a principal causadora de DTAs, sendo os alimentos mistos os principais
envolvidos em surtos (ANVISA, 2011). Alguns sorovares de Salmonella enterica subsp. enterica são
altamente adaptados a um hospedeiro, nos quais causam, frequentemente, doença septicêmica. Os sorovares
de Salmonella não-adaptados causam gastrenterite em humanos, caracterizada pela colonização localizada no
íleo terminal e cólon, que se manifesta por febre, diarreia e dores abdominais. Em humanos imunocomprometidos a perda da eficiência da barreira representada pela mucosa intestinal pode levar à invasão e
bacteremia, quadro que pode evoluir para o óbito do paciente. Estudos conduzidos com S. Typhimurium
demonstraram a habilidade desse sorovar em penetrar no epitélio intestinal e sobreviver no interior de
macrófagos. A interação patógeno-hospedeiro resulta na produção de citocinas pró-inflamatórias que
induzem inflamação local aguda e desencadeiam a diarreia (SANTOS et al., 2009).
Estudos demonstram que a soroprevalência em porcas é próximo á 100%, provavelmente em
decorrência da maior oportunidade de contato com Salmonella ao longo de um período de vida mais longo
(NOLLET et al., 2005, SILVA et al., 2006). O risco de infecção dos animais aumenta do nascimento até a
terminação, em decorrência das várias oportunidades de transmissão ao longo das fases zootécnicas (LO FO
WONG et al., 2004; SILVA et al., 2006; SCHWARZ et al., 2011). De forma geral, a avaliação de fatores de
risco tem identificado aspectos relativos à higiene e biosseguridade como os mais importantes para as
prevalências elevadas (KICH et al., 2005; FOSSE et al., 2009). Um importante fator relacionado com a
disseminação de Salmonella é a limpeza e desinfecção inadequada das instalações, o que foi confirmado por
estudos que verificaram a presença residual da bactéria nas instalações como sendo uma causa importante
para a infecção de novos lotes alojados (BELOEIL et al., 2004; MÜLLER et al., 2009). Assim sendo, a
capacidade de sobrevivência e multiplicação de Salmonella no ambiente e o ciclo fecal-oral contínuo que
pode ser estabelecido na granja demonstram que práticas de limpeza e desinfecção efetivas são cruciais para
a redução do risco de manutenção do agente no ambiente (RAJIC et al., 2005). Em resumo, a movimentação
dos animais entre os sítios de produção determina uma maior probabilidade de contato com Salmonella. O
transporte em caminhões contaminados, o alojamento em instalações com presença residual de Salmonella, a
mistura com lotes que chegam infectados do sítio anterior, as mudanças na composição e qualidade da ração
e o decréscimo das medidas de biosseguridade que ocorrem á medida que o suíno se aproxima do abate
contribuem para o contato com a bactéria. A infecção, mesmo que apenas de uma parcela dos animais de um
lote, resulta na multiplicação da bactéria no trato gastrintestinal, seguida de excreção fecal e transmissão para
os outros animais alojados. Esse evento, por sua vez, pode ocorrer a qualquer momento até o abate dos
animais, determinando que um lote de ração contaminado ou qualquer falha de manejo possa propiciar
transmissão e amplificação do número de animais infectados que poderão chegar como portadores ao
matadouro-frigorífico.
A Yersiniose em humanos caracteriza-se por gastrenterite que cursa com diarreia sanguinolenta e
febre, principalmente em crianças. É causada, majoritariamente, por isolados de Y. enterocolitica do
biosorotipo 4/O3 que carreiam um plasmídeo de virulência (pYV) (VON ALTROCK et al., 2011; CDC,
2013). Os suínos são os principais carreadores dessa espécie virulenta, porém não apresentam sintomas da
infecção. As tonsilas são o sítio de colonização preferencial da Y. enterocolitica no suíno e, com menor
frequência, o intestino e linfonodos (FREDRIKSSON-AHOMAA et al., 2009). A infecção por Y.
enterocolitica em humanos é esporádica, sendo estimada a ocorrência entre 1 e 1,5 casos por 100.000
habitantes (EFSA, 2012; CDC, 2013). A transmissão mais frequente ocorre pela ingestão de carne suína crua
ou mal cozida (EFSA, 2012). Nos suínos a prevalência de animais portadores pode ser elevada, como
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demonstrado em inquérito sorológico conduzido na Alemanha, no qual 64,1% (n=1540) dos suínos testados
foram positivos (VON ALTROCK et al., 2011). No Brasil a presença de Y. enterocolitica 4/O3 em foi
descrita em matadouros-frigoríficos do estado de São Paulo (PAIXÃO et al., 2012).
Há um consenso, em relação á todas as zoonoses bacterianas transmitidas por alimentos, que a
melhoria da biosseguridade na produção de suínos confinados determina um menor índice de animais
portadores ao abate. Uma parcela importante dos programas de controle está baseada no controle de
roedores, barreiras contra a entrada de pássaros e outros animais na granja, qualidade da água e ração e
higiene e desinfecção das instalações (FOSSE et al., 2009). Portanto, a hipótese que mudanças no manejo
que aumentem o contato com o ambiente externo poderão determinar uma maior exposição às fontes de
transmissão dessas bactérias, que estão amplamente distribuídas no ambiente e no trato gastrintestinal de
diversas espécies animais, tem sido levantada (GEBREYES et al., 2008; HELLSTRÖM et al., 2010; ROLLO
et al., 2010).
A entrada de animais na linha de abate albergando bactérias causadoras de DTA é o fator de risco de
maior importância para a ocorrência de carcaças positivas. Nesse sentido, os resultados de estudo
desenvolvido por Letellier et al. (2009) demonstraram que carcaças de rebanhos, onde mais de 20% dos
animais eram soropositivos para Salmonella sp., tinham cinco vezes mais chance de serem positivas do que
aquelas de rebanhos negativos. As tonsilas são um dos sítios importantes para a manutenção de bactérias
causadoras de DTAs. Em amostras de tonsilas colhidas ao abate, 62% eram positivas para Y. enterocolitica,
32% tiveram isolamento de L.monocytogenes e em 6% foi encontrado Campylobacter spp.
(FREDRIKSSON-AHOMAA et al., 2009). Da mesma forma, os tecidos linfáticos (tonsilas e linfonodos)
foram identificados como reservatório de isolados de Salmonella, com importante papel como fonte de
contaminação durante o processo de abate (VIEIRA-PINTO et al., 2006). Paralelamente, estudos
demonstram que a presença dessas bactérias no conteúdo intestinal representa um elevado risco de
contaminação das carcaças, justificando cuidado para evitar a sua ruptura ou extravasamento de seu conteúdo
durante o processo de abate (BORCH et al., 1996). Botteldoorn et al. (2003) identificaram associação entre o
número de animais que excretava Salmonella nas fezes e/ou era carreador em linfonodos mesentéricos e o
número de carcaças contaminadas no final da linha de abate. A presença de Campylobacter spp. e L.
monocytogenes em fezes de suínos ao abate apresenta situações distintas. Em estudo realizado por
Fredriksson-Ahomaa et al. (2009), enquanto o isolamento de Campylobacter spp. foi elevado (60%) a partir
de fezes, a presença de L.monocytogenes foi dez vezes menor (6%).
A presença de bactérias causadoras de DTA no ambiente do matadouro é outra possível fonte de
contaminação de carcaças. Diversos estudos identificaram que os isolados de Salmonella encontrados em
carcaças eram originados das pocilgas de espera dos abatedouros (DE BUSSER et al., 2011; KICH et al.,
2011; SILVA et al., 2012). Por outro lado, a contaminação residual da linha de abate varia de importância de
acordo com a bactéria. Em muitos casos, a diversidade de Salmonella no ambiente do abatedouro reflete a
microbiota dos suínos que foram abatidos naquele dia e não a contaminação residual. Uma situação
totalmente diferente é observada em relação á L.monocytogenes, pois uma importante fonte de contaminação
de alimentos por essa bactéria é o ambiente de processamento (THÉVENOT et al., 2006). Considerando as
diversas etapas do processo de abate de suínos, alguns estágios são considerados de pouco ou nenhum
impacto na contaminação, como por exemplo, a insensibilização e a sangria, enquanto outros são
reconhecidos como extremamente relevantes (EFSA, 2010).
O risco de contaminação durante a escalda pode ser minimizado se a temperatura da água for
suficientemente alta (BORCH et al., 1996). Botteldoorn et al. (2003) demonstraram que as amostras de água
da escalda, obtidas durante o abate, nunca foram positivas quando a temperatura da água foi mantida entre 60
e 62°C. A mesma situação deve ocorrer em relação á Campylobacter spp., uma vez que apresentam
suscetibilidade às temperaturas elevadas similar ao reportado para Salmonella. Em relação á
L.monocytogenes o comportamento pode ser diferente, uma vez que é considerada mais resistente ao calor do
que as demais bactérias não-esporuladas (THÉVENOT et al., 2006). Durante o processo de depilação,
material fecal que extravase do intestino pode ser espalhado na superfície das carcaças (BORCH et al., 1996)
de forma que o equipamento de depilação é uma fonte importante de contaminação cruzada (EFSA, 2010;
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BIASI et al., 2011; DE BUSSER et al., 2011; SILVA et al., 2012). A etapa seguinte do processo de abate, a
flambagem ou chamuscamento, reduz significativamente o número de bactérias (BORCH et al., 1996), sendo
considerado o estágio mais efetivo para a eliminação de contaminantes (EFSA, 2010). Alban & Stärk (2005)
afirmaram que o chamuscamento é a única etapa no processo de abate, onde micro-organismos podem ser
eliminados da carcaça, o que foi confirmado em diversos estudos (BIASI et al., 2011; DE BUSSER et al.,
2011; SILVA et al., 2012). Porém, a eficácia do chamuscamento é dependente do tempo de exposição e da
temperatura a qual a carcaça é submetida (EFSA, 2010).
A evisceração inadequada é um dos fatores de risco mais importantes para a contaminação de
carcaças, demonstrando a importância das boas práticas nessa etapa (EFSA, 2010). A oclusão do reto,
remoção do intestino e das demais vísceras são uma operação crítica no abate (DE BUSSER et al., 2011).
Entre as demais vísceras, tonsilas, faringe e língua parecem oferecer o maior risco de contaminação para a
carcaça. A alta ocorrência de bactérias nesses tecidos indica que os isolados presentes nas tonsilas e língua
passam para as demais vísceras pelo contato direto durante a sua remoção ou carreadas por líquidos que
escorrem na superfície da carcaça. Finalmente, a remoção da cabeça é outra operação de risco, pela
permanência de bactérias associadas às tonsilas não removidas completamente ou em áreas adjacentes à
faringe.
A última etapa da linha é o resfriamento da carcaça, o qual demonstrou ser capaz de contribuir para o
decréscimo do número de carcaças positivas para Campylobacter spp. e Salmonella sp. (LEVIN, 2007;
ALGINO et al., 2009). O mesmo resultado não pode ser esperado em relação á L. monocytogenes e Y.
enterocolitica, pois sua característica de bactérias psicrotrófilas permite que multiplique na temperatura de
refrigeração (THÉVENOT et al., 2006). É importante lembrar que na área limpa do abatedouro não existe
uma etapa para a redução da contaminação das carcaças (DE BUSSER et al., 2011). Isto é de grande
importância uma vez que carcaças contaminadas não serão reconhecidas durante a inspeção veterinária
realizada após o abate e, consequentemente, todos os estágios posteriores poderão amplificar a contaminação
dos produtos (DELHALLE et al., 2009).

Transmissão do Vírus da Hepatite E por alimentos: uma preocupação emergente em países
desenvolvidos
O vírus da Hepatite E (VHE) é causa de surtos ou casos esporádicos de hepatite aguda, que pode
resultar em alta letalidade em grávidas e recém-nascidos (TESHALE et al., 2010). O VHE é um vírus RNA
não envelopado, pertencente ao gênero Herpesvirus, que foi descrito pela primeira vez em 1980
(BALAYAN et al., 1983). É classificado em quatro genótipos, que podem manifestar-se: i. sob forma de
surtos epidêmicos ou casos esporádicos em áreas endêmicas (genótipo 1, 2 e 4), como aquelas situadas na
África e Ásia; ii. sob forma de casos clínicos isolados que ocorrem nos grandes grupos de soropositivos
identificados em países desenvolvidos (genótipo 3).
No suíno, o VHE causa infecção assintomática, ocorrendo de forma endêmica em diversas partes do
mundo, inclusive no Brasil. A transmissão ocorre pela via fecal-oral, o vírus multiplica-se no fígado e é
eliminado pelas fezes (BRITO & ROEHE, 2012). O genótipo 3 foi o único identificado em amostras de
suínos avaliadas em estudo conduzido recentemente na Europa (BARTOLO et al., 2012).
Nas áreas endêmicas para infecção em humanos, o genótipo 1 do VHE é considerado um agente
veiculado por água contaminada, geralmente a partir de fezes humanas e esgoto. Casos esporádicos foram
associados à transfusão de sangue e à transmissão direta entre humanos. O caráter zoonótico e a transmissão
por alimentos não foi demonstrada para esse genótipo. Situação semelhante parece ocorrer em relação aos
genótipos 2 e 4 nos países subdesenvolvidos (TESHALE et al., 2010). Por outro lado, em países
desenvolvidos, onde o genótipo 3 do HEV é considerado altamente prevalente, alguns casos esporádicos de
hepatite aguda têm sido associados com o consumo de carne de suíno e de javali, especialmente vísceras
ingeridas cruas. Exemplo disso são os relatos de casos no Japão associados à ingestão de fígado suíno cru ou
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mal cozido, ao consumo de carne de javali na Alemanha, ou ao consumo de embutido preparado a base de
fígado suíno na França (MIZUO et al., 2005; WICHMANN et al., 2008; COLSON et al., 2010). Além disso,
o VHE já foi encontrado em produtos disponíveis no comércio como fígado suíno nos Estados Unidos ou
embutidos na Itália, Espanha e República Tcheca (FEAGINS et al., 2007; BARTOLO et al., 2012).
Dessa forma, apesar da transmissão do VHE por alimentos parecer ser pouco eficiente, a
possibilidade da presença de partículas virais infectantes não pode ser excluída, levando à recomendação de
consumir produtos preparados a partir de vísceras suínas somente após o cozimento adequado (BARTOLO
et al., 2012). Estudos para elucidar a importância da transmissão do VHE por alimentos são necessários
(TESHALE et al., 2010).
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Resumo
O controle de infecção/contaminação por salmonelas na produção de suínos é um grande desafio por
se tratar de um microrganismo ubiquitário, capaz de permanecer por longo tempo dentro das granjas. Para
reduzir a ocorrência de carcaças no final do processamento, medidas de controle devem ser direcionadas
para toda a cadeia de produção, passando pela redução das fontes de infecção na granja, minimização da
transmissão no pré-abate e de contaminação na linha de abate. Considerando que a prevalência de suínos
portadores/excretores no pré-abate e abate impacta nos índices de contaminação das carcaças, o controle na
fase de produção dos animais é essencial. O controle da salmonela na granja pode ser divido em duas
estratégias: i. prevenção da exposição dos animais ao microrganismo com um amplo programa de
biosseguridade e controle de fatores de risco que atinja as fontes de infeção como contaminação residual do
lote anterior, ração e água, vetores e origem dos animais; ii. aumento da resistência dos animais contra a
infecção por Salmonella por meio de vacinas, aditivos alimentares, antagonistas naturais e resistência
genética, estratégias que exploram a relação patógeno-hospedeiro. O presente trabalho discute algumas
novas perspectivas que a ciência está usando para buscar aumentar a resistência dos suínos contra a infecção
por salmonela, como novas vacinas, estudos de microbiota intestinal e resistência genética.

Introdução
A produção de carne livre de patógenos associados a doenças transmitidas por alimentos (DTAs)
tem sido um desafio para os países com produção animal intensiva. Este tema tem gerado muita discussão,
mas é consenso que os programas de controle precisam ser constantemente avaliados e ajustados. A
tendência é que estes programas melhorem e se ampliem uma vez que as agroindústrias estão interessadas
em produzir um alimento inócuo à saúde do consumidor e as organizações internacionais, como Codex
Alimentarius, têm cada vez mais recomendado o estabelecimento sistemas de monitoramento e controle
destes patógenos. O desafio é ainda maior tratando-se de um microrganismo ubíquo como a Salmonella sp.,
adaptado as condições ambientais da produção animal e favorecido por práticas agropecuárias correntes.
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Estudando sistemas de produção intensiva de suínos no sul do Brasil, Kich et al. (2011)
determinaram como fontes de infeção: contaminação residual entre lotes na granja e na espera do
abatedouro; leitões excretores de salmonela no alojamento e presença da bactéria na ração. Além da
contaminação nas granjas, o efeito do período pré-abate na amplificação da infecção, e na contaminação
superficial de carcaças já foi estudado (HURD et al., 2002; ROSTAGNO et al., 2003; SCHMIDT et al.,
2004; ROSTAGNO et al., 2009). Também demostramos, no sul do Brasil, que isolados de Salmonella de
surpefície de carcaça estão relacionadas com aqueles encontrados na baia de espera do abatedouro (KICH et
al., 2011). Na fase pré-abate, podem ocorrer contaminações externas (pele e cavidade oral) ou a infeção via
oral, seguida de multiplicação e rápida excreção no conteúdo fecal (HURD et al., 2001). Porém, em nossa
opinião, as baias de espera são o local para onde são transportadas e depositadas as cepas de salmonela
originadas das diversas exposições que ocorrem durante a vida dos animais, compreendendo todas as fases e
fontes de infecção. O transporte e baias espera no abatedouro se constituem nas principais fontes de infecção
de lotes de animais “livres” de Salmonella (HOTES & KRIETER, 2011). Esta complexidade faz-nos
acreditar que programas de controle integrados têm mais chance de sucesso do que aqueles direcionados a
elos isolados da cadeia de produção de suínos.
Na última década, nosso grupo de pesquisa tem contribuído para a compreensão da dinâmica da
transmissão, fontes de infeção (BESSA et al., 2004; SILVA et al., 2006; KICH et al., 2011) e fatores de
risco para a ocorrência de salmonela em granjas de suínos pertencentes a sistemas intensivos de produção do
sul do Brasil (SCHWARZ et al., 2010). Estudamos também pontos críticos para a contaminação durante o
abate e evisceração (SILVA et al., 2012) bem como no processo de fabricação de rações (PELLEGRINI,
2012).
Pressupondo que o controle da infecção por Salmonella depende de esforços para minimizar a
exposição ao “inóculo” e maximizar a resistência dos animais contra à infecção (CARLSON et al., 2012), as
medidas de biosseguridade, boas práticas de produção, controle de fatores de risco nas granjas somadas a
boas práticas de produção e controle de pontos críticos na fabricação da ração constituem a base do
programa. Para maximizar a resistência dos animais, a investigação deve investir em estratégias que
exploraram a relação patógeno-hospedeiro como: vacinas de espectro ampliado em relação aos sorovares de
interesse em segurança dos alimentos; estudos da microbiota intestinal buscando antagonistas ao
estabelecimento da infecção; identificação de marcadores genéticos associados com colonização e excreção
da Salmonella entre outras. Neste sentido, algumas estratégias serão discutidas a seguir.

Vacinas
A vacinação é um conceito muito bem estabelecido nas práticas veterinárias e tem contribuído
sobremaneira no controle de muitas enfermidades. No caso da infecção por salmonela em suínos é preciso
destacar duas situações: i. a doença nos animais, septicemia e enterocolite, causadas basicamente pelos
sorovares S. choleraesuis (adaptado ao suíno) e S. typhimurium; ii. a contaminação de carcaças nos
frigoríficos por um vasto espectro de sorovares considerados de risco para a saúde do consumidor. No caso
de doença, alguns produtos estão disponíveis no mercado e podem ser indicados em granjas que têm o
problema diagnosticado. Esta prática é adotada em países em que ocorre a salmonelose clínica de forma
endêmica, porém este diagnóstico é pouco frequente Brasil. As vacinas vivas que estimulam a imunidade
celular são consideradas mais protetivas contra Salmonella por ser uma bactéria intracelular facultativa
(CARLSON et al., 2012).
A redução de animais portadores de salmonela pela vacinação tem sido demostrada em alguns
trabalhos (ROESLER et al., 2006; SELKE et al., 2007; FARZAN & FRIENDSHIP, 2010; SCHWARZ et
al., 2011; LEYMAN et al., 2012). Denagamage et al. (2007) revisaram de forma sistemática artigos sobre
vacinação contra Salmonella em suínos. Embora a maioria destes estudos reporte associação entre a
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vacinação e a redução da prevalência de Salmonella, os autores concluíram que esta associação é
promissora, mas não definitiva, para suínos em idade de abate.
Rostagno (2011) descreve a vacina ideal para proteção contra a infeção por salmonela em suínos,
como sendo aquela que previne a colonização, excreção no ambiente, desenvolvimento de portadores subclínicos, bem como a doença clínica. Além disso, a vacina deveria induzir anticorpos que possam ser
diferenciados daqueles induzidos pela infecção natural (DIVA=differentiation of infected from vaccinated
animals). Infelizmente, não contamos com uma ferramenta tão completa; os produtos disponíveis, ou em
estudo, reduzem a prevalência de portadores/excretores, porém não evitam a colonização. Por conta disso,
tem sido proposto o seu uso em associação à outras medidas de biossegurança, manejo e aditivos em ração e
água.
O sucesso de uma vacina contra os sorovares de salmonela hospedeiro-específicos como S. typhi, S.
galinarum e S. abortusovis (humanos, galinhas e ovinos, respectivamente; WALLIS, 2006) e aqueles com
hospedeiros restritos, como S. dublin e S. choleraesuis (ruminantes e suínos), é mais fácil de ser alcançado
do que contra aqueles considerados não adaptados ou ubíquos. Em outras palavras é mais fácil controlar, por
meio da vacinação, a salmonelose clínica nos animais do que prevenir a contaminação de carcaças no
abatedouro, em função da variabilidade antigênica dos sorovares que infectam os suínos portadores.
Para contornar os problemas da variabilidade antigênica e da diferenciação da infecção natural por
salmonela, vários projetos estão em desenvolvimento, lançando mão de engenharia genética e
imunoproteomica. Selke et al. (2007) identificaram um antígeno peptídico localizado na membrana externa
com característica DIVA. A partir disso construíram um mutante, deletado do gene que codifica o referido
peptídeo, capaz de induzir a proteção nos animais e ser à base de uma vacina. A discriminação entre infeção
e imunização seria propiciada pela ausência de anticorpos contra o peptídeo que está ausente na cepa vacinal
(marcador negativo). Porém, esta vacina, baseada em antígeno proteico, não se adapta á maioria dos
programas oficias de monitoramento sorológico, que pesquisam anticorpos anti-lipopolissacarídeos de
membrana externa (ELISA-LPS). Mais recentemente, Leyman et al. (2011) deletaram genes codificadores
de LPS, e foram capazes de produzir mutantes que não perdessem a capacidade imunizante contra S.
typhimurium e que permitissem a diferenciação da infeção natural pelos testes sorológicos adotados nos
programas de controle.
Paralelamente, mutantes com alvo em genes de virulência, criando cepas atenuadas para compor
vacinas vivas, têm sido estudados. A vacina viva tem um potencial de proteção superior às bacterinas,
porque induz resposta celular e produção de IgA de mucosa, importantes na proteção contra um patógeno
intracelular facultativo que invade a mucosa intestinal como salmonela. Haneda et al. (2011) atenuaram uma
cepa de S. choleraesuis, deletando o gene slyA, considerado um regulador global de virulência, com o
objetivo de proteger os suínos contra salmonelose causada pelo sorovar homólogo e S. typhimurium. Hur et
al. (2011), deletaram os genes cpxR e lon e incluíram um plasmídeo que secreta a subunidade B da
enterotoxina de Escherichia coli como adjuvante de mucosa. Esta candidata à vacina foi considerada segura
e eficaz na proteção de leitões desafiados com S. typhimurium, sendo que os melhores resultados foram
obtidos com a vacinação de porcas e leitões.
Características importantes para sobrevivência no ambiente, como resistência à luz ultravioleta e
desinfetantes, também estão sendo estudadas em cepas mutantes candidatas à vacina contra salmonelose em
suínos (LEYMAN et al., 2012). Com o objetivo de ampliar o espectro de proteção, Bearson and Bearson
(2011) apresentaram proposta de uma vacina racionalmente desenhada para proteger contra vários sorovares.
Este projeto ainda está em andamento e os detalhes científicos ainda não estão disponíveis.
No Brasil, a imunização como medida para o controle de salmonela foi avaliada, empregando uma
vacina viva comercial baseada em linhagem atenuada de S. cholaerasuis, administrada no primeiro dia de
vida (SCHWARZ et al., 2011). A vacina não foi capaz de impedir a infeção dos lotes, porém a prevalência
de isolamento de salmonela em linfonodos mesentéricos ao abate foi 31,1% menor no grupo vacinado
comparado ao grupo não vacinado.
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Microbiota
A relação entre os componentes da microbiota intestinal baseado em conceitos de exclusão
competitiva, probiose e prébiose, tem sido alvo de pesquisa na busca de antagonistas a patógenos de
interesse em humanos e animais. Tanto a estrutura das comunidades microbianas, quanto a sua
funcionalidade podem desvendar mecanismos de controle de patógenos. No passado, esta área estava
limitada á técnicas de cultivo bacteriano, capazes de recuperar uma pequena parcela dos micro-organismos
que compõem a microbiota intestinal. Atualmente, por meio de técnicas de sequenciamento de DNA de nova
geração em larga escala é possível documentar comunidades microbianas mais complexas e acompanhar sua
dinâmica em estudos observacionais e na experimentação animal. Técnicas baseadas no sequenciamento de
regiões variáveis do gene conservado 16S rRNA identificam as espécies bacterianas presentes na amostra. A
nova ciência, denominada metagenômica, vai adiante e demonstra a funcionalidade destes componentes da
microbiota (LAMENDELLA et al., 2011). Estas técnicas têm sido exploradas em estudos do efeito
modulador na microbita de ingredientes alimentares específicos (KOBAYASHI et al., 2011), bem como de
promotores de crescimento (RETTEDAL et al., 2009; LOOFT et al., 2012).
A dinâmica entre a microbiota intestinal de suínos e a excreção de salmonela foi recentemente
investigada por Bearson et al. (2013). O perfil da microbiota de dois grupos de suínos, alto e baixo
excretores de salmonela, foi determinado pelo sequenciamento do gene 16S rRNA. A análise da estrutura da
comunidade bacteriana revelou diferenças entre a microbiota dos animais do grupo alto e baixo excretores
de salmonela. No segundo dia após a infecção, foi observado decréscimo na quantidade do gênero
Prevotella nos animais alto excretores e o aumento de outros gêneros bacterianos como (Oscillibacter,
Catenibacterium, Xylanibacter). Os resultados também sugerem que a infecção por Salmonella sp. induziu
alterações na maturação da microbiota após 21 dias de infecção. Estudos futuros devem esclarecer melhor o
papel destas mudanças na microbiota e, quem sabe, indicar algum antagonista natural à colonização
intestinal por Salmonella sp. em suínos.

Resistência Genética
A resistência/susceptibilidade genética às doenças é outra área em que as atuais metodologias
moleculares têm acelerado a investigação científica e aplicação clínica. Diferenças individuais na resposta
aos patógenos são observadas cotidianamente na medicina veterinária. Alguns animais adoecem facilmente e
desenvolvem quadros mais severos, outros têm maior capacidade de “se livrar” do patógeno. Embora muitos
fatores contribuam para estes cenários, como a dose infectante, imunidade, nível de estresse; a variabilidade
genética também tem seu papel. Precisar a variabilidade genética é um grande avanço no melhoramento de
características produtivas e também pode ser aplicado em programas de controle de doenças. A classificação
fenotípica de infecção/doença é sempre crítica, portanto estes parâmetros devem ser cuidadosamente
determinados.
Relacionado à infecção por Salmonella em suínos, o grupo de pesquisa americano da Iowa State
University, em parceria com NADC/ARS/USDA, tem investigado a expressão gênica e a variabilidade
genética em suínos inoculados experimentalmente com salmonela. Wang et al. (2007) estudaram a resposta
transcricional à inoculação por salmonela em linfonodos mesentéricos. Foram observados 848 genes com
diferença de expressão relacionada à resposta imune, imunidade inata e resposta inflamatória. Estes genes
são candidatos á estudos da associação entre as características imunológicas e variabilidade genética.
Polimorfismos nestes candidatos podem ser marcadores moleculares importantes para o aumento da
resistência à doença e melhoria da saúde dos animais empregados em programas de melhoramento genético.
As respostas de expressão gênica induzidas pelos sorovares Typhimurium e Choleraesuis foram
comparadas por Uthe et al. (2007). Foram observadas diferenças tanto nos genes que são
induzidos/reprimidos como no tempo de expressão após a infecção (pi). A resposta contra S. typhimurium
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foi mais precoce (8-24h pi) do que contra S. choleraesuis, que demostrou os níveis mais altos de expressão
gênica tardiamente (48h a 21 dias pi). As diferenças observadas na dinâmica de expressão gênica podem
explicar a variação na progressão da doença causada pelos referidos sorovares (UTHE et al., 2007).
Posteriormente, Huang et al. (2011) identificaram diferenças nas rotas de expressão gênica
associadas à variação no padrão de excreção de S. typhimurium, excreção persistente e excreção
transitória/baixa após a inoculação experimental. Muitos resultados foram obtidos neste estudo, entre eles foi
observada a indução em mais de 30% dos genes envolvidos com a sinalização do TLR (Toll Like Receptor)
indicando que esta rota foi ativada rapidamente em resposta a inoculação de salmonela. Especificamente, o
TLR4 em conjunto com o IFN foram indutores da resposta transcricional nos suínos excretores persistentes
de salmonela.
O Toll-like receptor 4 (TLR4) é um receptor responsável pelo reconhecimento de lipopolissacarídeos
(LPS) de bactérias Gram negativas e também ativador da resposta inflamatória no hospedeiro (NOREEN et
al., 2012; YANG, 2012). Mutações na sequência de nucleotídeos do TLR4, que codificam regiões de
reconhecimento do patógeno e sinalização da tradução, podem afetar a susceptibilidade do hospedeiro à
infecção e/ou doença (SCHOREDER & SCHUMANN, 2005). Polimorfismos no TLR4 têm sido associados
com doenças infecciosas em humanos, bovinos, aves e suínos (LEVEQUE et al., 2003; KATARIA et al.,
2011; NOREEN et al., 2012; YANG et al., 2012). Desta forma, os polimorfismos de base única (SNPs –
Single Nucleotide Polymorphism) no TLR4 têm sido propostos como potenciais marcadores genéticos para
melhoria na resistência às doenças em suínos (UENISHI et al., 2011).
Em estudos anteriores de variabilidade genética do TLR4 de suínos, 46 SNPs foram identificados
sendo 22 deles localizados em região codificadora do gene (THOMAS et al., 2005; SHINKAI et al., 2006;
PALERMO et al., 2009; BAO et al., 2011; PAN et al., 2011; SHINKAI et al., 2012). Em trabalho recente
(KICH et al., 2013, submetido), a análise das sequências do TLR4 de suínos inoculados com Salmonella
revelaram 18 SNPs, 12 previamente identificados na literatura e seis desconhecidos. Oito destes SNPs estão
localizados na região codificadora do exon 3 e três destes induzem alteração do aminoácido. Sete SNPs
foram associados com o padrão de excreção de salmonela (p≤ 0.05), revelando o relacionamento entre a
excreção e a variação genética no gene TLR4 de suínos.
Para finalizar, concluímos que o controle de patógenos extremamente adaptados às condições da
produção animal, como salmonela na suinocultura, depende de múltiplas intervenções. A pesquisa, por sua
vez, demanda ações multidisciplinares que abrangem a microbiologia, genética, ecologia microbiana e
bioinformática, para abordar o problema em diferentes ângulos. Por essa razão, a ciência avança,
investigando os sistemas biológicos na relação patógeno- hospedeiro, para desenvolver estratégias de
controle necessárias para a produção animal.
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Resumo
Devido ao aparecimento de novas espécies e reemergência de casos clínicos nas criações de suínos,
as patologias relacionadas à infecção pelo gênero Brachyspira tem ganhado destaque. Na América Latina,
são descritas as espécies Brachyspira hyodysenteriae e Brachyspira pilosicoli, patogênicas para suínos,
sendo que uma das principais causas ligadas ao seu reaparecimento é o surgimento de cepas resistentes aos
antimicrobianos. Fatores como sobrevivência no meio ambiente, vetores biológicos eliminando o agente por
longos períodos e vetores mecânicos são aspectos relevantes na vigilância para prevenção da instalação do
agente na propriedade quanto à criação de programas de erradicação. No Brasil, doenças ligadas ao gênero
Brachyspira, antes relacionadas a casos esporádicos de diarreia, tem ganhado importância após o surgimento
de novos surtos na região sul. Na presente revisão dados históricos a respeito da infecção por Brachyspira sp.
em suínos e sua importância no Brasil e cenário mundial são discutidos.

Introdução
Os problemas sanitários na produção de suínos comerciais, principalmente nas fases finais de
produção, são responsáveis por perdas econômicas significativas para a indústria, devido à redução do ganho
de peso, elevação dos índices de mortalidade e uso de medicamentos (McORIST, 2005).
Doenças entéricas e problemas respiratórios são considerados desafios sanitários frequentes na
produção de suínos (GUEDES, 2010). Dentre os principais agentes causadores de diarreia, encontram-se as
bactérias anaeróbias do gênero Brachyspira, sendo as espécies, Brachyspira hyodysenteriae e Brachyspira
pilosicoli, patogênicas para suínos (TAYLOR & ALEXANDER, 1971; TAYLOR et al., 1980) e descritas na
América Latina.
Nos últimos anos, bactérias do gênero Brachyspira tem ganhado destaque na produção suína
mundial, devido à reemergência de casos clínicos principalmente relacionados à Disenteria Suína. No Brasil,
de 2010 até a presente revisão, foram detectados treze surtos, refletindo um aumento significativamente
importante de casos dessa enfermidade.
Este reaparecimento pode estar relacionado ao surgimento de cepas resistentes a antimicrobianos,
mecanismos de adaptação ligados à espécie (CLOTHIER et al., 2011). A existência de cepas de Brachyspira
131

sp. com reduzida sensibilidade à agentes antimicrobianos, anteriormente eficazes, é uma questão
preocupante. Cepas resistentes e sua possível propagação promovem redução na disponibilidade de drogas
para o controle medicamentoso. Dessa forma, o monitoramento do perfil de sensibilidade frente aos
antimicrobianos, em isolados clínicos de B. hyodysenteriae tornou-se altamente recomendável (KARLSSON
et al., 2002; ROHDE et al., 2004).
Esta revisão tem como objetivo, reunir dados a respeito do histórico das patologias ligadas ao gênero
Brachyspira sp. e discutir aspectos gerais sobre sua reemergência no Brasil.

Histórico
O primeiro registro comprovando a vinculação de espiroquetas com diarreia em suínos foi em
1921(WHITTIG et al., 1921, citado por HAMPSON & TROTT, 1995). Posteriormente, o papel das
espiroquetas começou a ser investigado quanto a sua relação com uma forma grave de diarreia com
característica muco-hemorrágica. Entretanto, foi determinado que apesar de estar presente nos animais
doentes, o organismo era incapaz de causar a diarreia em animais que foram experimentalmente inoculados
(HARRIS & GLOCK, 1972). No início da década de 70, Taylor & Alexander (1971) e Harris et al. (1972)
demonstraram o papel das bactérias do gênero Treponema atualmente Brachyspira hyodysenteriae
vinculando o agente como causador da disenteria suína.
Com o avanço dos métodos de cultivo foi observado que, além desta, outras bactérias espiraladas
similares, porém fracamente betas hemolíticas também eram encontradas no intestino grosso de suínos
doentes e sadios (TAYLOR, 1972; HUDSON et al., 1976; KINYON et al., 1977). Os primeiros estudos não
conseguiram comprovar que estas espiroquetas fracamente hemolíticas fossem patogênicas, passando a ser
consideradas comensais (KINYON & HARRIS, 1979).
Em 1980, a partir de um caso de colite em suínos, foi isolada uma espiroqueta fracamente beta
hemolítica denominada por P43/6/78. Os animais desafiados com cultivos puros do microrganismo isolado,
apresentaram diarreia mucoide e disenteria leve (TAYLOR et al.,1980), posteriormente o agente foi
classificado como B. pilosicoli (TROTT et al., 1996).

Classificação e caracterização de Brachyspiras patogênicas
A classificação atual no gênero nomeada Brachyspira foi proposta por Ochiani et al. (1997),
utilizando a classificação baseada em métodos moleculares. Além das espécies já citadas, são descritas, cinco
espécies: B. intermedia, B. innocens, B. murdochii, B. suanatina, B. alvinipulli e B. aalborgi. Com exceção
das duas últimas, as demais são encontradas no intestino de suínos (STANTON, 2006; RASBACK et al.,
2007).
A Disenteria Suína causada pela B. hyodysenteriae é caracterizada por diarreia mucoide com sangue,
por vezes associada à fibrina, podendo levar à morte em animais não tratados (GUEDES, 2005). Ocorre por
má absorção devido à falência dos canais transportadores de íons sódio e cloreto (ARGENZIO, 1980). A
lesão macroscópica, consiste basicamente, por uma enterite muco hemorrágica ou fibrino hemorrágica
(HAMPSON et al., 2006), limitada ao intestino grosso. Suínos de todas as idades podem se infectar, sendo
mais comum em animais de recria e terminação (HAMPSON et al., 2006; GUEDES & BARCELLOS,
2007).
B. pilosicoli é um possível agente zoonótico associado com doenças colônicas em humanos, aves
domésticas, ratos, cães, macacos, selvagens e suínos (BOYE et al., 2001). Clinicamente, as fezes possuem
aspecto semelhante a “cimento fresco” (DUHAMEL, 2001). Em determinados casos, os danos à mucosa,
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caracterizam-se por erosões focais a coalescentes, com aderência de partículas de alimento e aspecto
característico denominado por “calçamento com paralelepípedos” (JOHNSTON, 1999). A mortalidade é
praticamente ausente e os prejuízos da infecção resultam essencialmente pela redução no ganho de peso
diário e piora na conversão alimentar (GIRARD et al., 1995; THOMSON et al., 1998). O principal achado
histológico encontrado é a colonização da superfície do ceco e do cólon por um grande número de
espiroquetas, unidas por uma extremidade ao epitélio formando uma figura definida como “falsa borda em
escova” (SOBESTIANSKY et al., 2001).

Epidemiologia
A infecção ocorre pela via fecal-oral, e esses patógenos são introduzidos em rebanhos não imunes
por animais carreadores de outros rebanhos, ou por aqueles que se recuperaram da doença e que continuam
excretando as espiroquetas por até 70 dias após o término dos sinais clínicos. Além disso, a disseminação da
infecção dentro do rebanho ocorre pela drenagem deficiente, e principalmente em galpões onde há
comunicação das lâminas d’água entre as baias (HAMPSON et al., 1997). A transmissão mecânica ocorre
através de caminhões e rações contaminados ou pela movimentação de pessoas que possuem roupas e
calçados contaminados (HAMPSON & TROTT, 2006; HARRIS et al., 2006).
A resistência das Brachyspira sp. no ambiente é uma importante fonte de contaminação. Em estudo
realizado in vitro simulando três diferentes tipos de microambiente, recuperaram cepas de B. hyodysenteriae
viável em cultivo por até 112 dias e cepas de B. pilosicoli por 210 dias, indicando um potencial risco de
reinfecção do rebanho (BOYE et al., 2001).
Com relação a animais carreadores, como vetores biológicos e mecânicos, há relatos de isolamento
das espiroquetas em diversas espécies animais, como aves (JANSSON et al., 2001; JANSSON et al., 2004),
cães (LEE & HAMPSON, 1996; FELLSTROM et al., 2001; OXBERRY & HAMPSON, 2003), roedores
(Mus musculus e Rattus norvegicus) (BACKHANS et al., 2010; BACKHANS et al., 2011) e moscas
(HARRIS et al., 2006), espécies que, indiretamente podem coexistir nos sistemas de produção de suínos.
Logo, essas espécies devem ser consideradas em programas de erradicação das doenças, diminuindo o
potencial de transmissão (HAMPSON & TROTT, 2006), bem como para o estabelecimento em
biossegurança com intuito de manter o status de negatividade para a enfermidade.
A B. hyodysenteriae e a B. pilosicoli tem distribuição mundial e grande importância no cenário
mundial (MUNIAPPA et al., 1997; BOYE et al., 1998; THOMSON et al., 1998; CALDERARO et al., 2001).
Nos estudos de prevalência, a morbidade encontrada é de 37% e 90% para B. hyodysenteriae B. pilosicoli,
respectivamente, e a mortalidade, nos casos de disenteria suína, podem atingir até 30% (HAMPSON &
TROTT, 2006; HARRIS et al., 2006; STANTON, 2006).
Na Europa, infecções causadas pela B. hyodysenteriae são relativamente comuns e importantes,
especialmente onde há um grande número de unidades de suínos em estreita proximidade umas com as
outras, a doença pode ser mais generalizada com capacidade de disseminação e transmissão potencializadas.
Na Grã- Bretanha entre 1992 e 1996 a foi descrita como agente causador de diarreia em 7% propriedades
(THOMSON et al., 1998) podendo ser encontrada em associação com outros agentes etiológicos de colite em
3,5% (THOMSON et al., 1998). Outro estudo feito pelo mesmo grupo de pesquisa no período de 1997 a
1999 descrevem a bactéria em 13% de propriedades com problemas de colite como único agente causal, e
associado a infecções mistas em 16% das unidades (THOMSON et al., 2001). No Reino Unido, um
experimento em 105 unidades de suínos realizado em 1996, indicou que dentre os 50,5% dos animais com
patologias na recria e terminação, 10,5% foram diagnosticados com Disenteria Suína (PEARCE, 1999). Na
Suécia, de 72 granjas com problemas de diarreia, 14% estavam infectadas pela B. hyodysenteriae (MΦLLER
et al., 1998), e em um outro levantamento diagnóstico ao longo do período 1996-2003 indicou que a
disenteria suína permanece como um problema significativo (RÅSBÄCK et al., 2004). Além destes países, a
B. hyodysenteriae foi isolada como agente causador de diarreia na Dinamarca (14%), Polônia (38,8%) e
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Espanha (45.4%) (MØLLER et al., 1998; CARVAJAL et al., 2003; PLAWINSKA et al., 2004). Na GrãBretanha observou-se que em 32,9% das granjas de suínos, o agente era o único patógeno isolado de animais
com colite (THOMSON et al., 1998). Outros 18,9% encontrados estavam associados a outros agentes,
infecção por B. pilosicoli associada à Yersinia pseudotuberculosis foi encontrada em 9,4% dos testados, com
Lawsonia intracellularis em 7,1% e associado a B. hyodysenteriae em 2,4% dos animais. Coletando
amostras em 50 granjas com ótimo “status” sanitário na Finlândia entre Junho e Agosto de 1997, Heinonen,
et al. (1998), encontraram uma prevalência de 28% de infecção por B. pilosicoli.
Na Áustria, Komarek et al. (2009) analisaram suínos acometidos por doenças crônicas como
pneumonia, diarreia e definhamento. Os animais foram eutanasiados e amostras foram submetidas a exames
complementares para detecção de Brachyspira sp. Dos testados 13,4% foram positivos, entre animais
positivos 59,3% tinham diarreia e 81,5% definhamento.
Duhamel et al. (1996) estimaram uma prevalência aproximada de 37,5% em sistemas produção de
múltiplos sítios, porém, dentro de granjas individuais, a infecção afetaria em média entre 1 a 50% dos leitões
nas fases de recria e terminação. Embora a disenteria suína tenha estado ausente de rebanhos suínos Norte
Americanos nos últimos 20 anos, inúmeros surtos desta enfermidade tem sido reportados nos Estados Unidos
e no Canadá, além de apresentações mais leves e crônicas relacionadas com colite catarral (CHANDER et
al., 2012). Clothier et al. (2011) relatam aumento de casos de Brachyspira sp., detectados no laboratório de
diagnóstico veterinário em Iowa State University, sendo verificado um aumento de 3 isolados em 15 casos
testados em 2005, para 466 isolados em 3.465 casos durante os primeiros 9 meses do ano de 2010. Este
resurgimento de enfermidades causadas por espiroquetas tem sido acompanhada de inúmeras pesquisas e
identificação de novas espécies patogênicas de Brachyspira em suínos (GEBHART et al., 2012) nomeadas
inicialmente como “Novel Strong Hemolytic–Brachyspira” (NSH-Brachyspira) e, recentemente, como
Brachyspira hampsonii (GEBHART et al., 2012).

Disenteria Suína no Brasil
No Brasil esta patologia já foi relatada em alguns estados, como, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo (Instituto De Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, 1978; MORES &
SOBESTIANSKY, 1984; WARTH, 1985; BARCELLOS et al., 1995; BACCARO et al., 1999). Em geral,
esses registros da doença eram comunicações de casos individuais ou descrições de técnicas de diagnóstico
ou controle (BARCELLOS et al., 2010).
Entre os anos de 2008 e 2009, foi realizado um estudo de prevalência de enteropatógenos em suínos
de recria e terminação em 46 rebanhos no estado de Minas Gerais. Neste estudo não foi detectado nenhum
caso positivo para B. hyodysenteriae e apenas dois rebanhos foram positivos para B. pilosicoli (VIOTT,
2010; VIOTT et al., 2012). No Brasil, Barcellos et al. (2000) avaliaram a presença de Brachyspira
patogênicas em granjas com histórico de diarreia no Rio Grande do Sul e encontraram uma prevalência de
35,3% para B. hyodysenteriae e de 41,2% para B. pilosicoli. Em outro estudo realizado no mesmo estado,
avaliando a relação do uso de antimicrobianos na ração com prevalência das Brachyspira patogênicas, os
autores observaram que a B. hyodysenteriae e B. pilosicoli foram detectadas respectivamente em 0% e 6,25%
das granjas medicadas e 31,8% e 45,5% das granjas não medicadas (BARCELLOS et al., 2003). Esses
valores demonstram a interferência do uso de antibióticos na ração para a detecção dessas espiroquetas.
Entretanto, de 2010 até a presente data, foram detectados treze novos surtos de disenteria suína, em
Minas Gerais (3), Mato Grosso (1), São Paulo (2), Santa Catarina (5) e Paraná (2), refletindo um aumento
preocupante de casos dessa enfermidade (GUEDES, dados não publicados). Importante mencionar as
diferenças epidemiológicas dos surtos em Santa Catarina e os demais. Os relatos no Paraná, Mato Grosso,
São Paulo e dois em Minas Gerais foram detectados isoladamente em 2010 e 2011 sem nenhuma ligação
direta entre eles, com exceção para os dois casos em Minas Gerais. Neste em Minas Gerais, havia histórico
de transferência de animais entre uma granja positiva e a outra que se contaminou. Já nos surtos em Santa
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Catarina, todos parecem estar relacionados à contaminação de uma granja multiplicadora terceirizada no
oeste Catarinense, que forneceu fêmeas de reposição clinicamente sadias, mas infectadas, para várias
Unidades de Produção de Leitões (UPLs) de diferentes empresas de integração. A manifestação clínica foi
inicialmente detectada nas marrãs entregues e, posteriormente, também na granja de origem destas fêmeas.
Situações de contaminação de granjas por agentes infecciosos importantes, com histórico semelhante, não
são raras, dada a condição estressante da movimentação e troca de dieta de animais entregues, o que sucita
uma aceleração do período de incubação e início da manifestação clínica em animais transportados e
alojados. Não é conhecida até o momento a fonte de infecção desta granja multiplicadora.
Unidades que receberam marrãs infectadas que possuiam quarentena tiveram suas perdas
minimizadas, mas, infelizmente, este cenário foi exceção e não regra. Consequentemente, apesar das
empresas contaminadas não serem muito numerosas, estas representam pirâmides muito grandes de
produção, constituída por grande número de unidades e animais.
Sendo assim, a situação da Disenteria Suína, particularmente em Santa Catarina, é preocupante
principalmente pela presença de positividade de um grande número de granjas em uma densa área de
produção de suínos. Planos de contingência foram traçados pelas empresas que se infectaram, e a meta, a
curto prazo, é a implantação de planos de erradicação, já iniciados em algumas empresas, mesmo sem a
disponibilidade de resultados de sensibilidade antimicrobiana das cepas. Estes resultados serão
disponibilizados nos próximos meses, pela colaboração estabelecida entre a UFRGS, representada pelo Prof o.
David Barcellos, UFMG e a Profa. Jill Thomson, da University of Edingburgh.
Existe também uma grande preocupação por parte de produtores com status negativo para esta
enfermidade, particularmente empresas de genética e multiplicadoras, para impedir a contaminação de seus
rebanhos, bem como comprovar que os mesmos continuam sendo negativos. Desta forma, existe uma
motivação crescente para implantação de unidades de quarentena e monitoramento de animais em
quarentena, ou que serão enviados como reposição, para comprovação de negatividade. Exames periódicos
por PCR em amostras de fezes estão sendo realizados para fornecer esta segurança para compradores e
fornecedores de animais.
Estudos de epidemiologia molecular também estão sendo executados pela colaboração entre a
UFMG, University of Minnesota, representada pela profa. Connie Gebhart, e University of Saskatchewan,
representado pelo profo. John Harding. A meta é ampliar a compreensão sobre as cepas de B. hyodysenteriae
envolvidas nos casos nos surtos de Santa Catarina e nas demais regiões. Apesar da inexistência destes
resultados, sabe-se que um surto em um terceiro sítio isolado em uma granja em Minas Gerais foi
consequente da compra de leitões de creche de diferentes granjas de Santa Catarina. Espera-se que maiores
informações estejam disponíveis ainda em 2013.

Resistência antimicrobiana em Brachyspiras
Estudos recentes em diversos países demonstram que a resistência aos antimicrobianos utilizados
para o tratamento da infecção por B. hyodysenteriae e B. pilosicoli é um problema crescente (KARLSSON et
al., 2004; LOBOVÁ et al., 2004; ROHDE et al., 2004), o que pode estar relacionado com o ressurgimento de
doenças associadas à Brachyspira sp (CLOTHIER et al., 2011). A perda de eficácia clínica destas drogas cria
um risco potencial de propagação de cepas resistentes, com o surgimento de clones com alto potencial
patogênico (DUINHOF et al., 2008). Dessa forma, o monitoramento da resistência em isolados clínicos
tornou-se altamente recomendável (KARLSSON et al., 2002; ROHDE et al., 2004).
Um fator agravante ao aumento da resistência está relacionado ao uso de promotores de crescimento
para reduzir o aparecimento de patologias em níveis terapêuticos e profiláticos em animais de produção
(BOWER & DAESCHEL, 1999). Esta prática pode selecionar microrganismos resistentes a antibióticos e
exercer pressão seletiva sobre eles, promovendo o desenvolvimento de resistência às drogas (MANIE et al.,
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1997). O fato é que, o desenvolvimento de resistência por certas bactérias patogênicas é mais rápido que a
capacidade da indústria para produzir novas drogas. Se amostras resistentes são transferidas para humanos,
através do consumo de produtos de origem animal, elas podem colonizar esses novos hospedeiros e transferir
resistência para outra bactéria já presente (COGHLAN, 1996), trazendo um sério problema para a saúde
pública (MANIE et al., 1997). O alto nível de resistência múltipla representa um risco potencial e pode
dificultar o tratamento de doenças em animais e humanos, agravando quadros clínicos curáveis (SENA,
2000).
Apesar desta patologia estar presente nos rebanhos suinícolas do país há muito tempo, sua relevância
em relação as demais enfermidades que cursam em diarreia em recria e terminação é recente e pouco
estudada. São necessários estudos a respeito da resposta destas cepas frente aos antimicrobianos,
mecanismos de resistência, relação entre as cepas existentes e as cepas presentes no surto, para melhor
entendimento e criação de estratégias de controle e erradicação da Brachyspira no país.

Conclusões
Depois da circovirose e da influenza, a Disenteria Suína é hoje a enfermidade infecciosa que sucita
maior preocupação e discussão entre produtores e técnicos no país, particularmente nas regiões Sul e
Sudeste. Apesar do seu grande impacto, principalmente pela dimensão do problema no sul do Brasil, estamos
aprendendo da forma mais dura e triste a grande lição de que biossegurança, representada principalmente
pela utilização de unidade de quarentena, são essenciais.
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Resumo
A disenteria suína é uma doença entérica caracterizada por quadros de diarreia e lesões mucohemorrágicas localizadas exclusivamente no cólon e ceco. As alterações clinico-patológicas foram descrita
pela primeira vez em 1921, mas apenas no início da década de 1970 a doença foi atribuída à infecção por
uma bactéria espiroqueta anaeróbica (B. hyodysenteriae). Após causar prejuízos importantes na indústria
suinícola durante mais de vinte anos, a frequência de casos clínicos da enfermidade reduziu
significativamente no final da década de 1980, atingindo números desprezíveis em meados da década de 90.
A partir de 2003, um progressivo aumento no isolamento de B. hyodysenteriae foi observado em laboratórios
de diagnóstico norte-americanos. Este cenário coincidiu com o desenvolvimento da técnica de PCR para
detecção do DNA bacteriano em amostras fecais. No entanto, algumas amostras fenotipicamente idênticas a
B. hyodysenteriae em cultura não eram identificadas pela técnica de PCR. Análises genotípicas dessas
amostras revelaram a existência de novas espécies de Brachyspira induzindo sinais clínicos e lesões
compatíveis com a disenteria suína. Atualmente, as características clinico-patológicas da disenteria suína são
as mesmas descritas em 1921. Contudo, duas outras espécies provisoriamente chamadas de ‘B. suanatina’ e
‘B. hampsonii’ também são capazes de causar quadros de disenteria suína. O isolamento e a caracterização
genética da espécie de Brachyspira envolvida em casos clínicos de colite têm sido importantes para
estabelecer planos de controle e eliminação da enfermidade.

Introdução
As infecções por Brachyspira em suínos são caracterizadas por diarreia mucoide e/ou hemorrágicas
associada a lesões no cólon e ceco. A doença pode acometer animais de todas as idades, porém é observada
com maior frequência em suínos entre 8 e 14 semanas de idade. Cinco espécies de Brachyspira oficialmente
descritas são encontradas no intestino grosso de suínos (DUHAMEL, 2011). B. innocens, B. intermedia e B.
murdochii têm sido consideradas espécies comensais sendo rotineiramente isoladas de amostras de fezes de
suínos saudáveis. No entanto, recentes casos de colites foram associados ao isolamento único de B.
murdochii levantando suspeita quanto à patogenicidade de algumas amostras dessa espécie
(WEISSENBÖCK et al., 2005). Ainda, colite catarral foi observada em animais experimentalmente
infectados (JENSEN et al., 2010; VANNUCCI et al., 2013). Em outro estudo, a doença não foi reproduzida
em animais utilizando-se duas diferentes amostras de B. murdochii (BURROUGH et al., 2012). Com base
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nessas observações, é possível especular potenciais diferenças de patogenicidade entre amostras de B.
murdochii ou outros fatores ambientais e nutricionais envolvidos na infecção. Análises fenotípica e
genotípica de diferentes isolados dessa espécie são necessárias para determinar sua real contribuição em
quadros clínicos de colites.
B. hyodysenteriae e B. pilosicoli são espécies patogênicas causadoras da disenteria suína e colite
espiroquetal, respectivamente. As infecções por B. pilosicoli tendem a ser auto-limitante caracterizada por
diarreia de aspecto mucoide associada à redução no ganho de peso e piora na conversão alimentar. A
disenteria suína classicamente caracteriza-se por quadros diarreicos mais graves com presença de lesões
fibrino-hemorrágicas no cólon e/ou ceco com rápida perda da condição corporal dos animais acometidos
(HAMPSON, 2012). O presente artigo tem como objetivo revisar e discutir aspectos relevantes envolvendo o
recente aumento no número de casos de disenteria suína. A partir do cenário de reemergência dessa
enfermidade, também será discutida a identificação de novas espécies patogênicas de Brachyspira associadas
a diarreias muco-hemorrágicas semelhantes àquelas observadas em casos clássicos de disenteria suína por B.
hyodysenteriae.

Perspectiva Histórica e Reemergência
Descrita pela primeira vez em 1921, a disenteria suína foi considera uma das principais enfermidades
de suínos em meados da década de 1970 chegando a estar presente em 38% dos rebanhos norte-americanos
com estimado impacto de 130 milhões de dólares anuais (HARRIS, 2012). Rebanhos afetados sofriam perda
de 7 a 9 dólares por suíno devido à baixa performance dos animais afetados e aos custos associados ao
controle da enfermidade (HENRY, 2011). Em 1971, a doença foi atribuída à infecção por bactérias
espiroquetas anaeróbicas descrita inicialmente como Treponema hyodysenteriae. Em seguida passou a ser
chamada Serpulina hyodysenteriae e atualmente é oficialmente denominada Brachyspira hyodysenteriae.
Durante a década de 1980, o número de casos diagnosticados de colite por B. hyodysenteriae
diminuiu progressivamente. Com a redução ou eliminação aparente da doença durante esse período, a
disenteria suína tornou-se uma enfermidade rara em grande parte dos rebanhos comerciais (SCHWARTZ,
2011). Este desaparecimento aparente foi associado a importantes mudanças na estrutura, no manejo, na
biosseguridade e nos programas de controle e eliminação da enfermidade nos sistemas produtivos de suínos.
Na ausência de B. hyodysenteriae, ao final da década de 1990, a colite espiroquetal causada pela B. pilosicoli
tornou-se a doença entérica mais frequentemente associada a espiroquetas em suínos (DUHAMEL, 2011).
A partir 2003, um aumento progressivo no isolamento de B. hyodysenteriae em laboratórios
veterinários norte-americanos esteve também associado ao ressurgimento de quadros clínicos de colite. A
reemergência da disenteria suína tornou-se ainda mais evidente a partir de 2005 com aparecimento de surtos
e aumento do número de animais clinicamente afetados atingindo rebanhos reprodutivos e posteriormente
animais em fase de crescimento (BURROUGH, 2013). Enquanto as causas que determinaram este cenário
reemergente ainda não foram estabelecidas, alguns fatores podem ter contribuído para a reemergência da
disenteria suína:

Camundongos podem ser reservatórios da infecção em suínos podendo se infectar e eliminar
B. hyodysenteriae nas fezes por mais de 180 dias sem demonstrarem sinais clínicos. Ratos podem ser vetores
biológicos da infecção. O ineficiente controle dessas espécies roedoras em granjas e a consequente
circulação da infecção nessas espécies podem ter contribuído para o aparente desaparecimento da infecção
em suínos (DUHAMEL, 2011).

A presença de matrizes subclínicas em sistemas de ciclo completo pode comprometer a
detecção do agente no rebanho, sobretudo pela exposição de todo o plantel reprodutivo a bactéria e
desenvolvimento de imunidade com consequente supressão dos sinais clínicos. Atualmente, a expansão dos
sistemas integrados tem permitido o contato entre leitões infectados subclinicamente oriundos de matrizes
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previamente expostas e animais susceptíveis provenientes de matrizes negativas. Este cenário possibilitaria o
aparecimento da doença clínica na fase de recria (HARRIS, 2012).

Alguns fármacos utilizados com sucesso no controle e eliminação da disenteria suína no
passado (ex. Nitroimidazol) não estão disponíveis no mercado (HENRY, 2011).

Embora a B. hyodysenteriae seja sensível a secagem, calor e pH ácido, a bactéria é capaz de
sobreviver por 78 dias em solo com 10% de fezes a 10˚C. Ainda, fezes diluídas em água sobrevive por 61
dias a 5˚C. Baseado nessas evidências, especula-se que a B. hyodysenteriae possa sobreviver por longos
períodos em poços, açudes e lagoas (HARRIS, 2012).
Novas espécies patogênicas
Historicamente, o diagnóstico clássico da disenteria suína era baseado no isolamento e identificação
bioquímica de colônias espiroquetas anaeróbicas fortemente hemolíticas em ágar seletivo. Atualmente, o
desenvolvimento da técnica de PCR tem permitido a identificação do DNA bacteriano em amostras fecais e a
especiação de colônias de Brachyspira previamente isoladas. Recentemente, amostras de Brachyspira
isoladas de quadros clínicos de colites muco-hemorrágicas semelhantes aos observados em casos de
disenteria suína exibiram padrão fortemente hemolítico, mas não foram identificadas como B.
hyodysenteriae por PCR. Algumas espécies e terminologias foram propostas para denominar essas amostras
tais como: ‘Brachyspira suanatina’, ‘Brachyspira sp. SASK30446’ e ‘Brachyspira intermedia atípica’
(RÅSBÄCK et al., 2007; BURROUGH et al., 2012). O sequenciamento do gene nox presente no genoma do
gênero Brachyspira permitiu diferenciar geneticamente essas amostras de B. hyodysenteriae e outras
espécies previamente descritas (ATYEOET et al., 1999).
Enquanto a B. suanatina foi descrita em uma região específica da Europa (RÅSBÄCK et al., 2007),
surtos de colite com isolamento de amostras inicialmente denominadas ‘Brachyspira sp. SASK30446’ e
‘Brachyspira intermedia atípica’ vem sendo diagnosticados desde 2008 no Canadá e em vários estados dos
EUA (Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, Virginia e Wisconsin). Baseando-se na
sequência de DNA do gene nox, essas amostras foram classificadas em uma única espécie Brachyspira
hampsonii. Amostras chamadas de ‘Brachyspira intermedia atípica’ foram classificadas em B. hampsonii
subtipo I e ‘Brachyspira sp. SASK30446’ em B. hampsonii subtipo II. Este cenário atual demonstra que a
entidade patológica tradicionalmente descrita como disenteria suína pode ser causada por mais de uma
espécie do gênero Brachyspira. Independente da espécie causadora, todas as amostras isoladas de colites
muco-hemorrágicas semelhantes às infecções clássicas por B. hyodysenteriae exibem colônias fortemente
hemolíticas. Esse padrão fenotípico da colônia bacteriana observado durante o isolamento associado às
alterações clinico-patológicas é um importante parâmetro diagnóstico para caracterizar a disenteria suína. Por
outro lado, estudos em desenvolvimento no Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Universidade de
Minnesota (VDL-UMN) têm demonstrado que a identificação da espécie por técnicas moleculares é
importante para determinar a susceptibilidade a antimicrobianos que tem exibido padrões diferentes entres as
espécies de Brachyspira e até mesmo entre isolados da mesma espécie. A tipificação de espécies também
tem sido usada em pesquisas epidemiológicas com objetivo de estudar a evolução genética desse agente ao
longo dos anos e rastrear a fonte e a distribuição de surtos.

Diagnóstico
O diagnóstico da disenteria suína envolve primariamente o reconhecimento doença clínica a campo
por meio da avaliação individual dos animais e da dinâmica da infecção nos rebanhos afetados. O aspecto
das fezes pode variar de acordo com a gravidade do surto. Neste sentido, fezes amolecidas com aspecto
mucoide e sanguinolento são facilmente identificadas. Em alguns surtos a manifestação clínica de diarreia
pode ser mais branda com ausência de animais apresentam sangue nas fezes. Independente do aspecto das
fezes, o diagnóstico não deve ser baseado somente nesse parâmetro. Outras enfermidades como salmonelose,
enteropatia proliferativa, colite espiroqueta, tricuríase ou colites inespecíficas de origem nutricional devem
143

ser consideradas no diagnóstico. A decisão relacionada ao protocolo terapêutico a ser adotado deve ser
baseada no diagnóstico definitivo e não no aspecto das fezes dos animais doentes. Neste momento, torna-se
importante calcular o custo-benefício entre investigar a causa específica da doença e estabelecer um plano de
controle específico ou apenas arriscar um ajuste no protocolo terapêutico alterando drogas e/ou a
concentração daquelas previamente utilizadas.
As lesões indicativas de disenteria suína são limitadas ao intestino grosso. Neste sentido, o exame
minucioso dessa região torna-se fundamental pois, frequentemente, as lesões apresentam distribuição
multifocal nos diferentes segmentos do ceco e cólon espiral. Toda a extensão do cólon deve ser dissecada
para avaliação macroscópica da mucosa. Excesso de fluido com aspecto mucoide e/ou hemorrágico
associado a membranas fibrino-necróticas são observados nos animais afetados. Quantidades variáveis de
muco que pode ser acompanhado de fibrina e sangue recobrem a superfície da mucosa que encontra-se
edematosa e avermelhada. Fragmentos de tecido das regiões da mucosa apresentando lesões sugestivas de
disenteria suína devem ser encaminhados ao laboratório de diagnóstico em solução de formol a 10% para
avaliação histopatológica e refrigerado para isolamento bacteriano. As amostras enviadas para diagnóstico
devem ser coletadas de animais que não estejam medicados.
As lesões microscópicas são caracterizadas por ulcerações superficiais no epitélio do cólon
associadas a infiltração inflamatória, principalmente neutrófilos. Dilatação e presença de restos celulares no
lúmen das criptas intestinais são acompanhadas por hiperplasia de células caliciformes. Essas alterações
histológicas corroboram com a excessiva presença de muco e fibrina observados macroscopicamente.
Colorações histológicas especiais pela prata demonstram a presença de espiroquetas no lúmen das criptas e
na superfície de enterócitos. No entanto, esta técnica não é suficiente para diferenciar disenteria suína (por B.
hyodysenteriae) e colite espiroquetal (por B. pilosicoli). Desta forma, os achados histopatológicos devem
estar combinados ao isolamento bacteriano com identificação da espécie por técnicas bioquímicas ou
moleculares.
A identificação molecular da espécie de Brachypira pela técnica de PCR utilizando DNA extraído
diretamente das fezes de animais afetados tem sido amplamente utilizada sobretudo pela rapidez e
disponibilidade do teste no Brasil, onde o isolamento ainda é pouco disponível (GUEDES & BARCELLOS,
2012). Embora sejam necessários de três a quatro dias para o cultivo de Brachyspira em laboratório, nossa
experiência tem demonstrado maior sensibilidade no isolamento da bactéria a partir de fezes ou tecido, com
posterior especiação das amostras pela PCR, comparada a aplicação da técnica de PCR em amostras fecais
(PRIMUS et al., 2010). Além de estabelecer o diagnóstico definitivo, o isolamento também permite avaliar a
susceptibilidade da amostra a antimicrobianos. Atualmente, esta avaliação tem sido realizada utilizando-se
duas técnicas: diluição em ágar e microdiluição em caldo utilizando kit comercial (VetMIC TM Brachy)
contendo seis antimicrobianos (Tiamulina, Valnemulina, Doxiciclina, Aivlosin, Lincomicina e Tilosina). O
kit comercial é de origem Sueca e o custo envolvendo seu processo de importação pode ser uma importante
limitação para seu uso no Brasil. Ainda, a utilização dessa técnica não permite a avaliação de fármacos fora
do portfólio do kit. No entanto, esse protocolo comercial favorece uma maior padronização e consistência de
resultados. A técnica de diluição em ágar permite a avaliação de qualquer antimicrobiano de interesse porém
a técnica é laboriosa envolvendo a preparação de ágar para cada diluição de cada antimicrobiano avaliado. A
vantagem desta técnica é o custo, já que não envolve a importação de kits e há a possibilidade de avaliar
aproximadamente 20 amostras diferentes em uma mesma diluição de ágar. Estudos recentes realizados no
VDL-UMN demonstraram alta correlação entre os resultados apresentados pela técnica de diluição em ágar e
microdiluiçao em caldo. Até o momento, a disponibilidade no Brasil de ambas as técnicas acima descritas
ainda é bastante limitada.
O monitoramento sanitário de rebanhos comerciais ou granjas multiplicadoras por meio de exames
sorológicos não tem sido amplamente explorado. Vários testes sorológicos utilizando bactérias rompidas por
sonicação ou lipopolissacarídeos de B. hyodysenteriae como antígenos foram desenvolvidos no passado (LA
& HAMPSON, 2001). No entanto, a presença de resultados falso-positivos devido à reação cruzada com
proteínas semelhantes antigenicamente presentes em outras bactérias espiroquetas permitia apenas
determinar a exposição do rebanho a infecção. A especificidade desses testes não permitia a avaliação da
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infecção ou recente exposição ao agente em nível individual. Recentemente, SONG et al. (2012)
desenvolveram um teste sorológico de ELISA utilizando a proteína Bhlp29.7 específica de B. hyodysenteriae
como antígeno. O kit comercial PrioCheck® Brachyspira Ab porcine (Prionics) utilizando essa técnica está
em fase de validação. No entanto, resultados semelhantes foram observados no teste de ELISA utilizando
bactérias intactas ou proteína Bhlp29.7 como antígeno. Ambas são capazes de detectar o nível de exposição
do rebanho a B. hyodysenteriae (SONG et al., 2012).

Estratégias de controle e eliminação
Dados históricos e observações recentemente compiladas por HENRY (2011) ratifica o efeito
devastador deixado pela disenteria suína no passado, onde a maioria das granjas que optaram por conviver
com a doença foram obrigadas a interromper a produção e abandonar o negócio. Este autor descreve ainda as
consequências políticas e sociais relacionadas à reputação de granja sabidamente positivas com dificuldade
de comercializar animais e processos judiciais entre sistemas produtivos responsabilizados pela transmissão
da doença. Conhecendo este cenário histórico, a elaboração de programas de controle e eliminação a partir
de uma abordagem diagnóstica precisa é fundamental frente ao surto de disenteria suína.
Vários antimicrobianos tem sido utilizados no controle terapêutico da disenteria suína em rebanhos
clinicamente afetados incluindo carbadox (EUA), tiamulina, lincomicina, tilosina e valnemulina. Baseado na
concentração mínima inibitória (MIC), amostras norte-americacanas de B. hyodysenteriae avaliadas no
VDL-UMN demonstraram susceptibilidade a carbadox, valnemulina e tiamulina. Baixas susceptibilidades a
lincomicina e tilosina foram observadas nesse estudo, seguindo a tendência de aumento da resistência a esse
antimicrobiano na últimas décadas (DUHAMEL, 2011). Esses resultados associados às informações
previamente descritas na literatura revelam importantes variações na resistência a antimicrobianos entre
amostras isoladas em diferentes sistemas ou continentes. Ainda, o padrão de susceptibilidade das amostras
tende a ser influenciada pela frequência e padrão de uso dessas drogas.
Enquanto a maioria das amostras norte-americanas foram susceptíveis a tiamulina, isolados de B.
hyodysenteriae de origem europeia têm demonstrado diferentes graus de resistência a este antimicrobiano.
Amostras resistentes a tiamulina foram descritas na Alemanha (1991), Reino Unido (1998), República Checa
(1999), Espanha (2000), Suécia (2003) e Bélgica (2006) (DUHAMEL, 2011). Os fatores determinantes para
esse padrão emergente de amostras resistentes ainda não foram elucidados. No entanto, especula-se que
amostras europeias sofreram uma maior pressão seletiva ao longo dos anos pelo extenso uso desse
antimicrobiano. Amostras dos EUA, por sua vez, não sofreram intensamente esta pressão seletiva em virtude
do uso de carbadox no controle da disenteria suína. Apesar do amplo uso desse fármaco em rebanhos dos
EUA, o longo período de retirada exigido para esse composto tem limitado seu uso em alguns rebanhos. Pela
indisponibilidade de carbadox no mercado brasileiro, especula-se que amostras nacionais tenham um padrão
de susceptibilidade mais próximos de amostras europeias. Estudos estão em desenvolvimento para avaliar a
concentração mínima inibitória em amostras brasileiras.
A elaboração de um plano de controle e eliminação é a melhor escolha frente ao surto de disenteria
suína em virtude da inviabilidade econômica de conviver com infecção e o contínuo controle da doença. A
erradicação por despovoamento do rebanho tem sido considerada em algumas situações. No entanto, o custobenefício e o risco dessa medida deve ser cuidadosamente calculado já que em alguns caso ocorre a
reinfecção do rebanho repovoado. Esta medida poder ser benéfica quando existem outros desafios sanitários
na granja (ex. Actinobacillus plueropnuemoniae). A erradicação da doença sem despovoamento tem sido
realizada por meio do controle terapêutico da infecção em todo rebanho com o objetivo de eliminar a
bactéria dos animais infectados, limpeza e desinfecção das instalações minimizando o acúmulo de matéria
orgânica que possa ser reservatório da bactéria no ambiente e o controle efetivo de roedores para evitar a
transmissão e/ou circulação da infecção em roedores.
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Nossa experiência tem demonstrado sucesso na eliminação de B. hyodysenteriae em planteis
reprodutivos utilizando medicação e desinfecção massiva por oito semanas. Durante este período, nenhum
animal foi introduzido no plantel reprodutivo. O protocolo terapêutico denominado 2-4-2 foi aplicado.
Durante 2 semanas os animais foram tratados com alta doses (200ppm) de tiamulina adicionados à ração. Em
seguida, o protocolo de 4 semanas da mesma droga em dosagem mais baixa (35ppm) foi estabelecido.
Finalmente, 2 semanas adicionais voltando com a dosagem mais alta (200ppm) foi aplicada. O fármaco
utilizado no presente plano de controle foi baseado nos resultados de MIC e na satisfatória resposta
terapêutica a esta droga observada no primeiro momento. No entanto, dependendo da susceptibilidade e/ou
resistência antimicrobiana da amostra, outras drogas podem ser utilizadas.
O processo de desinfecção foi iniciado quatro dias após o início da medicação utilizando-se
desinfetante a base de glutaraldeído seguido da aplicação de uma solução detergente a base de hidróxido de
cálcio, conforme descrito por BURROUGH (2013). Este protocolo foi aplicado nos sítios de gestação e parto
após a remoção de cada grupo de matrizes. A eficiência na aplicação do protocolo de desinfecção é
extremamente importante no sentido de atingir toda a superfície que possa entrar em contato com os animais
e eliminar toda a matéria orgânica presente nas instalações. Além disso, o controle de roedores foi
intensificado durante este plano de ação. Os custos mais elevados envolvidos nesse programa de eliminação
estão na ampliação da equipe de trabalho ou extensão do tempo de trabalho de funcionários principalmente
para a implementação do protocolo de desinfecção, o qual exige maior dedicação e comprometimento da
equipe envolvida. Dessa forma, estes fatores devem ser calculados e comparados com a estratégia de
eliminação por despovoamento.
Vacinas para disenteria suína foram desenvolvidas no passado mas saíram do mercado em meados
da década 90 quando a doença clínica não era mais observada a campo. Bacterinas comerciais reduziam os
sinais clínicos e o número de animais infectados (WATERS et al., 1999). Entretanto, essas vacinas tendem a
ser específica para cada sorotipo exigindo a preparação de compostos multivalentes contendo duas ou mais
amostras (HAMPSON, 2012). O uso de amostras não virulentas modificadas reduzem a habilidade de
colonização da B. hyodysenteriae mas tem demonstrado limitada proteção (HAMPSON, 2012).
Recentemente, estudos recentes estão sendo desenvolvidos testando o uso de uma vacina recombinante
baseada na propriedade imunogênica de uma proteína de membrana (Bhlp29.7) (LOBOVA et al., 2011).

Conclusões
A reemergência da disenteria suína por B. hyodysenteriae e associada a descrição de novas espécies
patogênicas tem sido mundialmente reconhecida. No Brasil, pouca informação está disponível a respeito da
distribuição e da importância dessa enfermidade ou presença de novas espécies patogênicas. Como ponto de
partida, é fundamental a investigação diagnóstica com foco no isolamento e caracterização genética das
espécies de Brachyspira. A partir do diagnóstico preciso e a identificação da susceptibilidade a
antimicrobianos de amostras brasileiras planos de controle e eliminação poderão ser elaborados e
implementados. Este cenário reemergente exige que protocolos preventivos de biosseguridade sejam
repensados e discutidos baseado na dinâmica de transmissão da disenteria suína. Por fim, o promissor
desenvolvimento de novas alternativas de vacinação em um futuro próximo poderá contribuir
significativamente no controle profilático da disenteria suína.
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Resumo
A infecção de suínos por vírus influenza A (IAV) gera prejuízos à produção e também representa
grande problema à saúde pública. Três subtipos principais do IAV circulam atualmente nos rebanhos suínos
em diversos países, H1N1, H1N2 e H3N2. Em 2009 o vírus influenza pandêmico H1N1 (pH1N1) foi
introduzido na população humana e rapidamente desencadeou uma pandemia infectando suínos e resultando
em sinais clínicos típicos de influenza. Atualmente o pH1N1 se estabeleceu nos suínos de diversos países e
rearranjos com vírus endêmicos em suínos têm sido relatados. Anteriormente à pandemia de 2009 a
influenza em suínos no Brasil já era relatada, mas não era considerada um problema na suinocultura
brasileira. Estudos realizados entre os anos de 2009 e 2012 identificaram o vírus pandêmico circulando em
vários estados brasileiros sugerindo que o pH1N1 se tornou endêmico nos rebanhos suínos brasileiros. Entre
as medidas de controle e prevenção desta doença a vacinação tem papel de destaque. As vacinas disponíveis
no mercado contra o vírus da influenza suína (SIV) são em sua grande maioria produzidas com partículas
virais completas inativadas. Em 2012, uma vacina utilizando um replicon de alphavirus (RP) expressando
proteína HA do subtipo H3N2 foi aprovada para uso comercial nos EUA. Os problemas ligados a produção
de vacinas mais eficazes contra o SIV estão relacionados às rápidas e constantes mudanças ocorridas no
genoma destes vírus, a existência de vários subtipos circulando sem boa proteção cruzada entre eles e a
interferência com a imunidade passiva com a vacinação. Para o Brasil, onde atualmente nenhuma vacina
contra a influenza suína se encontra no mercado, é importante conhecer os subtipos circulantes nacional e
regionalmente assim como o perfil sorológico das granjas a serem vacinadas para escolha do momento certo
para vacinação. A detecção do SIV em diversos estados do Brasil, associada frequentemente à manifestação
clínica demonstra a baixa imunidade dos animais frente a esse patógeno, e a necessidade de ampliar a
vigilância dessa infecção no país e de estudar a epidemiologia e os métodos de controle ideais da SIV para a
suinocultura brasileira.
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Introdução
A infecção de suínos por vírus influenza A (IAV) gera prejuízos à produção e também representa
grande problema à saúde pública, uma vez que a transmissão interespécie dos IAV entre humanos e suínos
parece existir desde 1918, quando a doença foi relatada em suínos em meio à Gripe Espanhola (ZIMMER &
BURKE, 2009). O IAV apresenta genoma composto de oito segmentos distintos, o que permite o rearranjo
de segmentos entre vírus diferentes (PALESE & SHAW, 2007), possibilitando a formação de vírus com
potencial pandêmico. As proteínas de superfície hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA) são os principais
alvos para a resposta imune do hospedeiro, e têm papel importante para a especificidade de hospedeiros,
antigenicidade, patogenicidade e diagnóstico da infecção. A influenza suína é uma doença respiratória aguda,
cuja gravidade depende de diversos fatores, incluindo estado imune do hospedeiro, cepa viral e infecções
secundárias (VINCENT et al., 2008). Embora a atenção quanto à infecção de suínos pelos IAV tenha
aumentado após a introdução do vírus de origem suína na pandemia de 2009 (pH1N1), a vigilância dos vírus
circulantes em suínos e o conhecimento da epidemiologia da infecção nessa espécie ainda são insignificantes
em comparação à influenza humana.

A influenza suína no mundo
Três subtipos principais do IAV circulam atualmente nos rebanhos suínos em diversos países, H1N1,
H1N2 e H3N2. Entretanto, esses vírus apresentam diferentes origens e caracterização genética entre os
diversos continentes (VINCENT et al., 2008).
Nos EUA e Europa, a doença está em constante circulação e alguns vírus são endêmicos em suínos
(VINCENT et al., 2013). A maior parte das linhagens do IAV que circulam nos rebanhos norte-americanos
atualmente são rearranjos entre combinações diversas de HA e NA com genes internos de vírus humanos,
suínos e aviários, conhecidos como genes internos de rearranjo triplo (TRIG). Essa combinação de genes
mostra evidências de conservação e parece ser permissível a rearranjos com diversos genes HA e NA
(VINCENT et al., 2008). Recentemente, os vírus suínos norte-americanos têm sido associados com sete
linhagens distintas do segmento HA: H1α, H1β, H1γ, H1δ (origem humana), H1 pandêmico 2009, H3-I e
H3-IV (DUCATEZ et al., 2011; VINCENT et al., 2013). Na Europa, os vírus H1N1 são de origem aviária e
foram introduzidos na população suína por patos selvagens em 1979. Já o vírus H3N2 predominante é
originado do rearranjo entre o vírus tipo humano H3N2 (HA e NA) com o vírus H1N1 tipo aviário (proteínas
internas e não estruturais) (DE JONG et al., 2007; VINCENT et al., 2013;). O vírus H1N2 contém genes de
origem humana (HA e NA) e derivados do vírus Europeu tipo aviário H1N1 e se tornou endêmico nos suínos
da Europa (LAM et al., 2007). Os subtipos H1N1 e H3N2 estão amplamente disseminados nos rebanhos
asiáticos, com exemplares de vírus H1N1 e H3N2 da Europa e H1N1 suíno clássico (TAKEMAE et al.,
2008; VINCENT et al., 2013). Evidências da circulação do vírus H1N1 e H3N2 foram relatadas em estudos
na Argentina, inclusive com circulação de vírus de linhagens humanas (PEREDA et al., 2011).

Vírus influenza pandêmico (pH1N1)
Em 2009, o vírus influenza pandêmico H1N1 (pH1N1) foi introduzido na população humana e
rapidamente desencadeou uma pandemia. O pH1N1 possui uma combinação única de genes originada de
rearranjos entre linhagens semelhantes às que circulam em suínos na Europa e nos Estados Unidos (SMITH
et al., 2009), com seis segmentos da linhagem de rearranjo triplo suína norte americana, e segmentos M e
NA da linhagem H1N1 da Europa e Ásia (GARTEN et al., 2009). Entretanto, a combinação de genes do
pH1N1 nunca foi detectada em suínos antes da pandemia em humanos. O pH1N1 infecta suínos e resulta em
sinais clínicos típicos de influenza (BROOKES et al., 2010), e foi detectado em diversos países
imediatamente após sua introdução em humanos, mas sua disseminação inicial em suínos foi atribuída ao
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contato com humanos (SRETA et al., 2010; SCHAEFER et al., 2011c). Atualmente o vírus pandêmico se
estabeleceu nos suínos de diversos países (DUCATEZ et al., 2011; RAJÃO et al., 2012b), e rearranjos entre
o pH1N1 e vírus endêmicos em suínos têm sido relatados (DUCATEZ et al., 2011; SCHAEFER et al.,
2011b). A pandemia de 2009 evidenciou o papel do suíno na epidemiologia e evolução dos IAV e sua
atuação na transmissão interespécie, além de apontar a importância do monitoramento e controle da
influenza em suínos como ferramenta para o controle da influenza humana.

Influenza em suínos no Brasil
Anteriormente à pandemia de 2009 a influenza em suínos no Brasil foi pouco relatada. A primeira
identificação da influenza em suínos brasileiros ocorreu na década de 70, quando o vírus foi isolado em ovos
embrionados de um suíno abatido no Rio de Janeiro, apresentando maior semelhança com a linhagem
A/Swine/Illinois/1/63 na reação de inibição da hemaglutinação (CUNHA et al., 1978). Entretanto, até
recentemente a influenza não era considerada um problema na suinocultura brasileira, e outros casos não
foram relatados. Um estudo sorológico amplo, realizado no final da década de 90 nos estados do RS, SC, PR,
SP, MG, MS, MT e GO, identificou anticorpos contra vírus humanos H1N1 (2,2%) e H3N2 (16,7%) em
suínos brasileiros (BRENTANO et al., 2002). Alguns anos mais tarde, Mancini et al. (2006) relataram o
isolamento do vírus influenza em suínos no Estado de São Paulo, e também detectaram anticorpos contra
H1N1 ou H3N2 em 85.29% dos animais. Anticorpos contra o subtipo H3N2 foram identificados
recentemente em 20% dos animais e 46% de granjas comerciais no Estado do Paraná (CARON et al., 2010).
Além disso, um vírus H3N8 de origem equina foi identificado em suínos no Paraná em 2008 (SCHAEFER et
al., 2011a), demonstrando a susceptibilidade do suíno à infecção interespécie do vírus influenza. Um estudo
realizado em diversos rebanhos de Minas Gerais em 2009 amostrados antes da pandemia revelou que 44.5%
dos animais eram positivos contra o vírus H1N1 suíno, 10.1% positivos contra o vírus H3N2 suíno e 38.3%
positivos contra o vírus H1N1 humano (RAJÃO et al., 2012a). Mesmo pouco frequentes, os estudos
realizados antes de 2009 no Brasil revelam que a influenza suína já estava presente na suinocultura nacional,
ainda que os reais danos dessa infecção fossem desconhecidos pelos produtores e técnicos nacionais.
Embora o vírus influenza já estivesse disseminado nos rebanhos suínos brasileiros antes de 2009, a
pandemia parece ter tido um papel importante na epidemiologia da influenza em suínos no Brasil. Um estudo
sorológico retrospectivo realizado em granjas suínas entre 2006 e 2010 demonstrou um aumento na
frequência e no título de anticorpos com o passar dos anos, sendo o aumento mais evidente após 2009
(CIACCI-ZANELLA et al., 2011). O vírus pandêmico foi isolado de suínos no Brasil pela primeira vez em
2010, em uma propriedade de Santa Catarina que passava por um surto respiratório em que os animais de
crescimento e porcas apresentavam sinais clínicos brandos (SCHAEFER et al., 2011c). Desde então, um
estudo realizado entre os anos de 2009 e 2010 identificou o vírus pandêmico circulando em cinco Estados
brasileiros (Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso), causando surtos
respiratórios e gerando prejuízos ao produtor, o que sugere que o vírus pandêmico continuou circulando em
suínos mesmo após o fim da pandemia em humanos (RAJÃO et al., 2012b). Sabe-se que relatos de doença
respiratória semelhante à influenza em granjas de suínos se tornaram mais frequentes no Brasil após 2009. A
infecção pelo vírus influenza no Brasil está associada a casos de doença respiratória branda com sinais como
tosse, hipertermia, secreção nasal, prostração e perda de peso, principalmente em animais de creche e início
de recria, com duração entre cinco e 10 dias, tanto em propriedades de ciclo completo como em unidades
produtoras de leitão (RAJÃO et al., 2013). Em rebanhos brasileiros positivos que passaram por surtos
explosivos ou mesmo com baixa circulação viral, os níveis de anticorpos contra os IAV são mais baixos nos
animais da creche, provavelmente devido à queda nos níveis de anticorpos maternos, o que indica que os
animais nessa fase encontram-se mais susceptíveis à infecção e à manifestação clínica (RAJÃO et al.,
2012c).
Após a detecção inicial do pH1N1, um vírus H1N2, cujos genes internos eram derivados do vírus
pandêmico e os genes externos de vírus humanos contemporâneos, foi isolado de leitões em um surto no
Paraná, (SCHAEFER et al., 2011b). O vírus pandêmico parece ter se tornado endêmico nos rebanhos suínos
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brasileiros, mostrando possível rearranjo com outros vírus circulantes. Além disso, a detecção do vírus
influenza em diversos Estados do Brasil associada frequentemente à manifestação clínica demonstra a baixa
imunidade dos animais frente a esse patógeno, e a necessidade de ampliar a vigilância dessa infecção no país
e de estudar os métodos de controle ideais para a suinocultura brasileira.

Perspectiva de proteção vacinal
O controle da influenza suína é crítica não apenas para a redução dos sintomas da doença e
diminuição das perdas econômicas, mas também para limitar o potencial de rearranjo viral, adaptação dos
vírus entre espécies e a propagação da doença nos rebanhos suínos e em outras espécies susceptíveis. Entre
as medidas de controle e prevenção desta doença a vacinação tem papel de destaque participando como
importante ferramenta. Hoje, muitas estratégias de produção de vacinas contra o vírus da influenza suína
(SIV) estão disponíveis, porém, as vacinas inativadas foram a única opção no mercado até 2012, quando
uma vacina utilizando um replicon de alphavirus (RP) expressando proteína HA do subtipo H3N2 foi
aprovada para uso comercial nos EUA (USDA, 2012). A busca por vacinas eficientes, seguras e
economicamente viáveis têm levado os cientistas a utilizarem várias alternativas tecnológicas na produção
destes imunógenos. Algumas são, no momento, apenas possibilidades futuras e outras já estão estabelecidas
ou recém-estabelecidas no mercado.
Apesar das várias pesquisas sobre as vacinas contra a SIV, dados a respeito da eficácia da vacina
SIV no campo são relativamente limitadas e muitas variáveis entre a situação experimental e o campo podem
complicar a extrapolação dos dados experimentais obtidos como estado imunitário inicial de rebanho
vacinado e o intervalo de tempo entre a vacinação e a exposição ao vírus virulento, o qual é, frequentemente,
maior na natureza do que nas condições experimentais.

As vacinas inativadas
As vacinas inativadas são produzidas a partir de suspensões contendo partículas virais completas
crescidas em ovos embrionados ou culturas de células e são adjuvadas com adjuvantes oleosos, na sua
grande maioria, ou aquosos. As amostras utilizadas na sua produção são isolados padrão já bem
caracterizados, no caso das vacinas comerciais ou, no caso das vacinas autógenas, vírus isolados de rebanhos
infectados. Várias relatos na literatura mostram que o uso das vacinas inativadas contra o SIV pode trazer
benefícios relacionados à diminuição da transmissão viral dentro da granja, dos sinais clínicos e dos
prejuízos causados pela infecção viral (HEINEM et al., 2001; KITIKROON et al., 2006; VICENT et al.,
2010; GORRES et al., 2011; VAN REETH & MA, 2012; CHEN et al., 2012). Elas são capazes de induzir
altos títulos de IgG no soro e no pulmão, fato essencial para proteger os animais da infecção e da doença
clínica. Porém vários problemas estão associados ao seu uso.
As rápidas e constantes mudanças ocorridas no genoma viral (antigenic shift e antigenic drift)
acontecem mais rapidamente do que as vacinas tradicionais possam ser desenvolvidas. Devido às mudanças
antigênicas frequentes as vacinas aprovadas para uso comercial podem não mais proteger contra a infecção
com os vírus circulantes. Isto exige que estas vacinas sejam constantemente atualizadas e devem ser
aprovadas de acordo com a legislação vigente em cada país para sua liberação. Este procedimento baseia-se
na demonstração de eficácia e de segurança e pode levar até um ano (RAPP-GABRIELSON et al., 2008).
Além disto, como existem vários subtipos circulando e não há uma boa proteção cruzada entre eles,
a composição da vacina deve conter as amostras presentes na região naquele momento. Este é um dos
principais problemas no desenvolvimento de vacinas contra a influenza suína, pois sabe-se que é essencial
para uma boa proteção que a HA do subtipo presente na vacina seja a mesma do vírus presente na granja .
Os resultados de estudos com vacinas inativadas indicaram proteção cruzada limitada ao desafio com
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subtipos heterólogos, tanto do ponto de vista de proteção em relação à infecção quanto ao aparecimento de
sinais clínicos e eliminação viral (HEINEN et al., 2001). Vacinas comerciais inativadas são muitas vezes bi
ou trivalentes, contendo vários subtipos circulantes para aumentar as chances de dar uma boa cobertura
vacinal contra os vírus desafio. Por isto estudos epidemiológicos que determinem a distribuição geográfica
dos subtipos no país ou na região que se necessita vacinar são importantes.
Na vacinação primária recomendam-se duas injeções com intervalo de 2-4 semanas. As marrãs
devem ser vacinadas duas vezes antes da cobertura e as porcas 3-6 semanas antes do parto (VAN REETH &
MA, 2012). Porém, outro impasse para o sucesso do uso das vacinas inativadas está relacionado ao momento
da vacinação, uma vez que a imunidade passiva pode interferir com a indução de uma boa imunidade ativa
nos leitões. Porcas naturalmente infectadas ou vacinadas vão transferir pelo colostro IgG anti SIV para os
leitões. Neste caso, níveis significativos destes anticorpos maternos (título na HI > 40) podem ser detectados
em leitões de até 14 semanas de idade (MARKOWSKA-DANIEL et al., 2011). Estes anticorpos são
importantes para proteger leitões jovens, mas podem causar falha de imunização (WESLEY & LAGER,
2006). Markowska-Daniel et al. (2011) observaram que nos leitões que tinham imunidade passiva contra o
SIV, a duração e a magnitude da resposta humoral a uma vacina inativada contra este vírus foi associada a
idade em que os animais receberam a primeira vacinação e mostraram claramente a interferência dos
anticorpos passivos com uma resposta ativa eficiente. Também tem sido demonstrado que a resposta humoral
e celular em suínos vacinados foram suprimidas na presença de anticorpos maternos (WESLEY & LAGER,
2006).
A via mais comum de vacinação para vacinas inativadas é injeção intramuscular (IM) que induz
elevados níveis de IgG (HEINEN et al., 2001). Porém a resposta nas mucosas, incluindo anticorpos IgA e
respostas celulares, têm sido o foco de muito estudo para tentar aumentar o nível de proteção cruzada entre
os subtipos e sobrepor à interferência dos anticorpos maternos. Administração intranasal (IN) destas vacinas
tem sido testada como um método alternativo para indução de uma melhor imunidade de mucosas, porém
esta proteção tem sido obtida apenas com a aplicação de quatro doses em semanas consecutivas, o que do
ponto de vista prático e econômico, não se mostra viável (LIM et al., 2001).

As vacinas autógenas
As vacinas autógenas são preparadas a partir de amostras de vírus de campo isoladas de granja com a
doença clínica, e, normalmente, são inativadas e adjuvadas. Em geral, leva-se de 8-12 semanas para serem
produzidas, porém a eficiência da replicação dos diferentes subtipos varia, especialmente para amostras
emergentes, e as características de propagação dos mesmos são desconhecidas, dificultando a propagação do
vírus e a produção da vacina.
Devido ao grande número de subtipos do SIV que têm surgido nos últimos anos o uso de vacinas
autógenas, aonde elas são liberadas, tem aumentado, pois os fabricantes de vacinas têm dificuldade em
atualizar os subtipos de vírus para as vacinas comerciais (VINCENT et al., 2008). Até 2010, cerca de 50%
das vacinas utilizadas para o SIV nos mercados norte-americanos foram vacinas autógenas (MA & RICHT,
2010). Neste país o uso de vacinas autógenas só é permitido com o acompanhamento direto de um médico
veterinário e no rebanho a partir do qual o vírus foi isolado (VINCENT et al., 2008). As vacinas autógenas
podem conter de dois a quatro subtipos diferentes. A eficácia destas vacinas não é avaliada na sua fabricação,
mas deve ser monitorizada por um médico veterinário no momento da utilização.
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As vacinas de “nova geração”
Os vários problemas associados ao uso das vacinas inativadas têm levado os cientistas a buscar
estratégias alternativas para produção de vacinas mais seguras, mais rapidamente produzidas e mais eficazes.
Entre elas as vacinas vivas modificadas, vacinas de DNA, de vetores e as vacinas de subunidades.
Os vírus de influenza vivos modificados recombinantes podem ser obtidos com a tecnologia de
genética reversa e proporcionam uma nova alternativa para realizar, de forma rápida, alterações genéticas nas
amostras que compõem as vacinas de vírus vivo modificado (VVM). Apesar de várias pesquisas mostrarem
resultados promissores com o uso destas vacinas em relação à proteção e diminuição da eliminação viral no
desafio com amostras homólogas ou heterólogas as VVM não têm sido aprovadas para utilização em suínos
(RICHT et al., 2006; VINCENT et al., 2007; MASIC et al., 2010). A segurança é a grande preocupação com
relação à utilização destas vacinas. Como os segmentos do genoma são capazes de recombinar, existe a
preocupação de que as VVM se recombinem com as amostras selvagens produzindo novos subtipos ainda
mais virulentos. O rearranjo das amostras selvagens e vacinais requer a replicação de ambos os genomas
dentro de uma única célula, ao mesmo tempo. Outra preocupação é que as VVM possam reverter a virulência
ao longo do tempo se mutações naturais ocorrerem (BABIUK et al., 2011).
Vacinas de DNA recombinante codificando proteínas do SIV foram avaliadas como candidatas para
vacinação de suínos. Estas vacinas apresentam vantagens como não possuírem riscos de infecção associados
como as VVM, expressarem níveis elevados de várias proteínas de interesse nas células, induzirem boa
resposta humoral e celular, diminuirem a interferência com anticorpos passivos e produzirem resposta que
possibilita diferenciar animais infectados dos vacinados, pois nas vacinas de DNA nem todas as proteínas do
patógeno serão expressas. O principal problema para o desenvolvimento de vacinas de DNA eficazes é a
baixa eficiência de transporte do DNA para dentro das células alvo utilizando a via de vacinação tradicional
IM (DHAMA et al., 2008.). Gorres et al. (2011) produziram e testaram vacina de DNA contendo os genes
HA trivalentes (cH1N1, H3N2 e pH1N1) ou apenas o gene HA monovalente (pH1N1), usando três doses
pela via IM ou sem agulha e obteve redução na eliminação viral e nas lesões pulmonares após desafio com
vírus H1 e H3.
HA e outras proteínas de vários vírus da influenza A e do SIV, especificamente, têm sido produzidas
em plataformas como as dos baculovírus e replicon de alfavírus e utilizadas como vacinas de subunidade
mostrando resultados promissores (COX & HOLLISTER, 2009; VANDER VEEN et al., 2009). Estas
vacinas são seguras e também produzem uma resposta capaz de diferenciar animais infectados de vacinados.
As vacinas com uso de vetores também têm sido testadas para o SIV. Um vetor é um transportador
biológico de genes de outros agentes patogênicos para o interior de células alvo hospedeiras aonde os
antígenos virais serão expressos e vão estimular a imunidade humoral e celular. Vários vetores têm sido
utilizados para transportar genes do SIV e produzir vacinas que induziram anticorpos protetores e/ou
protegeram suínos total ou parcialmente contra desafios homólogos e hererólogos. É o caso, por exemplo,
dos adenovirus humano sorotipo 5 (WESLEY & LARGER, 2006) e o vírus da pseudoraiva (LI et al., 2010).
Porém, em outubro de 2012 uma vacina utilizando como vetor um replicon de alphavirus foi licenciada pelo
USDA (Swine Influenza Vaccine, RNA/Harrisvaccines – USDA, 2012) . Esta vacina utiliza o replicon do
vírus da encefalite venezuelana equina para expressar HA do SIV H3N2. A tecnologia empregada permite
produzir vacinas utilizando novos isolados do vírus de forma segura e em aproximadamente quatro semanas.
Para o Brasil, onde atualmente nenhuma vacina contra a influenza suína se encontra no mercado, é
importante lembrar que alguns passos importantes devem ser seguidos enquanto aguardamos e também após
a liberação destas vacinas, para garantirmos o sucesso do seu uso. O conhecimento dos subtipos circulantes
nacionais e regionais é o primeiro requisito para uma imunização eficiente dos suínos. Como novos subtipos
podem surgir e regiões podem se infectar com novas amostras é necessário se pensar em uma vigilância feita
por um órgão governamental para constante atualização dos subtipos prevalentes. Isto permitiria não só a
seleção de sementes vacinais eficazes para cada região como também um controle mais rigoroso quando do
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aparecimento de novos subtipos virais. Ainda, a legislação para licenciamento e aprovação da atualização
das vacinas de influenza suína deve ser cuidadosamente estudada uma vez que já é esperado que elas tenham
que ocorrer frequentemente. Ela deve garantir a segurança das vacinas produzidas, mas levar em
consideração o rápido ritmo com que as mudanças na genética do vírus ocorrem.
O conhecimento do perfil sorológico das granjas a serem vacinadas para escolha do momento certo
para vacinação também é essencial para seu o sucesso uma vez que os anticorpos passivos interferem na
duração e na magnitude da resposta humoral produzida. Como já mostrado por Rajão (2012), existe uma
variação grande entre granjas no que diz respeito ao número de matrizes soropositivas e também no nível de
anticorpo destas porcas, havendo assim necessidade de se conhecer a distribuição de anticorpos contra o SIV
dentro da granja que se vai vacinar.
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Resumo
O objetivo desta revisão foi avaliar o impacto da formulação de dietas e do manejo alimentar sobre a
excreção de nutrientes pelos suínos. Nesse contexto, a produção de dejetos em diferentes sistemas de criação
e seu potencial poluidor são discutidos. Para mitigar a capacidade poluente das criações a “alimentação de
precisão” surge como conceito fundamental, pois busca-se com a adoção desta técnica, melhorar a utilização
do nitrogênio, do fósforo e de outros nutrientes oriundos da alimentação e reduzir assim o custo da dieta e a
excreção de nutrientes. Para a correta utilização da nutrição de precisão é necessário que o profissional
conheça o valor nutricional dos ingredientes, a exigência nutricional dos animais, as limitações do ambiente
(temperatura, umidade, etc...), fazendo o adequado ajuste da oferta de nutrientes com base na exigência dos
animais. Além disso, o uso de enzimas exógenas (fitase, xilanase, B-glucanase) e de minerais orgânicos na
dieta é mostrado como alternativa para diminuir o potencial poluidor da atividade suinícola.

Introdução
Boa parte dos sistemas de produções de suínos existentes no sul do Brasil propiciam elevada
produção de dejetos líquidos, ocasionada principalmente por vazamentos no sistema hidráulico, desperdício
de água nos bebedouros e sistema de limpeza inadequados (DARTORA, 1998). Segundo Amaral et al.
(2011), nas edificações para suínos frequentemente cometem-se erros hidráulicos comprometedores, sendo
que algumas instalações são executadas sem projeto técnico específico e muitas vezes sem grande
preocupação com as perdas e desperdícios da água. A gestão correta da água na suinocultura tradicional é de
fundamental importância para reduzir-se o volume final de dejeto. Além disso, alguns sistemas de produção
de suínos surgem como alternativas que minimizariam a produção de dejetos líquidos, tais como a produção
de suínos em cama sobreposta (COSTA, 2006) e o sistema de produção de suínos ao ar livre (SISCAL)
(COSTA, 2001).
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Os resíduos produzidos pelos animais podem ser utilizados como uma alternativa de adubação, pois
contêm uma série de elementos químicos prontamente disponíveis ou que, após o processo de mineralização,
podem ser absorvidos pelas plantas, embora seja difícil padronizar a doses aplicadas (CIANCIO &
CERETTA, 2010). Em algumas regiões tradicionais produtoras de suínos, como o oeste de Santa Catarina, a
produção suinícola é uma atividade tipicamente realizada em pequenas propriedades rurais (SCHERER et
al., 2010), aonde os dejetos suínos acabam sendo usados constantemente nos mesmos locais. A aplicação
constante realizada em uma única área pode provocar acúmulo de metais pesados e outros elementos no solo
e/ou planta podendo atingir níveis tóxicos, bem como, comprometer a qualidade dos produtos colhidos,
assim como, ocasionar contaminação ambiental das águas (CIANCIO & CERETTA, 2010).
A alimentação de precisão é proposta como uma abordagem essencial para melhorar a utilização dos
nutrientes da dieta e reduzir assim a excreção de nutrientes. A alimentação de precisão requer que as dietas
sejam formuladas de acordo com as exigências dos animais. Além disso, é necessário que se conheça o
potencial nutricional dos ingredientes e a possível melhora pela adição de enzimas (exemplo: fitase) ou pelo
tratamento (exemplo: térmico) dos ingredientes (POMAR et al., 2009).
Durante muitos anos, a formulação de rações para suínos foi baseada no conceito de proteína bruta, o
qual, na maioria das vezes, fazia com que as dietas tivessem níveis de aminoácidos desbalanceados,
resultando em excesso de vários deles (NONES et al., 2002). Devido aos avanços ocorridos na nutrição
animal foi possível estabelecer o quanto desses nutrientes os animais necessitavam realmente, fornecendolhes as quantidades ideais, sem excesso ou deficiências, constituindo assim as formulações baseadas no
conceito de proteína ideal (PARSONS & BAKER, 1994), que consequentemente reduz a quantidade de
nitrogênio excretado no ambiente (BERTECHINI, 2006).
As variações na biodisponibilidade de minerais, as ações de sinergismo ou antagonismo existentes
entre minerais, e os problemas ambientais cada vez mais crescentes têm alertado pesquisadores a buscarem
alternativas que resultem em menor excreção destes compostos pelos animais (MUNIZ et al., 2010a). Os
minerais orgânicos podem ser considerados como uma boa opção à substituição das fontes inorgânicas para
diminuir a eliminação no ambiente, pois na primeira forma, os minerais apresentam maior biodisponibilidade
(HAHN & BAKER, 1993).
Reduzir o volume de dejeto produzido nas granjas e/ou a quantidade de determinadas substâncias é
uma das exigências da suinocultura moderna e sustentável, seja pela gestão adequada da água nas granjas,
pela adoção de sistemas produtivos diferenciados, ou pela a adoção de dietas que reduzam o volume de
dejeto produzido e a quantidade de compostos eliminados nas fezes e urina, tais como nitrogênio, fósforo,
cobre e zinco.

Produção de dejetos nas diferentes fases de produção
A produção de dejetos por suínos varia de acordo com o peso e desenvolvimento do animal. A
produção de dejetos líquidos depende também do manejo, tipo de bebedouro, sistema de limpeza adotado e
número de animais. Nos sistemas convencionais de produção todos os dejetos são manejados na forma
liquida (BRUSTOLINI & MENDONÇA, 2009). Na Tabela 1 observa-se a quantidade média de dejeto
produzida pelos suínos.
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TABELA 1- Produção de dejetos por categoria animal

Fases de produção

Produção (m3/animal/mês)

Dejetos líquidos (litros/dia)

25 a 100 kg

7,0

0,25

Porcas

16,0

0,48

Porcas em lactação

27,0

0,81

Macho

9,0

0,28

Leitões na creche

1,4

0,05

Adaptado de Brustolini & Mendonça (2009).

Para calcular-se a área e estrutura necessária para a armazenagem dos dejetos, geralmente utilizamse as informações dos volumes produzidos nos diferentes tipos de produção (Tabela 2), sendo que essas
informações são obtidas nos órgãos ambientais de cada estado.

TABELA 2 - Estimativa da geração de dejetos para diferentes tipos de produção

Tipo de produção

Unidade
de medida

Período
(dias)

Produção de
dejetos (L/dia)

Produção de dejetos
(L/ano)

Ciclo completo

Matriz

365

57,0

20.865

1

Matriz

365

16,0

5.840

1

Matriz

365

27,0

9.855

Terminação (110 dias)

Cabeça

365

6,7

2.211

Creche (50 dias)

Cabeça

365

1,7

510

Central de
inseminação

Cabeça

365

9,8

3.577

UPL 21 dias
UPL 63 dias

1

Unidade produtora de leitões
Adaptado de Fepam (2007).

Segundo Perdomo et al. (1999), quantificar o volume diário de dejetos produzidos não é uma tarefa
fácil, pois existe variação entre os criadores (diferenças de manejo, higiene, desperdícios e outros) e até no
mesmo criador ao longo do tempo. Amaral (2011) estudando esse assunto chegou a valores diferentes da
Tabela 2. Suas observações mostram que em uma granja de ciclo completo, com menor desperdício de água,
o consumo será de 100 L/dia/matriz. Já em granjas que possuem médio e alto nível de diluição do dejeto, o
volume diário produzido será de 150 e 200 L/dia/matriz, respectivamente. Dentro de um mesmo sistema de
produção podem haver diferenças no volume de dejeto produzido. Ao se trabalhar com lâmina d’água na
terminação, por exemplo, estima-se um aumento da ordem de 15% na produção de dejetos (AMARAL,
2011).
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Produção de dejetos nos diferentes sistemas de produção
Alguns sistemas de produção são apontados como alternativos ao sistema convencional, e um dos
principais argumentos para a utilização destes é o menor impacto que causariam no meio ambiente. COSTA
et al. (2001) apontam o Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre (Siscal) como uma boa opção para
suinocultores que querem iniciar a atividade suinícola e não podem fazer grandes investimentos ou, aqueles
que já possuem um sistema de produção instalado e pretendem ampliar a produção, ou ainda, aqueles que
desejam proporcionar bem estar aos animais, com a perspectiva de produzir suínos com menor agressão ao
meio ambiente.
Outro sistema alternativo de produção de suínos é o realizado em cama sobreposta, também
conhecido por “deep bedding”. Esse sistema caracteriza-se por apresentar menor custo de implantação, maior
facilidade no tratamento dos dejetos, menor poder de poluição e proporcionar maior conforto e bem-estar aos
suínos (COSTA et al., 2006).
Em ambos os sistemas de produção, os suínos produzem a mesma quantidade de dejetos (Tabela 1);
no entanto, o volume final de dejeto observado nas granjas será alterado em virtude do sistema adotado.
Oliveira (2004) observando os resultados de análises de dejetos suínos gerados em sistemas convencionais
de produção em ciclo completo (piso ripado total ou parcial), e em sistema de cama sobreposta na fase de
crescimento e terminação, constatou que os dejetos líquidos, na forma bruta possuíam apenas 1,6% de
matéria seca, enquanto que na cama de maravalha (sistema de cama sobreposta) o teor de matéria seca
chegou a 43,4%.
No sistema de cama sobreposta ocorre maior acúmulo de nutrientes que o sistema convencional, o
que permite que esse produto seja transportando por longas distâncias, mantendo uma boa relação
custo/beneficio. Já no caso do dejeto liquido o custo com transporte acaba sendo mais oneroso, quando se
considera a quantidade de nutrientes depositada no solo. Cada tonelada de dejeto liquido (bruto) possui 2,2
kg de nitrogênio, enquanto que na cama de maravalha (cama sobreposta) encontra-se 8,7 kg de nitrogênio
(OLIVEIRA, 2004). Esse baixo teor de matéria seca e consequentemente de nutrientes observado nos dejetos
líquidos, faz com que se limite o transporte a pequenas distâncias, culminando com a utilização do mesmo no
entorno das granjas. Girotto et al. (2010) descrevem que em boa parte das propriedades a quantidade de
dejetos produzida excede a capacidade de suporte dos solos disponíveis nessas propriedades.

Potencial poluidor dos dejetos e seu uso como fertilizante
A atividade suinícola é considerada pelos órgãos ambientais uma “atividade potencialmente
causadora de degradação ambiental”, sendo enquadrada como de grande potencial poluidor. Pela Legislação
Ambiental (Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais), o produtor pode ser responsabilizado criminalmente
por eventuais danos causados ao meio ambiente e à saúde dos homens e animais (BRUSTOLINI &
MENDONÇA, 2009).
O problema dos dejetos consiste basicamente na utilização continua desses resíduos nas mesmas
áreas, geralmente próximas das unidades de produção e, em grande parte dos casos, em frequências e
quantidades excessivas em relação à capacidade de absorção pelas plantas cultivadas (MATTIAS, 2006).
Scherer et al. (2010) observaram que a utilização continuada de dejetos de suínos como fertilizante em áreas
com culturas anuais proporciona maior acúmulo de nutrientes (fósforo, potássio, cobre e zinco) na camada
superficial do solo do que a adubação mineral. No momento em que é atingida a capacidade de retenção dos
metais pelo solo, estes podem atingir camadas mais profundas, chegando inclusive ao lençol freático. Além
disso, o acúmulo de metais pesados leva a uma reação intensa com os constituintes coloidais e biológicos,
tanto na camada superficial do solo, como dissolvidos na água. Na eventual absorção por microrganismos ou
vegetais, pode apresentar altos riscos ao ecossistema e à saúde humana (DAI PRÁ et al., 2009).
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Segundo Dai Prá et al. (2009), o problema do despejo de dejetos nos recursos hídricos é o rápido
aumento populacional das bactérias. As bactérias são as principais responsáveis pela decomposição da
matéria orgânica; assim, quando os dejetos são liberados em um curso de água com boa qualidade de
oxigênio dissolvido, as bactérias aeróbias ou facultativas têm um incremento em sua população, acelerando o
processo de decomposição, consumindo oxigênio e originando dióxido de carbono e água, deste modo
diminuindo, consideravelmente, a possibilidade de sobrevivência da fauna aquática.
Embora exista a grande preocupação quanto ao impacto que os dejetos suínos podem causar ao
ambiente, é importante salientar que o mesmo pode ser considerado um bom fertilizante, pois os resíduos dos
suínos representam uma excelente fonte de nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo e potássio, que
podem substituir total ou parcialmente o adubo químico (VIELMO et al., 2011).
Arruda et al. (2010) ao avaliarem a utilização dos dejetos suínos em cultivos sucessivos de milho e
aveia preta, constataram que a utilização desses dejetos manteve a qualidade física do solo. Vielmo et al.
(2011) observaram uma influência positiva dos dejetos suínos sobre o Tifton 85, o que torna esse resíduo
uma opção de fertilizante a ser utilizado em pastagens.

Medidas para reduzir o potencial poluidor dos dejetos
Algumas práticas podem ser utilizadas para reduzir a eliminação de nitrogênio, fósforo e metais
pesados nos dejetos suínos. Essa redução pode ser alcançada através da modificação da dieta dos animais.
Dentre os principais fatores que podem contribuir com essa redução, cabe citar: a melhora da eficiência
alimentar dos animais, o uso de nutrientes na ração de acordo com as exigências dos animais, o emprego da
técnica de restrição alimentar para suínos em terminação, a redução dos níveis de cloreto de sódio, fazendo
com que haja uma utilização mais racional da água e, finalmente, o uso de minerais orgânicos em
substituição aos inorgânicos, reduzindo assim excreção dos mesmos (DAI PRÁ et al., 2009). Modificar a
dieta ou o manejo alimentar dos animais, a fim de nutrir de acordo com as exigências e assim diminuir a
excreção de compostos potencialmente poluidores, pode receber o nome de “alimentação de precisão”.

Formulação levando-se em conta a composição química dos ingredientes
Desconhecer a composição nutricional dos ingredientes que compõem uma ração, pode ser um dos
principais fatores que contribui para o aumento da quantidade de compostos eliminados nos dejetos suínos,
que por sua vez intensifica o seu poder poluidor. Todo profissional que desconhece a real composição
nutricional dos ingredientes tende a trabalhar com margens de segurança muito grandes. Estas margens
variam de acordo com o nível de conhecimento do técnico, da fase de produção dos animais, do impacto
econômico da decisão, entre outros (PENZ JUNIOR, 2000).
O controle de qualidade das matérias-primas nas fábricas de rações consiste geralmente de uma
avaliação inicial, que normalmente recebe o nome de “padrão para recebimento”, e uma avaliação
subsequente, que é chamada de “análises de controle”. As análises do padrão para recebimento, que
envolvem uma avaliação qualitativa do ingrediente (exemplo: umidade, granulometria, entre outros) são
realizadas a cada novo recebimento destas matérias-primas pela fábrica, enquanto que as análises de controle
são realizadas levando-se em conta a capacidade da fábrica em realizar (ou terceirizar) tais análises. Em boa
parte do país não são realizadas essas análises de controle, e quando realizadas a frequência é inadequada, e
como consequência a utilização de valores sub ou superestimados para os nutrientes acaba sendo uma prática
comum. Na Tabela 3 observam-se os dados obtidos para proteína bruta analisada em amostras de farelo de
soja recebidas por uma fabrica de ração do Estado do Rio Grande do Sul, entre fevereiro e agosto de 2012.
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TABELA 3 - Valor da proteína bruta do farelo de soja obtida em diferentes amostras

Teor de proteína bruta
Amostras*

2

2

11

2

Média (%)

43,8

44,3

46,4

47,0

Mínimo (%)

43,8

44,1

46,1

47,0

Máximo (%)

43,8

44,5

46,9

47,0

*Número de amostras analisadas

Conforme pode ser observado na Tabela 3, os valores para a proteína bruta sofreram variação ao
longo dos cinco meses de observação, sendo que na média observaram-se valores que foram de 43,8% a
47,0%. Caso essa fábrica não tivesse os valores da proteína bruta, ou os resultados chegassem ao
nutricionista somente após a utilização do farelo, esse profissional, usando valores disponíveis na literatura,
estaria sub ou super valorizando a proteína da dieta. O resultado seria que quando sub-valorizada a dieta
traria prejuízo ao crescimento do animal; quando super valorizada levaria à maior eliminação de N nos
dejetos.
Na Tabela 4 pode-se observar o que ocorreria com a proteína bruta da dieta, caso o nutricionista
formulasse uma dieta para suínos em crescimento (NRC, 1998) utilizando-se como referência o valor da
proteína bruta do farelo de soja disponível na literatura (ROSTAGNO et al., 2011).

TABELA 4 - Influência do estabelecimento do nível da proteína bruta do farelo de soja sobre o teor de proteína bruta da
dieta

Proteína bruta do farelo de soja
43,8a

44,3a

45,2b

46,4a

47,0a

Milho

74,6

74,6

74,6

74,6

74,6

Farelo de soja (45,22%b)

20,1

20,1

20,1

20,1

20,1

Outros

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

% de proteína na dieta

15,21

15,31

15,50c

15,74

15,86

a

Proteína bruta observada nas amostras de farelo de soja analisadas pela fábrica de ração
Valor da proteína bruta do farelo de soja retirado da literatura (ROSTAGNO et al., 2011)
c
Exigência de proteína bruta dos suínos na fase de crescimento dos 50 aos 80 kg de peso vivo (NRC, 1998)
b

Como pode se observado na Tabela 4, com valores menores de PB do farelo, o nutricionista estará
formulando duas dietas com níveis abaixo do recomendado. Com valores mais altos, os níveis acima da
exigência do animal culminarão em maior nível de nitrogênio nos dejetos. Os aminoácidos excedentes serão
catabolizados, visto que, os aminoácidos livres não podem ser armazenados (LEHNINGER et al., 1995). O
164

nitrogênio dos dejetos dos suínos é resultado da desaminação dos aminoácidos não utilizados para a síntese
protéica (MOREIRA et al., 2001).
Na Tabela 5 pode ser observado o consumo de proteína bruta e nitrogênio, calculado para um suíno
em crescimento dos 50 aos 80 kg de peso vivo (NRC, 1998), com um consumo estimado de ração de 90 kg.

TABELA 5 - Efeito do nível da proteína bruta do farelo de soja sobre o teor de proteína e nitrogênio fornecido ao
animal

Proteína bruta do farelo de soja
43,8a

4,3a

45,2b

46,4a

47,0a

% de proteína na dieta

5,21

15,31

15,5c

15,74

15,86

Consumo de proteína (kg)

3,69

3,78

3,95c

4,17

14,27

Consumo de nitrogênio (kg)

2,19

2,20

2,23

2,27

2,28

Déficit (-) ou Excesso (+) de proteína (kg)

-0,26

-0,17

-

0,22

0,32

Déficit (-) ou Excesso (+) de nitrogênio (kg)

-0,04

-0,03

-

0,03

0,05

a

Proteína bruta observada nas amostras de farelo de soja analisadas pela fábrica de ração
Valor da proteína bruta do farelo de soja retirado da literatura (ROSTAGNO et al., 2011)
c
Exigência de proteína bruta dos suínos na fase de crescimento dos 50 aos 80 kg de peso vivo (NRC, 1998), com um
consumo estimado de ração de 90 kg
b

No caso de uma dieta formulada com o farelo de soja contendo 46,4% de PB, teria-se um consumo
de 0,22 kg de proteína e/ou 0,03 kg de nitrogênio a mais por animal (Tabela 5). Extrapolando esse valor para
mil animais, em aproximadamente 35 dias, haveria um consumo excedente de 220 kg de proteína e 30 kg de
nitrogênio seriam eliminados a mais nos dejetos.
O correto é formular as dietas observando os níveis nutricionais de cada lote de um mesmo
fornecedor e/ou produtor, e para isso, as empresas que produzem ração deveriam intensificar o uso de
laboratórios de bromatologia (PENZ JUNIOR, 2000), além de proporcionar matéria-prima em volume
suficiente que permita que os ingredientes que cheguem à fábrica sejam usados somente após a análise do
mesmo. No caso dos produtos recebidos a granel, o interessante é oportunizar armazenagem diferenciada de
um mesmo produto em lotes diferentes, conforme o seu teor nutricional, podendo-se estabelecer uma
margem de variabilidade; por exemplo, fazer um lote de farelo de soja de 46,0% até 46,9% de proteína bruta.

Formulação observando-se a fase de produção
De maneira geral, as exigências nutricionais são estabelecidas para os animais de acordo com o tipo
e a fase de produção. Quando se fala em “tipo de produção”, refere-se basicamente aos animais em gestação,
lactação, creche e engorda (crescimento e terminação); já no caso das “fases”, pode-se dizer que um animal
dentro de um tipo de produção apresenta diferentes fases. Por exemplo, animais em engorda podem ser
subdivididos em fase de crescimento (logo após o desmame), terminação e acabamento, e mesmo dentro de
alguma dessas fases, o animal pode sofrer nova subdivisão (terminação I e II).
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No caso de suínos que são produzidos com o objetivo final de produção de carne, a alimentação por
fase consiste em fornecer sucessivas dietas, cada uma delas respeitando as exigências nutricionais dos
animais, em termos de proteína, aminoácidos, fósforo, cálcio, entre outros (POMAR et al., 2009; RIGOLOT
et al., 2010). Na literatura alguns informes sugerem manejos diferenciados, tanto no número de fases a serem
adotadas tanto na quantidade de ração a ser fornecida (Tabelas 6 e 7).

TABELA 6 - Exigência de energia e proteína bruta de suínos em crescimento com consumo de ração à vontade

Peso corporal (kg)
20-50

50-80

80-120

Energia Metabolizável (kcal/kg)

3265

3265

3265

Proteína bruta (%)

18,0

15,5

13,2

Adaptado de NRC (1998).

TABELA 7 - Exigência de energia e proteína bruta de suínos machos castrados de alto potencial genético (desempenho
regular) e com consumo de ração pré-estabelecido

Peso corporal (kg)
15-30

30-50

50-70

70-100

100-120

Energia Metabolizável (kcal/kg)

3230

3230

3230

3230

3230

Proteína bruta (%)

17,35

15,80

14,30

12,71

11,60

Consumo diário de ração (kg)

1,094

1,880

2,475

2,980

3,495

Consumo diário em proteina (g)

189,8

297,0

353,9

378,7

405,4

Adaptado de Rostagno et al. (2011).

Segundo Pomar et al. (2009), espera-se que com o aumento do número de fases (dietas) ocorra uma
redução nos custos de alimentação, uma diminuição na excreção de nutrientes e melhora na eficiência
alimentar. Latimier & Dourmad (1993), compararam dois sistemas:uma dieta contendo 17,5% de PB em toda
a fase de crescimento e terminação e duas dietas- 17,8% PB para os animais em crescimento e 15,4% de PB
para os animais em terminação. Observaram que no segundo sistema houve uma redução de 8% na excreção
de nitrogênio. Rigolot et al. (2010) desenvolveram um modelo matemático (modelagem) a partir de dados da
literatura para avaliar o volume e composição dos dejetos suínos, e neste contexto mediram o efeito de três
cenários de alimentação (Tabela 8).
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TABELA 8 - Efeito do manejo nutricional e do fornecimento de fitase e aminoácidos sintéticos para suínos em engorda
dos 30 aos 100 kg sobre a excreção de fósforo e nitrogênio

Dieta A1

Dieta B2

Dieta C3

Crescimento (g/kg)

200

165

145

Terminação (g/kg)

200

150

120

Crescimento (g/kg)

0,55

0,48

0,46

Terminação (g/kg)

0,55

0,44

0,40

5,10

3,82

2,90

Urina (%)

71

68

65

Fezes (%)

29

32

35

Fósforo excretado (g/suíno)

786

579

509

Proteína bruta

Fósforo

Nitrogênio excretado (kg/suíno)

1

Dieta de fase única do crescimento a terminação, com 20% de proteína bruta
Duas dietas, uma para o crescimento (20% de proteína bruta) e outra para a terminação (14% de proteína bruta)
3
Duas dietas, uma para o crescimento (20% de proteína bruta) e outra para a terminação (14% de proteína bruta), com a
adição da enzima fitase e aminoácidos sintéticos
Adaptado de Rigolot et al. (2010).
2

Como pode ser observado na Tabela 8, com o aumento de mais uma dieta (A para B), há em torno de
25% de redução na excreção de nitrogênio e fósforo. Com a adição de fitase e aminoácidos sintéticos (dieta
C), a redução foi ainda maior. Comparando a dieta A e a C, a diminuição foi de 43,1% para o nitrogênio e
35,2% para o fósforo.
Segundo Penz Junior (2000), a restrição alimentar foi introduzida na suinocultura basicamente com o
propósito de melhorar a conversão alimentar dos lotes e a qualidade das carcaças. Consequentemente, a
maior eficiência alimentar, a partir do melhor aproveitamento dos nutrientes, e a redução do desperdício de
alimento (MARCATO et al., 2005) fazem com que ocorra uma redução do custo de produção e uma
diminuição da produção de dejetos (PENZ JUNIOR, 2000).
Marcato et al. (2005) ao estudarem o efeito da restrição alimentar de suínos machos castrados dos 41
aos 60 kg de peso vivo, constataram que as médias absolutas do consumo diário de cada nutriente estudado
decresceram com o aumento da restrição alimentar, conforme desejado (Tabela 9). Esses benefícios foram
observados pelos autores sem haver diferença significativa (P>0,15) para a variável peso dos suínos, ou seja,
essa técnica não ocasionou perda de desempenho por parte dos animais.
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TABELA 9 - Efeito da restrição alimentar sobre os valores excretados de nitrogênio, fósforo, cobre e zinco na matéria
seca

Parâmetro

Consumo

Restrito*

Redução (%)

à vontade
Fósforo
Consumo (g/dia)

8,18

7,48

8,56

Excretado (g/dia)

5,74

5,14

10,45

Consumo (g/dia)

39,26

35,91

8,53

Excretado (g/dia)

21,30

19,35

9,15

Consumo (g/dia)

12,19

11,15

8,53

Excretado (g/dia)

12,01

10,97

8,66

Consumo (g/dia)

206,23

188,63

8,53

Excretado (g/dia)

194,96

180,70

7,31

Nitrogênio

Cobre

Zinco

*Consumo restrito refere-se a um consumo 8,6% inferior ao consumo à vontade
Adaptado de Marcato et al. (2005).

Intelligent feeding
O sistema de alimentação de precisão, também conhecido como Intelligent Precision Feeder (IPF)
está surgindo como uma ferramenta que pode contribuir para melhorar a eficiência na utilização dos
nutrientes pelos animais, e consequentemente reduzir a excreção destes compostos no ambiente. O IPF
permite fornecer uma dieta específica para cada indivíduo e em tempo real integrando a variabilidade
individual. Em suma, esse sistema é composto de comedouro automático que serve de alimentador e
mecanismo de medição de peso e consumo em tempo real. Acoplado ao comedouro existe um subsistema de
dosagem que permite fornecer uma dieta em quantidades e qualidade determinadas pelo sistema. O sistema é
composto por um modelo matemático que estima as exigências e pelo programa de formulação de dietas
(HAUSCHILD, 2010).
Sistemas como IPF surgem como uma excelente alternativa aos modelos tradicionais, pois, mesmo
com a utilização de um número maior de fases ao longo da vida produtiva dos animais, ocorre o desperdício
de nutrientes, que consequentemente são eliminados para o ambiente. Pomar et al. (2009) estimaram o
impacto da formulação de dieta individual e diária sobre a alimentação fornecida em 3 fases, e constataram
que houve uma redução no consumo de nitrogênio e fósforo de 25 e 29%, respectivamente, e as excreções
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desses nutrientes reduziram em 38%. Além disso, como os animais consumiram as dietas com maior custo
por um período menor, observaram uma redução de custo com alimentação de 4,7%.
Formulação utilizando-se o conceito da proteína ideal
A adequação da quantidade de aminoácidos a ser ingerida pelo animal é conseguida
satisfatoriamente se usado um nível elevado de proteína bruta (PB) na dieta, o que torna-se muito oneroso e
ineficiente em função do desbalanço entre aminoácidos que esta prática pode trazer (RIBEIRO et al., 2006).
Além disso, depois de absorvido, o excedente de aminoácidos livres não será armazenado (LEHNINGER et
al., 1995), sofrendo desaminação e posteriormente sendo eliminando nos dejetos suínos, o que aumenta a
quantidade de nitrogênio eliminado na excreta (MOREIRA et al., 2001).
Formular as dietas baseadas no conceito da proteína ideal é uma prática que pode ser adotada para
reduzir a quantidade de nitrogênio nas dietas/excretas, e ao mesmo tempo permitir o fornecimento de uma
dieta com balanço exato de aminoácidos, sem deficiências ou excessos (BAKER, 1997).
Conforme Ribeiro et al. (2006), a suplementação de aminoácidos às rações de suínos com baixos
níveis de proteína tem o propósito de reduzir os excesso de aminoácidos que ocorrem em dietas práticas, sem
entretanto, reduzir o desempenho produtivo dos animais. Para que a adoção de uma dieta baseada no
conceito de proteína ideal não interfira negativamente no desempenho dos animais, deverá ser fornecida uma
quantidade mínima de proteína, pois a falta de nitrogênio prejudicará a síntese de aminoácidos não-essenciais
(BERTECHINI, 2006; ALBINO, 2010).
A redução de nitrogênio consumido quando se formula com base no conceito da proteína ideal, não
só melhora o aproveitamento dos aminoácidos, como da energia. A menor excreção de nitrogênio também
resulta em uma menor produção de calor para catabolizar os aminoácidos, pois eles estarão na dieta em
menor quantidade e de forma balanceada. Assim, a energia líquida da dieta aumenta (PENZ JUNIOR, 2000).
De maneira geral, o uso de aminoácidos sintéticos em boa parte das fábricas de rações está
condicionado a questões mercadológicas, e sua utilização é atrelada geralmente ao custo do farelo de soja.
Em situações de alta no valor do farelo incluem-se os aminoácidos sintéticos às rações, já em uma situação
de preços mais baixos, retira-se ou reduz-se a inclusão dos mesmos. Além disso, o preço e a disponibilidade
dos aminoácidos acabam sendo muitas vezes um limitante ao seu uso, pois em alguns casos o custo das
fórmulas e consequentemente da alimentação acabam aumentando. Em boa parte dos sistemas produtores de
suínos as fórmulas não são projetadas para reduzir o potencial poluidor dos dejetos, mais sim para maximizar
os ganhos financeiros ou reduzir as perdas (quando a suinocultura encontra-se em crise). Assim, a adoção do
conceito de proteína ideal, na prática, é muito mais uma questão de “custo de oportunidade”.
O nível de proteína bruta exigida em uma dieta se altera conforme o tipo de produção, ou a fase em
que os animais se encontram. Por exemplo, animais após o desmame e porcas em lactação demandam uma
maior quantidade de proteína nas dietas. Sem o emprego de aminoácidos sintéticos é pouco provável que o
nutricionista consiga formular uma dieta à base de milho e soja com o valor da proteína bruta sugerida na
literatura para essas fases; geralmente o nível será maior. Na Tabela 10 apresentamos uma dieta baseada nas
recomendações nutricionais para porcas em lactação obtidas na Tabela Brasileira de Aves e Suínos
(ROSTAGNO et al. 2011). Nesse exemplo prático, têm-se três dietas formuladas para porcas em lactação,
mostrando-se qual será a redução hipotética no teor de nitrogênio vindo do milho e farelo de soja, em cada
uma das fórmulas com a entrada dos aminoácidos industriais.
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TABELA 10 - Efeito da formulação com o emprego de L-lisina e DL-metionina, sobre a redução do nitrogênio da dieta

Dieta 1

Dieta 2

Dieta 31

Milho (%)

56,44

57,37

57,79

Farelo de soja (%)

36,60

35,66

35,24

Óleo de soja (%)

4,40

4,37

4,36

L-Lisina (%)

-

0,03

0,041

DL-Metionina (%)

-

-

0,0018

Outros (%)

2,56

2,57

2,57

Total (%)

100,0

100,00

100,00

Proteína bruta da ração (%)

21,00

20,67

20,53

Nitrogênio (%)

3,36

3,31

3,28

Redução do nitrogênio (%)

-

1,48

2,38

Dietas*

*Dietas formuladas para porcas com 220 kg de peso vivo, com uma leitegada ganhando aproximadamente 2,8 kg/dia de
peso (ROSTAGNO et al., 2011)
1
A quantidade de proteína bruta final da ração foi de 20,53% conforme o proposto por Rostagno et al. (2011)

A redução do nível proteico da dieta estará diretamente atrelada ao número de aminoácidos sintéticos
disponíveis para uso. Como pode ser observado na Tabela 10, com a inclusão de L-lisina houve uma redução
1,48% na concentração de nitrogênio na dieta (dieta 2). Já com a inclusão da DL-metionina essa redução
chegou a 2,38% (dieta 3).
Nunes et al. (2006) avaliaram a adição de diferentes níveis de lisina digestível na ração de fêmeas
suínas em lactação, sendo que em todos os tratamentos o nível de proteína bruta empregado foi de 17,2%
(NRC, 1998). Observaram que as respostas de desempenho foram muito similares indiferentemente do
tratamento, sendo que o menor nível estudado (0,84%) atendeu às exigências tanto para desempenho
reprodutivo das fêmeas como para desenvolvimento da leitegada. Observaram que somente para minimizar a
perda de proteína corporal da fêmea durante a lactação, o nível mais adequado a ser utilizado na dieta seria o
de 1,14%.
Com base nos resultados zootécnicos observados no trabalho de Nunes et al. (2006) o nível de 17,2%
de proteína bruta pode ser empregado em dietas de fêmeas em lactação. Assim, a próxima tabela (Tabela 11)
apresenta além das três dietas já mostradas, uma nova dieta, com a adição de L-Treonina, L-Triptofano e LValina, fazendo com que a dieta 4 alcance um nível máximo de 17,2% de proteína bruta. As exigências de
aminoácidos digestíveis foram mantidas, conforme a indicação de Rostagno et al. (2011).
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TABELA 11 - Efeito da formulação com o emprego de L-lisina, DL-metionina, L-treonina, L-triptofano e L-valina,
sobre a redução do nitrogênio da dieta

Dieta 1

Dieta 2

Dieta 31

Dieta 42

Milho (%)

56,44

57,37

57,79

67,67

Farelo de soja (45%) (%)

36,60

35,66

35,24

25,02

Óleo de soja (%)

4,40

4,37

4,36

3,98

L-Lisina (%)

-

0,03

0,041

0,351

DL-Metionina (%)

-

-

0,0018

0,074

L-Treonina (%)

-

-

-

0,109

L-Triptofano (%)

-

-

-

0,022

L-Valina (%)

-

-

-

0,105

Outros (%)

2,56

2,57

2,57

2,7

Total (%)

100,0

100,00

100,00

100,0

Proteína bruta da ração (%)

21,00

20,67

20,53

17,20

Nitrogênio (%)

3,36

3,31

3,28

2,75

Redução do nitrogênio (%)

-

1,48

2,38

18,15

Dietas*

*Dietas formuladas para porcas com 220 kg de peso vivo, com uma leitegada ganhando aproximadamente 2,8 kg/dia de
peso (ROSTAGNO et al., 2011)
1
A quantidade de proteína bruta final da ração foi de 20,53% conforme proposto por Rostagno et al. (2011)
2
A quantidade de proteína bruta final da ração foi de 17,2% conforme proposto pelo NRC (1998) e Nunes et al. (2006)

Supondo que uma fêmea consuma em média 140 kg de ração durante o período de lactação,
utilizando as informações da Tabela 5.3.2, ela irá consumir aproximadamente 4,70 kg da dieta 1, 4,63 kg da
dieta 2, 4,60 kg da dieta 3 e 3,85 kg da dieta 4, em nitrogênio durante a lactação, com uma redução no
consumo de nitrogênio da dieta 1 para as demais de 1,5%, 2,1% e 18,1%, respectivamente.
Segundo Cromwell et al. (1996), a excreção de nitrogênio pode ser reduzida em até 35% quando
suínos são alimentados com dietas contendo 15% de proteína bruta suplementadas com aminoácidos, em
comparação àqueles alimentados com 18% de PB, sem suplementação de aminoácidos.
Nones et al. (2002) avaliaram diferentes dietas para suínos em crescimento, e observaram que
indiferentemente do conceito empregado (proteína bruta versus proteína ideal), os animais que receberam as
rações contendo 15% a mais de lisina total ou digestível apresentaram maior ganho de peso diário (ambas as
dietas foram calculadas para possuírem 16,19% de PB). No entanto, os autores constaram que os animais
com 15% a mais de lisina digestível (dieta baseada na proteína ideal) apresentaram menor excreção de
nitrogênio do que aqueles que consumiram 15% a mais de lisina total (dieta baseada na proteína bruta).
Provavelmente, essa menor excreção de nitrogênio deve-se ao fato que a dieta baseada na proteína ideal
continha menos excessos dos demais aminoácidos do que a dieta convencional.
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É importante que se frise que a formulação com base no conceito de proteína ideal só tem sentido se
usarmos os valores de aminoácidos digestíveis. Do contrário, o conceito de “uma proteína com total
disponibilidade na digestão e no metabolismo”, estaria comprometido.

Utilização de enzimas exógenas
Os ingredientes vegetais possuem normalmente fatores antinutricionais e/ou substâncias que não são
normalmente digeridas pelas enzimas digestivas. O uso de enzimas específicas permite a melhora no
aproveitamento destes compostos, com menor eliminação de substâncias poluentes (BERTECHINI, 2006).
Segundo Butolo (2010), comercialmente encontram-se à disposição as enzimas fitases, beta-glucanases,
endoxilanases, alfa-amilases, proteases, pectinas, pentosanases e lipases (BUTOLO, 2010).
Vários são os fatores considerados como antinutricionais, sendo os mais comuns aqueles que podem
interferir no processo digestivo normal. Podemos citar os polissacarídeos não amiláceos (PNAs) e o fósforo
fítico (fitato). Os PNAs aumentam a viscosidade intestinal, dificultando a ação das enzimas endógenas e a
absorção dos nutrientes, e os fitatos indisponibilizam minerais (BERTECHINI, 2006) e aminoácidos
(LEHNEN et al., 2011). Aproximadamente 75% do fósforo presente nos grãos e cereais está indisponível,
em razão das ligações com moléculas de fitato (LEHNEN et al., 2011), sendo que a enzima fitase tem se
mostrado muito eficaz na liberação de fósforo, e de outros minerais, tais como cálcio, zinco, ferro,
manganês, entre outros (BERTECHINI, 2006).
LEHNEN et al. (2011), através de meta-análise, observaram que a adição de fitase e xilanase nas
dietas melhorou a digestibilidade ileal de alguns dos nutrientes estudados (Tabelas 12 e 13).

TABELA 12 - Efeito da adição na dieta enzima fitase sobre a digestibilidade ileal aparente (%) dos nutrientes

Sem fitase

Com fitase

P1

Acréscimo2
(%)

Cálcio

52,1

59,7

**

14,6

Fósforo

35,6

47,8

**

34,3

Arginina

84,2

85,9

**

2,00

Nutrientes

1

Significativo a 1% de probabilidade. 2Acréscimo na digestibilidade ileal aparente (%) dos nutrientes
Adaptado de Lehnen et al. (2011).

Como pode ser observado na Tabela 12, houve uma melhora na digestibilidade ileal do fósforo na
ordem de 34,3% ao utilizar-se a enzima fitase nas dietas. Segundo Bertechini (2006), 200 FTU/kg de fitase
nas dietas de aves e suínos liberam mais de 40% do fósforo fítico. Ludke et al. (2002) ao estudarem o efeito
da fitase na dietas de suínos em crescimento constaram que a utilização dessa enzima ocasionou redução
(P<0,10) na quantidade de nitrogênio, fósforo e cálcio excretados pelos animais. Ao comparar a dieta sem
fitase com a dieta contendo 600 UF/kg, os autores observaram uma redução na excreção de nitrogênio total
(fezes e urina) de 8,6%, do fósforo de 56% e 57%, respectivamente nas fezes e urina, e do Ca de 41% nas
fezes.
Atakora et al. (2011) ao estudarem a suplementação de fitase e xilanase na dieta de suínos em
crescimento e terminação alimentando-se à base de farelo ou grão de trigo, constaram que não houve
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diferença no desempenho dos animais; no entanto, a adição das enzimas acarretou uma redução significativa
na excreção de fósforo (mais de 30 %).
TABELA 13 - Efeito da adição na dieta enzima xilanase sobre a digestibilidade ileal aparente (%) de nutrientes

Nutrientes

Sem
xilanase

Com
xilanase

P1

Acréscimo2
(%)

Cálcio

49,4

55,9

*

13,1

Ácido glutâmico

84,7

87,3

*

3,1

Alanina

65,1

68,4

*

5,1

Arginina

83,6

86,2

**

3,1

Fenilalanina

80,1

83,4

**

4,1

Glicina

60,5

64,7

*

7,0

Histidina

78,0

81,0

*

3,8

Isoleucina

76,8

79,5

**

3,5

Leucina

78,8

79,5

*

0,9

Lisina

76,6

79,1

**

3,3

Serina

70,4

74,7

*

6,1

Tirosina

72,3

81,7

*

13,0

1

2

Significativo a 5 (*) e 1 (**) % de probabilidade. Acréscimo na digestibilidade ileal aparente (%) dos nutrientes
Adaptado de Lehnen et al. (2011).

Segundo Barrero et al. (2004) a xilanase atua sobre as frações de fibra da dieta, das quais celulose e
hemicelulose são as principais fontes de substrato. A xilanase também age sobre os arabinoxilanos e βglucanos (PNAs), diminuindo a viscosidade do quimo, o que possibilita maior atividade das enzimas
endógenas sobre o alimento (LEHNEN et al., 2010). Kiarie et al. (2012) ao trabalharem com a adição de um
blend das enzimas xilanase e β-glucanase, em dieta com ingredientes alternativos (cevada, trigo, ervilha),
observaram uma melhora no desempenho de leitoas até os 55 kg de peso vivo. Após este peso, os efeitos não
continuaram.
As enzimas suplementadas nas dietas podem representar uma ferramenta para que nutricionistas
trabalhem com maior eficiência alimentar, contribuindo sempre para a redução de emissão de poluentes no
meio ambiente (BERTECHINI, 2006), tanto pela diminuição da excreção de nutrientes, como pela
diminuição na eliminação dos gases de efeito estufa (ATOKORA et al., 2011).

Utilização de minerais orgânicos
As variações na biodisponibilidade de minerais, as ações de sinergismo ou antagonismo existentes
entre minerais e os problemas ambientais, cada vez mais crescentes com o uso de fontes inorgânicas nas
173

rações de suínos têm alertado pesquisadores a buscarem alternativas que resultem em menor excreção pelos
animais (MUNIZ et al., 2010a). Nesse sentido, a utilização dos minerais nas formas orgânicas apresenta-se
como uma opção à substituição das formas inorgânicas, diminuindo a eliminação no meio ambiente, devido à
maior biodisponibilidade (HAHN & BAKER, 1993).
A formulação de dietas com níveis de microminerais (Cu, Zn, Fe, Mn e Se) que excedem às
recomendações nutricionais tem sido muito utilizada nas granjas de suínos (MUNIZ et al., 2010a). Além
disso, o uso de níveis elevados de zinco e cobre na dieta é uma prática amplamente adotada, com resultados
satisfatórios na sanidade e desempenho dos animais (HAHN & BAKER, 1993) nas fases subsequentes ao
desmame. A eficiência na utilização do cobre e zinco pelos suínos é baixa e varia de acordo com tipo e fase
de produção que os animais se encontram. Por exemplo, leitões logo após o desmame apresentam uma
baixíssima eficiência na utilização do cobre e zinco de 0,9 e 2,0%, respectivamente. Em animais para
lactação a eficiência vai de 2,9% para o Cu até 21,0% para o Zinco (RIGOLOT et al., 2010). A baixa
eficiência dos animais em aproveitar esses microminerais, associada à utilização de níveis elevados nas
dietas, acaba potencializando o poder poluidor dos dejetos suínos.
Uma possibilidade na nutrição de minerais é o uso de fontes orgânicas. Mineral orgânico é aquele
que se apresenta complexado com aminoácidos, porções solúveis de proteína ou polissacarídeos (VIEIRA,
2008). Muniz et al. (2010a) observaram que suínos consumindo rações com minerais de fontes orgânicas
apresentaram melhor ganho diário de peso e conversão alimentar, dos 24 aos 57 dias de vida.
Caniatto (2011), trabalhando com suínos de 68 dias de idade, observou maior excreção de zinco na
ausência dos minerais orgânicos e da fitase nas dietas (P<0,05). A utilização do mineral orgânico na forma
de proteinato possibilitou a redução da excreção de zinco em 12%; já a utilização da fitase diminuiu a
excreção desse mineral em 18%.
Por outro lado, alguns autores descrevem que os níveis de excreção fecal de Cu estão relacionados
com a quantidade oferecida nas dietas, e não com a fonte utilizada (ARMSTRONG et al., 2004;
HERNANDEZ, 2006). Entretanto, o desempenho dos animais que recebem menor quantidade da fonte
orgânica, é semelhante ao daqueles com o nível mais alto de Cu inorgânico (VEUM et al., 2004;
HERNANDEZ, 2006; MUNIZ et al., 2010b;) (90 ppm x 240 ppm ou 80 x 160 ppm, 50 e 100mg x 250 ppm,
respectivamente) e Zn inorgânico (300 ppm ou 450 ppm de Zn-polissacarídeo x 2000 ppm de óxido de Zn)
(BUFF et al. 2005). Por apresentarem uma maior biodisponibilidade e bioatividade, os minerais orgânicos
podem garantir a suplementação de microelementos em dosagens inferiores às normalmente utilizados com
os ingredientes inorgânicos, como os resultados acima apresentados.
Quanto ao Selênio, Kim & Mahan (2001ab) observaram toxidade de fontes orgânicas (levedura
enriquecida com Se) ou inorgânicas (selenito de sódio) nos níveis de 7 ppm. Contudo o Se orgânico afetou
mais o desempenho reprodutivo de leitoas, enquanto o inorgânico foi mais prejudicial durante a lactação.
Nos suínos em crescimento e terminação os autores observaram que as dietas com Se orgânico ou inorgânico
foram tóxicas acima de 5 ppm, mas os efeitos de selenose foram mais severos (perda de peso e rachadura nos
cascos) e ocorreram mais cedo quando usando selenito de sódio.
Uma outra observação importante é que nada vale a prática comum entre nutricionista de colocar-se
na dieta ambas as fontes em se tratando de redução destes minerais na excreta. Para diminuir o impacto dos
dejetos no ambiente, o ideal é trocar os minerais inorgânicos pelos orgânicos e reduzir os níveis em que os
mesmos são adicionados à dieta. O maior preço encontrado para minerais orgânicos pode ser compensado
pela prática de adicionar-se menores níveis. Por outro lado, em se tratando de impacto ambiental, os preços
dos minerais orgânicos poderiam ser subsidiados para incentivar seu uso, como aconteceu com a enzima
fitase em países como Holanda na década de 70.
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Conclusão
A utilização de técnicas que melhoram a produtividade (manejo e nutrição), e o uso racional da água
nas granjas podem contribuir para redução do potencial poluidor e da quantidade de dejetos produzidos.
Formular as dietas utilizando a matriz nutricional correta, utilizar o conceito da proteína ideal nas
formulações, fazer uso de ingredientes e aditivos que melhoram o aproveitamento dos nutrientes contidos
nos alimentos, e balancear a dieta respeitando a exigência nutricional dos animais, fará com que a
suinocultura tenha seu potencial poluidor diminuído, devido a menor excreção de nutrientes, o que garantirá
que cada vez mais a atividade suinícola caminhe rumo à sustentabilidade.
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Resumo
Este artigo aborda alguns aspectos relacionados com a estruturação de experimentos na suinocultura,
em especial com a sua programação, a sua execução e a interpretação dos seus resultados.

Introdução
Em qualquer área de experimentação, valores numéricos podem naturalmente apresentar grande
dispersão. Quando avaliamos os resultados de um experimento, é necessário diferenciar a variação devido
aos fatores que temos interesse em testar, da variação biológica natural e de outras fontes de variação. Os
métodos estatísticos permitem a organização de várias fontes de variação, antes do experimento, através do
desenho experimental, ou após a geração dos dados, através das análises estatísticas. Métodos estatísticos
fazem parte da metodologia de experimentos, tanto quanto outros métodos usados no diagnóstico de
qualquer condição. Sem a correta aplicação de métodos estatísticos, os resultados dos experimentos não são
cientificamente válidos e não podem ser aplicados com segurança em condições de rotina.
A suinocultura é uma atividade com grande capacidade de gerar tecnologia através de pesquisa,
dentro de períodos relativamente curtos. Esta condição é favorecida por algumas características, tais como: o
grande número de animais em confinamento disponíveis nos plantéis tecnificados, o que permite uma
abordagem populacional em escala; e o ciclo produtivo relativamente curto da espécie suína. Quando fui
convidado a abordar este tema, me surgiram dois questionamentos. O primeiro foi sobre o enfoque. Após
algumas semanas de reflexão (que acabaram atrasando a conclusão deste artigo), concluí que seria mais
interessante falar de aspectos gerais que envolvem a realização de pesquisa na suinocultura, abordando
também as possíveis falhas que certamente ocorrem, mas que não podem ser consideradas como regra.
O segundo questionamento foi: por que eu? Ainda que eu preferisse acreditar que tenha sido pelas
atividades que desenvolvo, junto ao grupo de pesquisa ReproPel, na Faculdade de Veterinária da
Universidade Federal de Pelotas, reconheço que vários outros colegas também desenvolvem atividades de
pesquisa, com grande competência. Desconfio que o convite tenha sido motivado pela minha afinidade com
os métodos estatísticos, pois, sendo médico veterinário, faço parte de uma classe tradicionalmente pouco
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afeita a estes assuntos. Ainda lembro uma época, não tão distante, quando muitos colegas justificavam sua
dificuldade com as análises estatísticas pelo excesso de cálculos ou pela complexidade na construção dos
modelos. Com a evolução da informática, softwares com linguagem acessível facilitaram a realização de
análises estatísticas e a justificativa citada acima ficou sem sentido. No entanto, tenho obervado que os
problemas de relacionamento entre os pesquisadores e as análises estatísticas, em especial na área biológica,
ainda não estão totalmente resolvidos. Pessoalmente, me considero apenas um usuário da estatística, que é
uma ferramenta indispensável para a condução de qualquer experimento. Nas ocasiões (foram várias) em que
a complexidade do experimento no qual estava envolvido extrapolou meus conhecimentos, o assessoramento
de um estatístico foi fundamental.
Dentro deste contexto, este artigo discute algumas características dos modelos usados em
experimentos na suinocultura, enfatizando particularidades associadas com a sua programação e execução,
bem como com a interpretação dos seus resultados.

Os modelos de pesquisa na suinocultura
Em geral, um volume substancial de recursos é destinado para financiamento de pesquisas básicas,
partindo do princípio de que o conhecimento a ser gerado será incorporado em nível aplicado, em médio ou
longo prazo. Assim, recursos destinados a equipar laboratórios são mais acessíveis do que recursos para
equipar instalações para execução de experimentos aplicados. Porém, nem sempre o conhecimento gerado
pela pesquisa básica se difunde conforme esperado. Se o fluxo de geração de conhecimento entre a pesquisa
básica e a pesquisa aplicada não for retroalimentado frequentemente, em todos os níveis do sistema de
produção, poderá ocorrer um vácuo de inserção de inovações na cadeia produtiva (TOKACH et al., 2010).
Portanto, ainda que o financiamento destinado à pesquisa básica seja fundamental, a aplicação de recursos
em pesquisas de enfoque aplicado também deve ser incentivada.
No Brasil, os investimentos em pesquisa têm crescido, em função de recursos disponibilizados por
órgãos governamentais de fomento, de financiamentos por parte da agroindústria ou de parcerias entre
instituições públicas de ensino e pesquisa e empresas privadas. A divulgação de pesquisas em eventos
científicos focados na suinocultura refletiu este crescimento. Entre 2001 e 2009, nos Congressos da
Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, o número de autores envolvidos em trabalhos
de pesquisa cresceu mais de 100%, indicando maior inserção de profissionais da área em pesquisa
(CORRÊA, 2011). Este cenário pode ter sido favorecido pelo crescimento da agroindústria brasileira e pelo
aumento no número de ingressos nas universidades, a partir de ações implantadas pelo governo federal.
Porém, em países considerados desenvolvidos, com políticas universitárias e agroindústrias consolidadas,
tem ocorrido um declínio tanto no número de programas de pesquisa focados na suinocultura, como na
inserção de novos pesquisadores nesta área (TOKACH et al., 2010).
A pesquisa conduzida em instituições públicas de ensino e pesquisa (como as universidades e a
Embrapa) é menos suscetível a ser tendenciosa, em função do controle rigoroso de diversos fatores que
podem influenciar o seu resultado (JOHNSTON et al., 2003). No Brasil, o recente crescimento dos
programas de pós-graduação assegurou a formação de um grande número de jovens pesquisadores. Muitos
destes profissionais se inseriram em instituições de ensino e pesquisa, enquanto outros se inseriram na
agroindústria ou em atividades privadas. A pesquisa em instituições públicas pode concentrar grande parte da
pesquisa básica e, portanto, apresentar limitada aplicação de curto prazo, em especial porque o crescimento
dos programas de pós-graduação não foi acompanhado por investimentos na infraestrutura. Nas
universidades, pesquisas de fundo aplicado exigem investimento em instalações e, mesmo quando as
instalações estão disponíveis, o seu uso demanda recursos para aquisição e alimentação dos animais alojados,
manutenção e mão de obra. Como estes recursos, em geral, não são muito acessíveis em instituições públicas
de ensino e pesquisa, projetos de maior vulto ou de longo prazo são restritos pela ausência de instalações
adequadas e pelo reduzido número de animais disponíveis (JOHNSTON et al., 2003; TOKACH et al., 2010).
Uma vez que pesquisa e desenvolvimento são atividades caras, a migração da pesquisa do ambiente
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acadêmico para o privado se tornou quase inevitável, como uma forma de dividir custos e agregar
conhecimento de outras fontes. Ainda que a inserção de capital da indústria tenha permitido que a pesquisa
na suinocultura se mantivesse em evolução, é importante deixar claro que a pesquisa deve ser voltada para a
geração de conhecimento, não para o lucro.
A condução de experimentos em empresas privadas deve ser direcionada pelos interesses das
empresas e por seu potencial benefício (TOKACH et al., 2010). A expectativa de que as pesquisas tenham
resultados satisfatórios com aplicação de curto prazo não pode ser usada como justificativa para que a
metodologia dos experimentos seja flexibilizada, o que pode comprometer sua credibilidade. Esta não é uma
situação comum, mas pode ocorrer ocasionalmente, quando a inserção de profissionais com formação em
pesquisa nos quadros das empresas for pouco frequente ou quando os resultados da pesquisa ficam restritos
ao ambiente da empresa, pela necessidade de confidencialidade. Assim, eventuais equívocos podem passar
despercebidos, pois, como os resultados da pesquisa não serão publicados, estes não serão submetidos ao
processo de revisão pelos pares, que sempre ocorre no caso de publicação em periódicos científicos.
Nas parcerias entre instituições públicas e privadas, as instituições privadas contribuem com a
infraestrutura necessária para a condução de experimentos e as instituições de ensino e pesquisa contribuem
com um controle mais preciso sobre os diversos fatores que podem afetar os resultados dos experimentos,
que, geralmente, são conduzidos nas instituições privadas simultaneamente ao processo de produção
(JOHNSTON et al., 2003). As experiências anteriores de nosso grupo de pesquisa indicam que a parceria
deve ser constituída, desde o início, com a formulação de uma proposta que atenda aos interesses
acadêmicos, mas que traga potenciais benefícios para a empresa parceira. Durante o processo, ambas as
partes devem ter a liberdade de dar sugestões e/ou fazer críticas, que sejam úteis para a construção de uma
proposta consistente. As atribuições e os custos de ambas as partes devem ser definidos claramente. A
empresa deve se comprometer com a manutenção das atividades do experimento, mesmo com eventuais
dificuldades na sua rotina de trabalho, enquanto que a equipe encarregada de conduzir o experimento deve se
comprometer a reduzir ao máximo possíveis transtornos no sistema de produção da empresa. Quando o
trabalho for concluído, os resultados devem ser discutidos com a empresa, mesmo antes de sua divulgação
externa. Se estas condições forem seguidas, maior será a probabilidade de que os resultados sejam
cientificamente sólidos, tenham aplicação prática e possam não apenas gerar conhecimento relevante para a
empresa, como também serem divulgados em publicações científicas.

Programação e execução de experimentos
Seja qual for o modelo, os experimentos devem seguir uma sequência lógica de métodos que,
embora sejam bastante conhecidos, nem sempre são seguidos à risca. Nestas situações, os resultados gerados
pelo experimento podem ser mal interpretados, obscuros ou tendenciosos. Existe um consenso de que dados
“fabricados” ocorrem em raras ocasiões e são identificados como tal pela comunidade científica. Porém,
existem situações mais comuns e que são mais difíceis de identificar, tais como: a eliminação de alguns
resultados inesperados ou aparentemente inconsistentes, sem uma justificativa técnica; a ausência de
divulgação de dados que não correspondem à expectativa e a repetição exaustiva de experimentos até que
ocorram os resultados desejados.
Para o sucesso de um experimento, o número de observações avaliadas deve ser representativo, para
garantir a confirmação estatística da hipótese do experimento (PETRIE & WATSON, 2006). Os métodos de
amostragem que cumpram estes requisitos devem considerar: o tamanho da população de interesse; a
diferença esperada entre os tratamentos testados; estimativas de médias (e de dispersão) ou frequências
esperadas, baseadas em dados populacionais ou referências; e o nível de significância (em geral de 95%,
expresso por P < 0,05). O detalhamento de métodos de amostragem está além do escopo proposto para este
artigo, mas informação qualificada sobre este tema está disponível na literatura (CANON & ROE, 1982;
DOHOO et al., 2003).
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A definição da amostragem passa necessariamente pela definição da unidade experimental, ou seja, a
menor entidade na qual iremos medir as respostas de interesse (JOHNSTON et al., 2003; PETRIE &
WATSON, 2006). Ainda que esta seja uma definição básica supostamente bem conhecida, na suinocultura
existe uma grande variedade de possíveis unidades experimentais: um animal; amostras colhidas de um
animal (sangue, sêmen etc.), que inclusive podem ser colhidas mais de uma vez do mesmo indivíduo; um
grupo de animais (uma baia de creche ou de terminação) ou uma instalação inteira (um pavilhão de
terminação). Também é importante definir o número de repetições a serem conduzidas, que contribuem para
aumentar o número de observações avaliadas e favorecem a dispersão das diversas formas de variação
presentes durante o experimento (REESE et al., 2010).
Antes do experimento, é importante definir um protocolo, preferencialmente documentado por
escrito, especificando claramente: a alocação dos tratamentos às unidades experimentais; o período de
aplicação dos tratamentos; a forma de coleta dos dados e como os dados serão registrados. As planilhas para
o registro dos dados devem ser montadas antes do início do experimento, definindo quais variáveis serão
medidas. Em cada linha da planilha será feita uma entrada de dados, representando as respostas medidas para
cada unidade experimental. Os tratamentos, repetições e demais fatores (ordem de parto, sexo, raça, genética
etc.) devem ser listados nas colunas. A planilha deve ser testada, a partir de simulações com dados
hipotéticos, e corrigida, se for necessário. A alocação dos tratamentos deve ser estruturada de forma simples
e o número de tratamentos ou grupos a serem comparados deve ser o mínimo indispensável. A combinação
entre um grande número de unidades experimentais, repetições, tratamentos e grupos pode resultar em
desenhos experimentais complexos, que podem ter execução difícil se não estiverem ajustados à
infraestrutura disponível (equipamentos, instalações e equipe de trabalho). Ainda, o número de observações
pode não ser suficiente para contemplar todas as combinações, pois muitos graus de liberdade são
consumidos neste processo. Para resumir esta questão, repito com frequência a meus alunos de pósgraduação: “Agora que o desenho experimental foi definido, imagine você mesmo conduzindo o
experimento. Se você tiver dificuldade em imaginar, provavelmente vai ter dificuldade para fazer”.
O protocolo experimental deve ser seguido à risca, mesmo que ocorram eventuais contratempos que
possam trazer prejuízos ao sistema de produção (TOKACH et al., 2010), o que é fundamental no caso de
parcerias público-privadas. Durante o experimento, não podem ocorrer alterações no sistema de produção
que possam gerar impacto sobre os resultados. Antes do experimento, deve ser feito um treinamento com
todas as pessoas envolvidas, incluindo os integrantes do grupo de pesquisa e os funcionários da granja
(JOHNSTON et al., 2003), para eliminar dúvidas e ajustar qualquer procedimento que, embora definido no
protocolo, não funcione da maneira prevista em condições de campo. Em alguns casos, recomenda-se que a
equipe de trabalho da granja atue nas atividades do experimento sem estar ciente da estrutura dos
tratamentos, impedindo que qualquer tratamento possa ser beneficiado, ainda que involuntariamente. Porém,
o uso deste método, em condições de campo, não é comum.
A experiência de nosso grupo de pesquisa indica que o monitoramento das primeiras semanas de
andamento do experimento permite a identificação e a correção de eventuais problemas, mesmo que isto
implique na eliminação dos dados colhidos até então e em atraso na conclusão do trabalho. Em algumas
situações, torna-se interessante transformar este período inicial em um pequeno experimento de menor
escala, com menos unidades experimentais e curta duração, comumente chamado de experimento piloto. O
experimento piloto pode ser simultâneo ao treinamento da equipe. Os dados gerados no experimento piloto
tem um valor pontual, relativamente limitado e, normalmente, não são considerados como resultados do
experimento. Eventualmente, estes dados podem ser agregados aos resultados do experimento, se gerarem
conhecimento relevante, ou podem ser citados como dados não publicados. Porém, existem casos em que
resultados de um experimento piloto são supervalorizados e acabam sendo considerados como resultados de
maior vulto, o que é questionável.
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Fontes de variação e interpretação dos resultados
A realização de um experimento é motivada pela geração de uma hipótese. Pode parecer
contraditório, mas a teoria estatística indica que, para testarmos uma hipótese, primeiro devemos negá-la.
Portanto, o passo inicial seria estabelecer a hipótese de nulidade (H0), ou seja, de que a associação que temos
interesse em investigar não existe, e, após, formular a hipótese alternativa (Ha) que, se comprovada
estatisticamente, nos levará ao resultado esperado. Como nem tudo na vida acontece como desejamos,
podemos cometer erros durante este processo: erro tipo I; e erro tipo II (DOHOO et al., 2003). O erro tipo I
indicaria uma ansiedade em aceitar como significativa (Ha) uma associação que na verdade não existe (H0),
enquanto que o erro tipo II indicaria uma postura conservadora, que nos levaria a aceitar como irrelevante
(H0) uma associação que é significativa (Ha). Supondo que um experimento seja como um julgamento,
partindo da pressuposição de que o réu seja inocente (H0) até que se prove o contrário (Ha), os
pesquisadores, em geral, estão dispostos a conviver com uma pequena chance, no máximo 5% (P < 0,05) de
cometer um erro tipo I (condenar um inocente), dando menor importância para o erro tipo II (absolver um
culpado). No erro tipo I, corremos o risco de alocar esforços e recursos para resolver problemas que não
exigem intervenção, enquanto que no erro tipo II, deixamos de tomar providências para resolver questões
relevantes, porque falhamos no seu diagnóstico (MARSH & SOLER, 1993).
Quando são medidos diversas vezes, fenômenos biológicos raramente geram resultados idênticos
(PETRIE & WATSON, 2006). Desta forma, variação sempre estará presente, devido a erros, imprecisões,
ou, mais provável, diferenças naturais entre as medidas. Quanto maior for o número de repetições, maior será
a dispersão dos dados e menor o impacto dos valores discrepantes. Se o desenho experimental for correto e
os protocolos forem seguidos à risca, eventuais discrepâncias entre os resultados medidos deverão expressar
claramente a variação atribuída aos tratamentos/efeitos testados, sendo a variação residual, chamada de erro
experimental, atribuída ao acaso (ainda que possa incluir variação devido a qualquer fator não medido no
experimento).
No entanto, existem erros sistemáticos (também chamados de viés), que são intrínsecos à
metodologia do experimento e afetam a precisão dos resultados. Os erros sistemáticos são atribuídos a erros
humanos ou instrumentais (PETRIE & WATSON, 2006), gerados por situações como: protocolos de
execução complexa, com excesso de trabalho ou tarefas tediosas que induzem ou favorecem erros na
execução; diagnóstico incorreto devido a critérios equivocados ou falta de treinamento; arredondamento
excessivo de valores, em especial quando o número de observações é pequeno; e calibração defeituosa de
equipamentos. Erros sistemáticos são difíceis de identificar, pois ocorrem de forma constante, em todos os
dados gerados. A realização de repetições pode não ser eficiente no controle dos erros sistemáticos, pois
estes poderiam ser repetidos em um número maior de observações. Se fontes de variação sistemática não
forem detectadas a tempo de serem registradas nas planilhas de dados, também será difícil controlá-las
através de análises estatísticas.
Após a geração dos resultados, ou mesmo durante a execução do experimento, a integridade dos
dados colhidos sempre deve ser conferida, para identificar eventuais equívocos ocorridos durante o registro,
evitando que estes venham a distorcer os resultados. Um método simples, mas bastante útil para uma
conferência inicial da integridade dos dados, é a geração de distribuições de frequências. As distribuições de
frequências (ou a sua representação gráfica mais comum, os histogramas) seriam a primeira “fotografia” dos
dados colhidos, demonstrando sua dispersão e auxiliando no direcionamento do modelo estatístico a ser
usado na análise, já que um dos erros mais comuns observados em experimentos com resultados pouco
conclusivos é a escolha equivocada do teste estatístico usado na análise dos dados. Ainda que o detalhamento
de todos os testes estatísticos disponíveis extrapole o escopo do presente artigo, sua aplicação, de acordo
com as características das variáveis de interesse, está resumida nas Tabelas 1 e 2 (PETRIE & WATSON,
2006). No caso das variáveis qualitativas ou categóricas, como a taxa de parição, a distribuição de
frequências indica quantas observações foram classificadas em cada categoria (MARSH & SOLER, 1993).
Estas respostas são expressas em percentuais e exigem análise por métodos não paramétricos.
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TABELA 1 - Testes Paramétricosa E Não Paramétricosb Para Comparações Entre Variáveis

Duas variáveis
Quantitativas
Regressão linear a
Correlação de Pearson a

Mais que duas
variáveis

Uma quantitativa, outra nominal
Um grupo
Dois grupos
Independentes
Pareados
Teste de t (1
Teste de t (2
Teste de t
amostra) a
amostras) a
(pareado) a
b
b
Teste do sinal
Teste de Wilcoxon
Teste do sinal b

ANOVA com medidas
repetidas a
Séries temporais a

Teste de
Wilcoxon b

ANOVA múltipla a
Regressão linear
múltipla a
ANOVA com medidas
repetidas a
Regressão logística b
Análise de
sobrevivência b

Adaptado de Petrie & Watson (2006).

TABELA 2 - Testes Não Paramétricos Para Comparação Entre Duas Variáveis Categóricas

Uma variável com duas categorias,
outra nominal
Dois grupos
Mais que dois
grupos
Independentes
Pareados
Qui-quadrado
Teste de
Qui-quadrado
McNemar
Teste exato de
Teste do
QuiFischer
sinal
quadrado/grupos

Variáveis com mais de duas categorias
Ambas
nominais

Ambas
ordinais

Uma nominal,
outra ordinal

Quiquadrado

Qui-quadrado

Qui-quadrado

Correlação de
Spearman

ANOVA de
KruskalWallis

Adaptado de Petrie & Watson (2006).

Para as respostas quantitativas, em geral expressas através de médias, o histograma irá indicar se os
dados seguem uma distribuição normal, ou se a distribuição apresenta caudas que a afastam da normalidade
(MARSH & SOLER, 1993; LUCIA et al., 1999). A pressuposição de normalidade indicada pelo histograma
deve ser confirmada por um teste estatístico específico para essa finalidade. Quando a resposta apresentar
normalidade, como frequentemente ocorre com o tamanho da leitegada (LUCIA et al., 1999), métodos
paramétricos (como o teste de t, a análise de variância e a regressão linear) podem ser usados, permitindo a
comparação entre as médias dos grupos. Caso os dados não tenham normalidade, restam duas alternativas:
transformá-los para outra escala que siga uma distribuição normal, permitindo sua análise por um método
paramétrico; ou usar um método não paramétrico (PETRIE & WATSON, 2006). Algumas variáveis
comumente não apresentam normalidade e são transformadas para serem analisadas por métodos
paramétricos, como: transformação da motilidade espermática para a escala de arco-seno (CORCINI et al.,
2012); e a transformação para a escala logarítmica, para contagens de microrganismos (CORRÊA et al.,
2009) ou para o intervalo desmame-cio, quando os valores extremos não são excluídos (KOKETSU et al.,
1997). Nos casos em que a pressuposição de normalidade da distribuição da resposta não se confirmar, mas
dados não transformados forem analisados por métodos paramétricos, a dispersão excessiva dos valores
provavelmente implicará em resultados questionáveis. Para métodos paramétricos, a normalidade da
distribuição da resposta não é a única pressuposição que deve ser atendida. Outras pressuposições,
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relacionadas com as fontes de variação presentes no experimento, devem ser confirmadas por análises dos
resíduos gerados pelo modelo (PETRIE & WATSON, 2006).
Quando as respostas de interesse forem escores, como a condição corporal de fêmeas ou o vigor
espermático, deve-se tomar cuidado ao definir o método de análise. Embora sejam apresentados em uma
escala numérica, os escores são categorias e devem ser expressos por percentuais, pois, a média dos escores
certamente será um valor em escala decimal, que não representa nenhum dos escores originalmente
atribuídos. Assim, o uso de métodos paramétricos para a avaliação de respostas expressas em escores,
embora comum, não é apropriado. Este fato é reforçado pela constatação de que os escores, na maioria dos
casos, são determinados de forma subjetiva.
Em situações nas quais a variação na resposta de cada unidade experimental é expressiva, como nos
casos das avaliações de qualidade de sêmen, esta variação individual deve ser considerada nos modelos, para
que não comprometa a interpretação dos resultados. Entre as ferramentas estatísticas que podem ser usadas
para esta finalidade, podem ser citadas as análises de variância com medidas repetidas, quando um mesmo
indivíduo fornecer várias amostras que serão usadas para testar todos os tratamentos (CORCINI et al., 2012),
ou as análises multivariadas, quando existirem grupos distintos de vários indivíduos com respostas
semelhantes (GIL et al., 2005).
Em função da informatização da maioria das unidades, há uma grande oferta de bancos de dados na
suinocultura. Estes bancos de dados podem ser usados em estudos retrospectivos, para avaliação de fatores
de risco ou de associações que dificilmente seriam identificados com desenhos experimentais convencionais,
ou na gestão de sistemas de produção através da comparação com o desempenho de modelos de excelência,
o que é chamado de benchmarking (LUCIA et al., 1999). Ainda que os dados retrospectivos gerem
informação relevante, devem ser interpretados de forma cautelosa, pois foram colhidos por pessoas
diferentes, em períodos distintos e sem critérios padronizados. Portanto, estes dados estão sujeitos a fontes de
variação que não podem mais ser devidamente controladas. O mesmo pode ser dito sobre os estudos de meta
análise, que são gerados pela combinação de resultados de outros estudos, para testar hipóteses que não
foram comprovadas nos estudos originais, sem a necessidade de realizar outro experimento (PETRIE &
WATSON, 2006).
A interpretação dos resultados de um experimento passa pela diferenciação entre a variação que
resulta de uma interferência ou tratamento e o erro experimental, que representa a variação biológica, que
ocorre ao natural, sem qualquer intervenção (MARSH & SOLER, 1993; PETRIE & WATSON, 2006). Após
a realização das análises estatísticas, muitas pessoas dirigem sua atenção exclusivamente para a existência de
diferenças significativas (se o valor de P é menor que 0,05). Esta expressão (P < 0,05) representa a
probabilidade de que a diferença observada seja devido ao acaso. Em outras palavras, sempre existe a
probabilidade de que o resultado obtido tenha ocorrido devido a qualquer coisa que não avaliamos no
experimento, porém como ela é muito pequena (menos que 5%), podemos nos arriscar a atribuí-la aos fatores
ou tratamentos que testamos. A interpretação da significância estatística não deve se prender exclusivamente
ao valor de P, devendo considerar outros fatores que influenciam esta probabilidade: o tamanho da diferença
entre os números comparados; a dispersão dos dados; e o número de observações avaliadas. Grandes
diferenças numéricas entre os valores comparados tem maior probabilidade de indicar diferença significativa,
a menos que o número de observações seja muito pequeno e/ou a dispersão seja muito grande, indicando que
o erro experimental inclui muitas fontes de variação que não foram devidamente controladas. Por outro lado,
com um número representativo de amostras, as fontes de variação se dispersam adequadamente, aumentando
a probabilidade de confirmação de significância estatística, mesmo quando a diferença entre os números
comparados não for muito grande. Para dados expressos por médias, a dispersão é representada pelo desvio
padrão (para fins de descrição) ou pelo erro padrão da média (para fins de comparação). Como o erro padrão
da média é calculado pela divisão do desvio padrão pela raiz quadrada do número de observações (n),
quando os dados apresentam grande dispersão, esta somente será amenizada com um grande número de
observações. Com um número representativo de observações, o modelo usado na análise deverá ter graus de
liberdade suficientes para dispersar várias fontes de variação. Quando isso não ocorre e grandes diferenças
numéricas não se mostram significativas (o valor de P ficou entre 0,06 e 0,10), é possível observar, em
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alguns artigos científicos, frases como: “esta associação provavelmente seria significativa com um maior
número de observações”; ou “houve uma tendência de associação entre as variáveis”. Traduzindo: o desenho
experimental não foi adequado para confirmar a hipótese formulada e os resultados obtidos não são
conclusivos.

Conclusões
Após a conclusão de um experimento, há a expectativa de que seus resultados, caso sejam relevantes,
possam ser aplicados na rotina das atividades dos profissionais que atuam na área em questão. Porém, a
transferência de conhecimentos gerados através de pesquisa nem sempre ocorre com a frequência e a
velocidade desejadas. Um dos argumentos usados com frequência para justificar essa situação é a
necessidade de testar este manejo/técnica/produto “dentro do nosso sistema”, antes de implantá-lo em
condições de rotina. Na verdade, se o resultado tiver sido gerado em um experimento controlado, novos
testes, especialmente sem o mesmo nível de controle científico, apenas acrescentam tempo e trabalho sem
necessidade, e podem gerar resultados discutíveis. Ainda, certos procedimentos são aplicados na rotina do
sistema de produção, sem qualquer validação científica, apenas porque “funcionam”. Estas situações podem
indicar resistência a mudanças que coloquem em questionamento resultados obtidos anteriormente. As
parcerias entre instituições públicas de ensino e pesquisa e as empresas privadas têm contribuído para
incrementar a realização de pesquisa na suinocultura, mas a expansão do conhecimento gerado dentro da
cadeia produtiva ainda precisa ser mais eficiente.
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Resumo
Vários fatores existentes na fase final da criação dos suínos para o abate são capazes de influenciar
no desempenho técnico e econômico desse elo da cadeia produtiva. O escopo dessa revisão consistiu em
abordar alguns pontos relevantes e de cunho prático desde a propriedade em que os animais se encontram até
a sua condução já no abatedouro. O correto controle e ajuste desses pontos quando dos desvios pode ser a
diferença entre o sucesso e o fracasso do cumprimento das especificações de produção.

Introdução
A suinocultura tecnificada mundial tem passado por diversos e longos períodos em que os custos de
produção sobrepõem os preços de venda e isso tem acarretado um processo seletivo nos participantes dessa
atividade. Porém, essa realidade não é verdadeira para todos os sistemas. Vantagens competitivas óbvias tais
como disponibilidade de água e terra, custo e distância dos grãos, estrutura logística eficiente, qualidade e
disponibilidade de mão de obra, custo das instalações e equipamentos, acesso ao capital, a eficiência
produtiva tem se mostrado um grande diferencial para perpetuação da atividade em alguns países e regiões e
até a sua concentração. Dentro desse contexto e considerando a extensão da cadeia produtiva de suínos o
processo de terminação tem especial importância dada a carga de recursos e a escala comumente envolvidos
nesse ponto. O objetivo da presente revisão é discutir alguns aspectos práticos da referida etapa criatória
visando assegurar a manutenção ou captura de novos ganhos para aumentar a possibilidade de atingimento
do ponto de equilíbrio técnico-econômico garantidor da continuidade e, por que não, até mesmo do seu
crescimento.

Frequência de arraçoamento
O aumento da frequência de arraçoamento da metade da fase de terminação até próximo ao momento
do abate tem implicações positivas tanto no ganho de peso diário como na conversão alimentar. Ao comparar
2 e 6 arraçoamentos por dia em animais dos 68 aos 113 Kg, praticando ofertas de ração para alto e baixo
consumo, encontraram melhores resultados com a frequência maior de disponibilização de alimento para os
suínos (SCHNEIDER et al., 2007). Isso está demonstrado na Tabela 1.
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TABELA 1 - Efeito da frequência de arraçoamento em dietas com restrição energética no desempenho de suínos em
terminação

Frequência de arraçoamento/ dia
Aspecto avaliado

2

6

P<

Ganho de peso diário (Kg)

0,47

0,63

0,01

Consumo diário (Kg)

1,61

1,61

0,26

Conversão alimentar (Kg/ Kg)

3,45

2,56

0,01

Ganho de peso diário (Kg)

0,63

0,71

0,06

Consumo diário (Kg)

2,05

2,05

0,63

Conversão alimentar (Kg/ Kg)

3,23

2,86

0,05

Baixo consumo

Alto consumo

Regulagem dos comedouros
A má regulagem dos comedouros automáticos quando essa permite um acesso excessivo dos suínos
à ração tem um impacto negativo para a conversão alimentar, especialmente quando os animais estão mais
pesados e velhos. Ao comparar diferentes regulagens de comedouro expressas em proporção de cobertura do
prato, variando entre 43 e 87% encontrou-se diferença significativa com ganho de 4,9% para conversão
alimentar considerando o primeiro patamar como o mais adequado (MYERS et al., 2009).
Num exercício simples de raciocínio considerando essa diferença em dados hipotéticos, mas factíveis
de um sistema de produção com capacidade de 5.000 animais, com ciclo de terminação de 120 dias, intervalo
entre lotes de produção de 7 dias, 25 Kg de peso médio de alojamento, 125 Kg de peso médio de abate, uma
conversão alimentar esperada de 2,40, mortalidade de 2% e um custo médio da ração de R$ 0,70/ Kg
teríamos o seguinte impacto anual de custo extra no sistema:


Novo patamar de conversão: 2,40 + (2,40 x 4,9%) = 2,52;



Gasto previsto de ração/ animal: (125 – 25) x 2,40 = 240 Kg;



Novo gasto de ração/ animal: (125-25) x 2,52 = 252 Kg;



Diferença de gasto de ração/ animal = 252 – 240 = 12 Kg;



Nº de lotes/ ano: 365 / (120 + 7) = 2,87 lotes;



Nº de abatidos/ ano = (5.000 – (5.000 x 2%)) x 2,87 = 14.063 suínos;



Gasto extra de ração = 14.063 x 12 = 168.756 Kg;



Custo extra no sistema = 168.756 x R$ 0,70 = R$ 118.129,20.
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Uso da imunocastração
O uso dessa tecnologia confere ganhos zootécnicos na fase de terminação ao permitir que os suínos
tenham por um período maior de suas vidas um desempenho igual ao de machos inteiros com a consequente
melhor eficiência alimentar e também ao conferir ganhos em termos qualitativos no frigorífico com maior
deposição de tecido magro. Ao comparar machos castrados cirurgicamente, machos imunocastrados e
machos inteiros observou que o ganho de peso e a conversão alimentar bem como o percentual de carne
magra e de gordura subcutânea foram melhores nos animais submetidos ao uso da referida tecnologia
(PAULY et al., 2009). Isso está demonstrado na Tabela 2.

TABELA 2 - Desempenho zootécnico e características de carcaça de machos castrados cirurgicamente (CC), machos
imunocastrados (IC) e machos inteiros (MI)

Aspecto avaliado

CC

IC

MI

Ganho de peso diário (Kg/ dia)

1,01b

1,14a

1,03b

Conversão alimentar (Kg/ Kg)

3,08a

2,74b

2,55b

Proporção de carne magra (%)

54,5a

56,3b

57,5c

a b c

, , em uma linha sem um sobrescrito em comum diferem estatisticamente (P<0,05)

Uso de ractopamina
A adição de ractopamina na dieta dos suínos é uma forma efetiva de aumentar a produção de carne
magra e, sobretudo de melhorar os resultados a campo na fase de terminação. Ao fazer uma meta-análise
sobre o assunto chegou-se à conclusão que o uso da ractopamina melhora o ganho de peso e a conversão
alimentar dos suínos tratados e não altera a cor, firmeza, capacidade de retenção de água, gordura
intermuscular e intramuscular da carne (APPLE et al., 2007).
A dose praticada de ractopamina bem como a duração de seu uso pode interferir no nível de ganho
zootécnico obtido pelos suínos. Ao avaliar o uso de ractopamina em 2 doses e por 4 períodos distintos de
tratamento observou que praticando 5 ou 10 ppm por 14 a 28 dias antes do abate pode ser uma estratégia
efetiva para melhoria tanto no campo quanto no frigorífico (MAIN et al., 2009). Isso está demonstrado na
Tabela 3.

189

TABELA 3 - Efeito da dose e período de tratamento com ractopamina no desempenho dos suínos

Dose de ractopamina (ppm)
5

10
Período de tratamento (dias)

Item

Controle

7

14

21

28

7

14

21

28

GPD

0,60a

0,67ab

0,76bc

0,77bc

0,77bc

0,78bc

0,81c

0,78bc

0,8c

CA

3,92a

3,66ab

3,26bc

3,27bc

3,30bc

3,22bc

3,11c

3,19bc

3,21bc

CM

56,6abc

56,2ad

56,6abc

56,6abc

56,8bc

55,9d

56,5a

57,0c

57,1c

GPD = ganho de peso diário (Kg)
CA = conversão alimentar (Kg/ Kg)
CM = carne magra (%)
a b c
, , em uma linha sem um sobrescrito em comum diferem estatisticamente (P<0,05)

A estratégia de praticar 2 doses de forma crescente de ractopamina aplicando o esquema conhecido
como “Step Up” mostra-se mais vantajosa que o seu uso em um nível fixo. Alimentando suínos com dietas
contendo 4,5 g/ ton de ractopamina nas 3 últimas semanas da terminação tem-se uma melhora no
desempenho dos animais. O uso de doses maiores não resultou em ganhos adicionais. Entretanto, a prática de
14 dias a 4,5 g/ ton e 14 dias a 6,75 g/ ton de ractopamina na dieta melhorou as características da carcaça.
Assim sendo, a dose constante de 4,5 g/ ton por 3 semanas foi a ideal em termos de desempenho no campo.
Porém, caso os suínos não possam ser abatidos de uma forma parcelada e tenham que ser mantidos nas
instalações por mais tempo, o aumento do nível de ractopamina na dieta seria recomendável. Isso não traria
ganhos adicionais no desempenho de crescimento, mas sim na qualidade das carcaças (JACELA et al.,
2009a). Isso está demonstrado na Tabela 4.

TABELA 4 - Efeito de diferentes programas de arraçoamento usando dietas que contém ractopamina no desempenho de
crescimento e características de carcaças nos suínos em terminação

Programas de arraçoamento
Item

Controle

Constante

Step-Up

CA do dia 0 a 7

3,06a

2,84b

2,60c

CA do dia 0 a 14

3,17a

2,66b

2,55c

CA do dia 14 a 28

3,72a

3,05b

3,19b

CA do dia 7 a 28

3,54a

2,82b

2,90b

CA do dia 0 a 28

3,39a

2,82b

2,79b

CM

55,21a

56,11a

57,04b

CA = conversão alimentar (Kg/ Kg)
CM = carne magra (%)
a b c
, , em uma linha sem um sobrescrito em comum diferem estatisticamente (P<0,05)
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Peso de abate
Nos últimos anos a genética e a nutrição tem permitido o aumento consistente do peso de abate sem
perdas zootécnicas relevantes. Dependendo dos referenciais comparativos considerando o peso praticado e o
novo patamar superior de peso proposto pode haver impactos relevantes tanto na conversão alimentar quanto
no rendimento de carcaça. Ao comparar animais partindo de 75 Kg e sendo abatidos aos 116, 124 e 133 Kg
observou respostas lineares tanto para ganho de peso e conversão alimentar quanto para rendimento de
carcaça (LATORRE et al., 2004). Isso está demonstrado na Tabela 5.

TABELA 5 - Efeito do peso de abate no ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de carcaça

Peso de abate (Kg)

Resposta Linear

116

124

133

P<

R2

P<

GPD

0,84a

0,79b

0,77b

0,05

0,59

0,01

CA

3,19a

3,24a

3,48b

0,001

0,61

0,001

CM

77,3a

77,7a

78,6b

0,001

0,60

0,001

Aspecto avaliado

GPD = ganho de peso diário (Kg)
CA = conversão alimentar (Kg/ Kg)
CM = carne magra (%)
a b
, em uma linha sem um sobrescrito em comum diferem estatisticamente (P<0,05)

Apesar da piora da conversão alimentar associada ao peso maior de abate existe um viés positivo
econômico potencial. Existe a oportunidade de uma maior diluição contábil da participação do custo do
leitão alojado e da remuneração da mão de obra com o aumento do peso. Outro aspecto relevante é a
melhoria do rendimento de abate no frigorífico uma vez que cada animal que adentra unitariamente gera
mais matéria-prima ou produto acabado com uma mesma base produtiva instalada.

Momento da mortalidade
Dependendo do momento da vida do suíno em que a mortalidade ocorre o impacto na conversão
alimentar pode ser maior ou menor, considerando o fato de que o consumo de alimento entra no cálculo
daquele indicador, porém o peso agregado dos animais que morreram na fase não. Considerando esse fato a
mortalidade mais tardia invariavelmente é a mais danosa (DRITZ, 2012). Isso está demonstrado na Tabela 6.
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TABELA 6 - Simulação do efeito do momento e do percentual da mortalidade sobre a conversão alimentar
considerando a parcela do orçamento de ração perdido

Mortalidade
Perda *

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

25%

2,60

2,61

2,61

2,62

2,63

2,63

2,64

2,65

2,65

2,66

2,67

50%

2,60

2,61

2,63

2,64

2,65

2,67

2,68

2,69

2,70

2,72

2,73

75%

2,60

2,62

2,64

2,66

2,68

2,70

2,72

2,74

2,76

2,78

2,80

100%

2,60

2,63

2,65

2,68

2,70

2,73

2,76

2,78

2,81

2,83

2,86

* Volume percentual perdido de ração considerando o consumo ocorrido até aquele momento

Estratégia de retirada
Um dos aspectos mais visados para a retirada dos suínos é o atingimento de um determinado peso
médio para seu abate. Dentro de um grupo de suínos que compõe um lote de produção existem diferenças
normais na velocidade de atingimento desse peso entre os indivíduos. Assim sendo, a retirada parcial de
alguns animais que já se encontrariam no patamar de peso desejado torna-se tecnicamente interessante por
evitar que os mesmos adentrem numa fase de seu desenvolvimento em que há pouco crescimento em tecido
magro e maior deposição de tecido adiposo, o que é mais caro nutricionalmente falando. Os animais menores
que ficam têm mais espaço disponível tanto nas baias quanto nos comedouros o que via de regra propicia um
ganho compensatório.
Existem várias formas de praticar a retirada parcelada. Podem ser removidas baias inteiras que
contenham os maiores animais ou os indivíduos mais pesados de cada baia. A segunda estratégia, embora
mais trabalhosa, é a mais efetiva por permitir que mais suínos expressem o ganho compensatório.
A remoção de 2 a 4 animais por baia de 25 suínos 15 dias antes da data provável do abate gerou
melhorias tanto no ganho de peso diário quanto na conversão alimentar ocasionando economia de ração sem
a redução no peso total vendido naquelas instalações (JACELA et al., 2009b).

Duração do jejum pré-abate
O tempo a que os animais são submetidos ao jejum prévio ao abate pode gerar impactos negativos
como lesões de pele e desqualificações parciais da carcaça e cortes, o que deprecia a matéria prima e,
eventualmente, o produto final por ocasião de inquietação e brigas. Ao avaliar a severidade das lesões de
pele comparando 2 e 12 horas de jejum pré-abate utilizando um padrão fotográfico que iniciava em 0 para
nenhuma lesão até 5 para lesão severa encontrou-se uma incidência maior de problemas na privação de
alimento mais duradoura (CROS et al., 2007). Isso está demonstrado na Tabela 7.
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TABELA 7 - Efeito da duração do jejum pré-abate na incidência de lesões de pele

Aspecto avaliado
Escore de lesão

2 horas de jejum

12 horas de jejum

P<

1,82

1,97

0,10

Densidade no transporte
A disponibilidade de espaço na carroceria do veículo de transporte até o abatedouro pode interferir
na ocorrência de perdas durante esse processo, seja por mortalidade, ferimentos ou presença de animais
fatigados. Ao comparar 0,39m2 contra 0,48m2 de carroceria por suíno encontrou-se vantagens a favor da com
maior disponibilidade de espaço por animal (RITTER et al., 2006). Isso está demonstrado na Tabela 8.

TABELA 8 - Efeito da densidade de suínos ao transporte na incidência de animais feridos, fatigados e mortos

0,39 m2/ suíno

0,48 m2/ suíno

P<

% de feridos

0,62

0,27

0,05

% de fatigados

0,52

0,15

0,01

% de mortos

0,27

0,08

0,06

Aspecto avaliado

Descarregamento e condução dos suínos
Conforme a abordagem praticada pelo homem no descarregamento os suínos podem apresentar
maior ou menor proporção de lesões de pele depreciativas além de comprometimento de parâmetros de
qualidade de carne. Ao comparar suínos expostos ao manejo de forma gentil (vagarosamente, com tábua de
manejo ou chicote plástico) com os submetidos a uma forma rude (rapidamente, com bastão de choque
elétrico), observou-se diferenças em termos de lesões de pele e qualidade de carne entre os dois grupos
(RABASTE et al., 2007). Isso está demonstrado na Tabela 9.

TABELA 9 - Efeito do tipo do manejo sobre o escore de lesões de pele e perda por gotejamento das carcaças

Aspecto avaliado

Manejo gentil

Manejo rude

P<

Escore lesão de pele

1,36

1,53

0,06

Perda por gotejamento (%)

6,96

7,58

0,05

Conclusão
Como pudemos perceber existem vários pontos de intervenção dentro dos subprocessos que compõe
a fase de terminação de suínos que são passíveis de otimização. O acompanhamento desses pontos e a
correção dos mesmos nas situações de desvio podem ser vitais, e via de regra o são, para o sucesso da
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atividade. Cabe a nós profissionais envolvidos na área estarmos buscando a capacitação contínua para
conseguir cumprir com eficiência e eficácia tal intento.
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Introdução
Por definição, matéria prima alternativa (MPA) é todo produto não utilizado tradicionalmente mas
que pode vir a compor a dieta animal, em substituição aos ingredientes tradicionais (milho e farelo de soja).
A cadeia produtiva de suínos busca constantemente por novas matérias primas, entretanto, estamos inseridos
em um mundo globalizado e dinâmico. Há uma demanda cada vez maior de matérias primas pela indústria
de transformação, não apenas aquela dedicada a produção de proteína animal. Com a tendência de alimentos
processados, muitas matérias primas são demandadas pelas indústrias de transformação, assim como a forte
tendência de produção de biocombustíveis a partir de grãos. A perspectiva no que diz respeito a MPA, é que
novos produtos serão gerados a partir destas indústrias e passarão a ser consumidos pela cadeia de produção
de suínos e outras espécies. O futuro dependerá de questões políticas, econômicas, climáticas e de
consciência do consumidor. É difícil prever o que ocorrerá, mas tudo indica que enfrentaremos muitos
desafios e mudanças.

Escolha das matérias-primas para compor as dietas
O mercado de matérias-primas para nutrição animal está em constante dinamismo, com o
surgimento de novas opções de produtos, variedades e processamentos. O milho e o farelo de soja são as
principais fontes de energia e proteína, respectivamente, utilizadas para compor as fórmulas de ração no
Brasil (Tabela 1).
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TABELA 1 - Consumo de macro ingredientes pela suinocultura

Macroingredientes

2010

%

Projeção 2011

%

Milho

10.481.112

68,4

10.720.407

69,9

Farelo de Soja (46% PB)

2.425.766

15,8

2.481.149

16,2

Trigo e derivados

307.436

2,0

314.455

2,0

Farinha de carne/ossos e
óleo

922.307

6,0

943.365

6,1

Sorgo

573.154

3,7

586.240

3,8

0

0

0

0

234.574

1,5

239.929

1,6

Farelo de Glúten (21%)

0

0

0

0

Farelo de Glúten (60%)

0

0

0

0

Fosfato bicálcico

30.744

0,2

31.445

0,2

Sal

50.727

0,3

51.885

0,3

Carbonato e Sulfato de
Cálcio

0

0

0

0

Uréia e Enxofre

0

0

0

0

Derivados de Arroz/Torta
Soja

153.718

1,0

157.227

1,0

L-Lisina 98%

14.124

0,1

14.446

0,1

DL-Metionina 99%

13.701

0,1

14.014

0,1

Derivados Lácteos

54.078

0,3

55.313

0,4

Plasma Sanguíneo

6.000

0,1

6.137

0,1

Pré-misturas

62.560

0,4

63.988

0,4

Farelo de Algodão 40%
Calcáreo

Total

15.330.000

15.680.000

Boletim Informativo do Setor - Março 2011 (Sindirações)

Com a instabilidade do mercado de grãos e o constante aumento no valor do milho e farelo de soja,
o setor de produção de ração deve estar atento a possibilidade de uso de matérias-primas não convencionais.
Mas o que deve-se considerar ao usar uma matéria-prima “nova” em uma determinada condição de
formulação de dietas? Além do custo, questões como a disponibilidade, o tipo de processamento da matéria196

prima, a aceitação pelo animal, a categoria animal, fatores anti-nutricionais, a qualidade da proteína, o
aproveitamento da energia e principalmente a logística da matéria-prima devem ser ponderadas.
Os fatores citados anteriormente afetam o desempenho zootécnico e econômico da atividade, além
de serem decisivos na determinação de um possível nível de inclusão a ser considerado na formulação das
dietas. É importante ressaltar que a escolha da matéria-prima pode também interferir no processamento da
dieta e na forma de fornecimento para o animal. No cenário atual, questões relativas ao mercado consumidor
e meio ambiente também ganham destaque, então, atenção especial deve ser dada à característica do produto
final e geração de resíduos, como qualidade de carcaça e carga poluente dos dejetos, respectivamente.

Pontos a serem considerados
É comum comparar o custo das matérias-primas não convencionais com o preço do milho e farelo
de soja como fator fixo. Mas na realidade, deve-se considerar as particularidade de cada fórmula para a
decisão da inclusão de uma matéria-prima em termos econômicos. Atualmente os programas de formulação
para custo mínimo nos permite de forma dinâmica, determinar o custo máximo da matéria-prima, bem como,
quantidade do ingrediente que será utilizada quando o seu custo for igual ao custo máximo, custo restritivo,
ingrediente alternativo e ferramentas que avaliam o comportamento de uma fórmula quando esta é submetida
à variações constantes de preço de matéria-prima ou de exigência de um teor de nutriente.
Em países europeus o uso de cerais de inverno é uma realidade no mercado de rações (Tabela 2). Já
no Brasil, trigo, arroz, cevada, aveia, centeio, triticale, milheto e sorgo são cereais que têm sido
tradicionalmente fornecidos aos animais, quando disponíveis, porém em menor proporção com fonte de
energia.
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TABELA 2 - Composição média das rações de suínos em terminação na Holanda, Reino Unido, Alemanha e Dinamarca

Ingredientes (%)
Ingredientes

Holanda

Reino Unido

Alemanha

Dinamarca

Trigo

20,0

30,0

30,0

20,0

Cevada

20,0

15,0

30,0

30,0

Centeio

5,0

5,0

5,0

Triticale

5,0

5,0

5,0

Mandioca

10,0

Triguilho

10,0

Gluten de milho

2,5

Farelo de pão

5,0

Farelo de soja

12,5

14,0

10,0

14,0

Farelo de Canola

7,5

7,5

12,5

7,5

Palmiste

2,5

1,0

1,0

1,0

Óleo de Soja

1,5

2,0

2,0

2,0

Melaço

4,0

4,0

3,0

4,0

Polpa de beterraba

1,0

Soja Expandida

Adaptado: Final Report (Contract N° 30-CE-0317175/00-74) LEI/EMAC/PRI 2010

Em dietas formuladas com o conceito de proteína ideal, aminoácidos digestíveis, energia
metabolizavel e líquida e com uma matriz nutricional atualizada e adequada às características da matériaprima e com o uso de enzimas, a utilização desses cereais pode proporcionar um desempenho semelhante às
dietas a base de milho e farelo de soja. Da mesma forma, fontes proteicas alternativas são interessantes,
como o farelo de canola, girassol, algodão e amendoim.
Os resíduos ou co-produtos da agricultura e indústria, como o resíduo de macarrão, farelo de
bolacha, levedura, melaço, grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS), glicerina e farinhas de origem
animal, também são interessantes para uma análise mais detalhada como alternativas. Deve-se atentar às
alterações do mercado e realizar uma análise multifatorial das questões que determinarão o uso de matériasprimas não usuais.
Importante MPA é o glicerol ou a glicerina. Com o aumento da produção de biodiesel a partir de
gorduras de origem vegetal ou animal, ocorre a geração de glicerol. Este produto, desde que atenda a padrões
recentemente estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, podem compor a dieta de suínos. Entretanto, a
198

sua disponibilidade depende da dinâmica de mercado, pois o glicerol pode ser utilizado para diversos fins e o
valor obtido com a destinação do glicerol para outro fim que não a produção de rações, tem sido mais
atrativo aos produtores de biodiesel.
Do ponto de vista prático, o mais importante em relação de MPA além do custo é garantir a
qualidade. É muito comum, haver uma grande variabilidade entre lotes de cada MPA, o que torna seu uso
muito mais difícil, pois a rigor, necessitariam ser analisadas a cada recebimento na fabrica de rações. Esse
procedimento além de difícil pois demanda capacidade analítica, representa um custo adicional e a
necessidade de tempo hábil para ajustes. Na realidade de campo, normalmente essa condições não é viável.

Resíduo da produção de biocombustíveis: perspectiva
Os países têm buscado produzir e desenvolver novas tecnologias para a obtenção de fontes de
energia renováveis, como o etanol e o biodiesel. A produção de etanol no Brasil a partir da cana de açúcar é
bem consolidada na região Sudeste, porém, novas tecnologias vem sendo desenvolvidas e aprimoradas na
geração de etanol a partir de cereais, o qual gera um resíduo de interesse na nutrição de suínos, o grão seco
de destilaria com solúveis (DDGS).
Várias podem ser as fontes de DDGS, como a cevada, trigo, sorgo e milho. Em termos de volume
gerado, o rendimento da produção de etanol a partir do milho é de 460 litros de etanol anidro e 380 kg do
DDGS a cada tonelada de matéria seca de milho (WYMAN, 1996). Com a perspectiva do aumento do uso de
etanol como fonte de energia renovável, a oferta de DDGS tende a aumentar, porém esta oferta é restrita a
polos usineiros e o custo de transporte deve ser considerado. Portanto, vale lembrar que estas questões
devem ser muito bem avaliadas, disponibilidade e custo.
Um aspecto importante é a composição nutricional da matéria-prima e suas variações observadas
(Tabela 3), pois o DDGS pode variar conforme a fonte do produto e as características de processamento.
Diferenças nos processos de obtenção são observadas, tais como: método de secagem, nível de açúcares
residuais e quantidade de solúveis adicionados ao produto entre indústrias e lotes. A qualidade dessas
informações é imprescindível para construir uma matriz nutricional adequada às características do produto
utilizado. Nesta etapa o controle de qualidade das matérias-primas tem papel fundamental e deve interagir
com a nutrição para o sucesso da escolha e manutenção de matérias-primas não convencionais.
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Tabela 3 - Composição nutricional do trigo, DDGS de trigo e milho (% na matéria seca)

DDGS trigo
Trigo

Média

Mínimo

Máximo

DDGS milho

Matéria seca (%)

86,80

92,70

89,30

94,40

88,90

Proteína Bruta (%)

12,10

36,60

32,70

39,20

30,00

Extrato Etéreo (%)

1,70

4,40

3,40

5,10

10,70

Cinzas (%)

1,80

5,00

4,60

5,70

5,80

Sódio (%)

0,01

0,36

0,24

0,63

0,22

Cálcio (%)

0,08

0,22

0,14

0,39

0,08

Fósforo (%)

0,37

0,86

0,80

0,97

0,70

Fósforo fítico (%)

0,24

0,23

0,07

0,45

Fibra Bruta (%)

2,50

7,60

6,10

9,00

8,60

Amido (%)

69,70

5,10

2,50

10,10

8,20

Açúcar (%)

2,80

4,00

2,40

7,20

Energia Bruta (kcal/kg)

3869

4459

4357

4562

2439

Adaptado Noblet et al. (2012).

Em termos gerais de qualidade nutricional, o DDGS apresenta valores de energia bruta superior ao
do milho, mas com mesma energia metabolizável (SHURSON & NOLL, 2005). A concentração de fósforo é
aproximadamente de 0,61% e sua digestibilidade aparente é 56%, sendo essa, superior à do milho
(PEDERSEN et al., 2007), consequentemente, reduzindo a necessidade de fósforo inorgânico e também a
excreção nas fezes. O DDGS apresenta baixo nível de proteína bruta e lisina, necessitando frequentemente de
suplementação com aminoácidos sintéticos.
É importante salientar que a composição nutricional é influenciada pela matéria-prima e pelo
processamento, sendo bem comum o processamento interferir na digestibilidade da lisina. O controle de
qualidade exerce um papel importante na adequada utilização do DDGS. Também é associada ao uso do
DDGS a maior produção de dejetos, principalmente em animais jovens (XU et al., 2006ab).
As pesquisas com DDGS na nutrição animal mostram variação nas respostas com a utilização
deste produto. Recomenda-se no máximo 20% de inclusão para leitões de creche após duas semanas de
desmame e suínos na terminação, e para dietas de porcas pode ser fornecido até 40% (COMPARATIVE
FEED VALUES FOR SWINE, 2009). É importante considerar esse limite principalmente no final da
terminação, pois o perfil lipídico do DDGS com alta concentração de ácidos graxos insaturados, interferem
na qualidade da carne, reduzindo a consistência de gordura abdominal.
A compatibilidade da estrutura da fábrica com as características da matéria-prima é de fundamental
importância. Deve-se considerar, a disponibilidade de estrutura para armazenamento do material, a qual deve
200

atender as condições específicas do produto. A densidade do DDGS é menor em relação ao milho, ou seja,
são necessários silos maiores quando comparado à mesma quantidade de milho. Além disso, a fluidez nos
sistemas é menor, necessitando em alguns casos, adaptações na característica do silo de armazenamento e no
transporte na fábrica.

Conclusões
Diversas matérias-primas não convencionais quando disponíveis no mercado, são utilizadas para
atender a demanda nutricional dos animais. Entretanto, sua disponibilidade é variável e limitada, deve-se
atentar às novas oportunidades e particularidades de cada alternativa. Além da análise constante em termos
econômicos, é imprescindível manter o monitoramento da qualidade de cada produto para que se tenha uma
redução efetiva no custo de produção.
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Introdução
Nas últimas quatro décadas, os avanços na indústria suinícola brasileira transformaram o país da
condição de produtor de suínos em que os produtos eram usados para a subsistência da comunidade rural, a
condição de país com um parque industrial sofisticado e com produtos de qualidade para competir no
mercado internacional. Em 2012 foram produzidas 3,488 milhões de toneladas de carne de suínos, com um
consumo per capita de 15,1 kg. No ano passado foram exportadas 581 mil toneladas de carne de suínos
(16,6% da produção) para 60 países (ABIPECS, 2013). Isto dá ao Brasil a condição de terceiro maior
produtor e de quarto maior exportador de carne de suínos no mundo. A previsão do MAPA (2011) para
2020/2021 é de o Brasil produzir 4,090 milhões de toneladas de carne de suínos. Também prevê (MAPA,
2011) uma exportação de 791 mil toneladas, em 2020/2021, 36% acima do que o Brasil exportou em 2012 e
19,3%, da sua produção anual.
No ano de 2012 a produção brasileira manteve o patamar esperado para o ano, mesmo com a forte
crise do segmento, referente aos preços dos insumos fundamentais para a produção de alimento para os
animais. Além deste aspecto pontual, que aparentemente tornar-se-á mais frequente, o Brasil tem uma
restrição importante, que onera este negócio, que é a estrutura de logística de transporte, que é complexa,
cara e ineficiente. Também o governo e a indústria devem continuar comprometidos com a segurança
sanitária dos rebanhos suinícolas permitindo, em um futuro próximo, a abertura de mercados ainda não
atingidos por nossos produtos. Para tal, as normativas implementadas pelo governo devem ser claras em seus
objetivos e cumpridas em suas totalidades.
O objetivo desse texto é o de caracterizar alguns dos desafios que a indústria de suíno mundial
enfrentará nos próximos anos e o que isto poderá representar para a expansão deste segmento no Brasil.

Desafios para a Produção Mundial de suínos


Produção de Grãos

De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, 2013) (Tabela 1) os estoques de
grãos e de oleaginosas não se recuperarão neste ano e continuarão próximos daqueles valores das últimas
duas safras. Isto manterá a pressão sobre os preços dos insumos, que tudo indica, estarão estáveis mas em
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patamares muito superiores àqueles de alguns anos atrás. A primeira consequência disto é a expectativa de
como ficarão os preços das dietas dos suínos para este próximo ano. Neste tema o Brasil tem uma situação
muito particular. Em algumas regiões, onde os grãos são produzidos, os preços ficam abaixo dos valores
internacionais pois o preço do frete inviabiliza certos deslocamentos e vendas, o que permite a produção
local dos suínos com insumos abaixo daqueles valores considerados internacionalmente.
TABELA 1 - Estoques mundiais de grãos nos últimos três anos (milhões de toneladas)

Grãos
2010/2011

2011/2012

2012/2013
(abril)

Trigo

199

199

178

Milho, sorgo, centeio, cevada, aveia, milheto

166

165

159

Grãos de oleaginosas

83

65

70

Farelos de oleaginosas

11

12

11

Adaptado de USDA, 2013.

Países autosuficientes em grãos levarão vantagem nesta corrida pela produção animal
economicamente viável e competitiva. Esta é condição de poucos países e o Brasil se destaca, tanto na
produção de milho, quanto na produção de soja. Segundo estimativas do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), a projeção para o crescimento na produção desses grãos para 2020/2021 é de 2,0
e 2,5% ao ano para o milho e o farelo de soja, respectivamente.
Como pode ser visto na Figura 1, a produção de milho do Brasil em 1960 foi de aproximadamente 9
milhões de toneladas, no final do século, de 32 milhões de toneladas e no ano de 2012 foi de 72,5 milhões de
toneladas, com um aumento de 126%, nestes últimos 12 anos.

1960

1970

1980

1990
Anos

FIGURA 1 - Produção de milho no Brasil (milhões de toneladas)
Adaptado de Index Mundi, 2013.
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Como pode ser visto na Figura 2, a produção de soja do Brasil em 1964 foi de aproximadamente 500 mil
toneladas, no final do século, de 35 milhões de toneladas e no ano de 2012 foi de mais de 83 milhões de
milhões de toneladas, com um aumento de aproximadamente 140%, nestes últimos 12 anos.

1970

1980

1990

2000

2010
Anos
FIGURA 2 - Produção de soja no Brasil (milhões de toneladas)
Adaptado de Index Mundi, 2013.

O milho e a soja, empregados na alimentação animal e humana, tem um novo segmento concorrente
em sua utilização. É a produção de combustível, como fonte renovável de energia. A produção de etanol, em
alguns países, como os EUA, ocorre a partir do milho e a produção de biodiesel, na maioria dos países,
ocorre a partir do óleo de soja. Com respeito ao etanol de milho, esta nova fonte de energia tem
proporcionado valores de milho acima daqueles que eram praticados antes do início de sua produção
industrial. Esta condição só tornar-se-á menos restritiva se a produtividade de milho aumentar
significativamente, o que é pouco provável à curto prazo, ou outras fontes renováveis de energia venham a
ser desenvolvidas com custo e produtividade similar ou menor do que é obtido hoje pelo etanol.
Outro aspecto importante a ser considerado é a disponibilidade de terras aráveis em diferentes
regiões do mundo. De acordo com a FAO (2012), o mundo dispõe de 12 bilhões de hectares disponíveis para
a agricultura. Mesmo que isto corresponda a apenas 12% da superfície global, há pouca perspectiva de
expansão desta área por problemas de competição de uso da área com as florestas, as áreas de proteção
ambiental e o desenvolvimento urbano. Nos últimos 50 anos a produção de grãos aumentou em três vezes e
isto ocorreu por conta de um aumento da fronteira agrícola, mas, também e, principalmente, pelo aumento da
produtividade, devido a implementação de tecnologias diferenciadas, entre elas a irrigação. O que confirma
esta premissa é que mesmo com todo o aumento da população mundial neste período, hoje são necessários
0,27 hectares/per capita, para produzir a mesma quantidade de grãos, quando naquela época eram necessários
0,44 hectares (FAO, 2012).
Além desta restrição de área, ela não tem uma distribuição uniforme. Noventa por cento dela
concentra-se na América Latina e na África Sub-Sahara e 50% desta área está localizada em sete países
(Brasil, República Democrática do Congo, Angola, Sudão, Argentina, Colômbia e Bolívia). Por outro lado,
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áreas com alta densidade demográfica, especialmente a Ásia, a disponibilidade de área agricultável já atingiu
o seu limite de uso (FAO, 2012).
Portanto, estamos em um momento de muita incerteza na evolução desta equação chamada produção
de alimentos. A população de subnutridos aumenta, mesmo que ao mesmo tempo o consumo de energia per
capita aumenta (2610 para 2800 kcal/pessoa/dia). Em países desenvolvidos este número chega a 3120
kcal/pessoa/dia e em países em desenvolvimento tem pessoas que não ainda alcançam 2120 kcal/dia.
Entretanto, o problema ainda não é de produção de energia e sim de distribuição da energia produzida. Em
2010 o mundo produziu o correspondente a 5359 kcal/pessoa/dia, muito acima do valor sugerido para o
consumo diário de um adulto. Hoje são quase 1 bilhão de subnutridos e eles encontram-se especialmente em
regiões com pouca disponibilidade de terra agricultável e água. Entre os países mais críticos estão
Bangladesh, China, República Democrática do Congo (que dispõe de área), Etiópia, India, Indonésia e
Paquistão) (FAO, 2013).



Urbanização

É conhecido que nos últimos anos a velocidade de crescimento da população mundial tem
diminuído, exceto em alguns países da Ásia e da África. Entretanto, existem alguns aspectos importantes,
com referência a este tema, que coloca todo o sistema de produção de alimentos frente a um desafio nunca
enfrentado. O crescimento da população ocorre predominantemente em países em desenvolvimento e, nestes
países, o processo de urbanização é inevitável. Com a urbanização, cidadãos que produziam seus próprios
alimentos, passam a condição de consumidores, ou seja, menos pessoas produzindo para mais consumidores.
Na última década, nos países menos desenvolvidos, este processo de migração do meio rural para regiões
urbanas foi de aproximadamente 4%. Além disto, com o avanço da medicina, a vida média das pessoas tem
aumentado, Nestas duas últimas décadas o aumento foi de 5 anos, chegando à média de 69 anos de idade.
Estes mesmos avanços têm proporcionado uma redução no percentual de mortalidade infantil. Também, o
poder aquisitivo das pessoas dos países em desenvolvimento tem aumentado, o que põe mais estresse nos
sistemas de produção de alimentos. Um outro aspecto importante, que faz este quadro mais complexo, são as
altas densidades populacionais em algumas regiões do mundo, como no Leste da Ásia, onde o número de
pessoas por km2 chega a 132, onde a média mundial é de um terço deste valor (FAO, 2012).



Água

Este é outro aspecto que colocará o processo produtivo em cheque. As necessidades de água dos
habitantes e a concorrência deste bem natural com o segmento de produção vegetal e animal é irreversível.
Atualmente, 70% da água disponível é empregado na agricultura, que cada vez mais requererá este bem
natural, para o aumento da produção e da produtividade. A maioria dos países empregam água proveniente
de fontes naturais, subterrâneas, rios, lagos e lagoas, e ainda, de forma muito incipiente, pela complexidade
tecnológica e por seu alto custo, através de sistemas de dessalinização. Também a reciclagem da água tem
sido muito pouco efetiva bem como a consciência de controlar seu uso em rotinas de consumo diárias. No
início do século vinte o consumo per capita/ano era de 360 m3 e em 2005 chegou a 607 m3. Neste mesmo
período, o uso público da água (agricultura, indústria e municípios) passou de 580 m3 para 3941 m3. A FAO
(2012) mostrou que nos últimos 17 anos a disponibilidade de água per capita reduziu em todo o mundo,
sendo esta redução mais evidente na Ásia e na África, onde os recursos já são deficientes, como pode ser
visto na Figura 3 (FAO, 2012).
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FIGURA 3 – disponibilidade de recursos hídricos renováveis (água superficial e subterrânea, em m 3/habitante/ano)
Adaptado de FAO, 2012.

Um outro aspecto na suinocultura, referente ao uso da água é a maneira com que é disponibilizada
aos animais. O uso devido já gera uma quantidade significativa de dejetos, que devem ser descartados de
forma eficiente, para evitar problemas de contaminação do meio ambiente. Qualquer falha no sistema de
fornecimento de água, no recolhimento de dejetos ou mesmo da nutrição dos animais pode fazer que o
volume de desejos aumente. De acordo com Oliveira (1993), citando diferentes autores, uma criação de ciclo
completo tem a produção de dejetos líquidos por animal/dia de 8,6 litros. Esta quantidade de resíduo deve ter
um destino adequado e que não comprometa a qualidade do meio ambiente. Ainda estes dejetos têm sido
usados abundantemente como fertilizantes, Entretanto, dependendo das condições, esta alternativa não é
viável. Por isto que a tecnologia de transformar dejetos de suínos em biogás sempre teve uma boa
receptividade. A tecnologia tem avançado e é, em muitas situações, a única alternativa viável no
aproveitamento deste resíduo.



Mão de obra

Este também se apresenta como um componente limitante no processo de produção de alimentos. Já
descrito anteriormente, a urbanização é algo que já ocorreu nos países desenvolvidos e agora ocorre, de
forma intensa, nos países em desenvolvimento. Com isto, menos pessoas estarão atuando no meio rural, para
exercer as atividades fundamentais na produção dos animais.
Além disto, no Brasil temos outro agravante. A maioria da estrutura fabril, que lida com a elaboração
dos produtos obtidos das propriedades rurais, encontra-se em municípios com baixa população, onde menos
pessoas estão disponíveis para ocupar os espaços de trabalho naquele setor. Isto, em um primeiro momento,
leva a uma necessidade de deslocamento de grandes contingentes de pessoas de outras áreas, onerando o
custo da produção e, em outro momento, a necessidade da implementação de tecnologias de produção que
permitem a redução de mão de obra, que também, inicialmente, pode comprometer o custo da produção.
Mas, a sofisticação da produção animal tem requerido não só mais mão de obra, cada vez menos
disponível, mas mais mão de obra qualificada. A tecnificação requer conhecimento e ele só acontece através
da formação convencional, nos bancos das escolas. A condição do “self made man”, do prático, está
perdendo espaço e requerendo pessoas mais qualificadas. No caso do Brasil existe uma situação paradoxal.
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Temos escolas técnicas espalhadas por todo o país, preparando técnicos de nível médio e eles deveriam estar
sendo absorvidos por esta agroindústria sofisticada que temos. O mesmo acontece com a estrutura de
formação de profissional de nível superior. De acordo com o MEC (2013) existem no Brasil 171 cursos de
Medicina Veterinária, 180 de Agronomia e 91 de Zootecnia (Tabela 2). Já com respeito à especialização, ao
nível de mestrado e doutorado, a CAPES (2013) informa que existem em Zootecnia, 45 e 24,
respectivamente e em Medicina Veterinária, 46 e 30, respectivamente (Tabela 3). Estes dados permitem
diferentes reflexões. A primeira é de que dispomos de mão de obra qualificada. Outra é se esta pulverização
do ensino, em centenas de cursos, não diminui a disponibilidade de recursos por estudante, comprometendo a
qualidade de sua formação? Também cabe a pergunta se os cursos estão preparando profissionais realmente
capacitados para desempenhar suas atividades, de acordo com as necessidades das fontes empregadoras?
Esta última tem sido a maior preocupação do setor produtivo. Os alunos deixam as universidades com um
preparo relevante na sua área de conhecimento, mas despreparados para enfrentar as necessidades requeridas
no dia-a-dia.
TABELA 2 - Número de Cursos de Graduação em Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia nas diferentes regiões
do Brasil

Região

Agronomia

Veterinária

Zootecnia

Total

Sul

48

41

19

108

Sudeste

58

78

27

163

Centro Oeste

30

16

14

60

Nordeste

21

23

17

61

Norte

23

13

14

50

Total

180

171

91

442

Adaptado de http://emec.mec.gov.br

TABELA 3 - Número de Cursos de Pós Graduação em Zootecnia e Medicina Veterinária nas diferentes regiões do
Brasil

Regiões

Zootecnia

Medicina Veterinária

M

D

M

D

Sul

7

5

10

6

Sudeste

12

8

18

13

Centro Oeste

8

4

4

3

Nordeste

15

4

12

8

Norte

3

3

2

0

Total

45

24

46

30

Adaptado de: www.capes.gov.br/cursos-recomendados
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Religião

Este aspecto tenderá a se tornar cada vez mais relevante na produção mundial de suínos. Em uma
população mundial de mais de 7 bilhões de habitantes, ainda a religião com o maior número de adeptos é o
Cristianismo, com aproximadamente 2,1 bilhões de seguidores. Entretanto, adeptos das religiões Islâmica
(1,5 bilhões) e Hindu (900 milhões), além de outras como Judaica e Adventistas do Sétimo Dia, não comem
carne suína. (WHICH RELIGION DOES NOT EAT PORK, 2013). Os Islâmicos e os Hindus correspondem
um total de mais de 2,6 bilhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 35% da população mundial. Não só
representam uma população significativa mas, também, são populações em crescimento, quando outras estão
decrescendo (RELIGIOUS BY ADHERENT, 2013). Além disto, são populações de países em
desenvolvimento, em que o poder aquisitivo está aumentando e, com isto maior será o consumo de carne/per
capita.



Bem estar animal

O tema bem estar animal na produção pode ser avaliado por dois ângulos. Pelo antropomorfismo,
onde os consumidores colocam-se na posição de serem os próprios animais e concluem que os mesmos estão
sendo indevidamente tratados. Estas conclusões são baseadas em inferências subjetivas. A outra visão, mais
pragmática, defende o bem estar animal de acordo com a capacidade produtiva dos mesmos. Animais criados
em ambiente de baixa qualidade não serão capazes de expressar seu máximo potencial genético. Entretanto,
por mais que os zootecnistas defendam a tese da eficiência de produção, a preocupação dos cidadãos com os
animais vem aumentando e influindo no mercado. Também há uma correlação positiva entre o nível das
exigências referentes ao bem estar animal e a condição econômica dos consumidores (VAN HORNE &
ACHTERBOSCH, 2008). A Comunidade Europeia, preocupada com o tema, desenvolveu um projeto
chamado “Welfare Quality”, onde se propõe acessar a condição de bem estar animal dando atenção às
características objetivas, e que sejam facilmente medidas. Ela está baseada em quarto princípios: boa
alimentação, bom ambiente, bom estado sanitário e adequado comportamento (ARNOULD &
BUTTERWORTH, 2010).



Segurança alimentar

Vários foram os acontecimentos ocorridos nos últimos anos que deixaram a sociedade com dúvidas
de como os animais são produzidos. Alimentos contaminados por patógenos são a principal preocupação dos
consumidores (IFC, 2010). Em suínos, o evento que mais impactou a produção do Brasil, foi a peste suína,
registrada no final da década de 70. Aquele estigma ainda compromete nossos negócios com alguns países.
Depois, mais recentemente, veio o caso da “vaca louca” em bovinos e a gripe das aves. Também,
informações sobre contaminação das carnes com antibióticos, dioxinas e metais pesados tem fortalecido esta
dúvida de qualidade do produto final de origem animal. Mais recentemente, o conceito de que as rações têm
ligação direta com a segurança do alimento humano vem ganhando força (HARTOG, 2003).
Atender a demanda dos consumidores por alimentos mais seguros exige atitudes transparentes e
comprometimento de todas as partes envolvidas no processo de produção de alimento, inclusive os governos.
Os diferentes segmentos da cadeia alimentar serão mais controlados, dando ênfase ao monitoramento de
riscos, através de procedimentos preventivos e corretivos (análise e monitoramento de pontos críticos). Isto
requer uma seleção criteriosa dos fornecedores, dando atenção à qualidade de seus produtos e não
obrigatoriamente aos seus preços. Isto exige o desenvolvimento de procedimentos que permitam entender os
produtos e os processos empregados pelos fornecedores, além do conhecimento técnico dos riscos físicos,
químicos e microbiológicos destes processos. Para que seja possível garantir a qualidade do produto
disponibilizado ao consumidor, é importante que a cadeia de produção permita rastreabilidade. Só assim os
diferentes riscos poderão ser auditados e reduzidos, melhorando a garantia de segurança do produto final.
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Monitoria sanitária dos lotes cada vez tornar-se-á mais importante não só para prevenir doenças mas
para evitar perdas de desempenho dos animais, que será considerado como prejudicial ao bem estar deles.
Programas efetivos de limpeza, desinfecção, vacinação, controle de pestes e monitoria de doenças, imediata
notificação e registros de situações anormais deverão ser implementados, especialmente neste novo cenário
onde os antibióticos cada vez mais estão tendo restrição ao seu uso.
Na área da alimentação animal, a busca pela melhor gestão da qualidade é e continuará sendo uma
tendência importante nos próximos anos. Exemplo disso é a aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF)
e do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), por parte das indústrias e dos
governos. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são um conjunto de normas empregadas em produtos,
processos, serviços e edificações, visando à promoção e a certificação da qualidade e da segurança do
alimento (ANARUMA, 2009). Na realidade, não é no frigorífico que se resolvem os problemas da qualidade
do produto final, quando o mesmo vem do campo com problemas sanitários ou os animais foram
alimentados com dietas indevidas, contaminadas. Existe uma expressão que diz que o frigorífico pode piorar
a qualidade do produto recebido, mas não pode melhorá-la, ou seja, os cuidados na produção, visando
segurança alimentar, são determinantes para a qualidade do produto final.


Restrição do uso de substâncias antimicrobianas como substâncias melhoradoras de
desempenho
A restrição da utilização de antimicrobianos como substâncias melhoradoras de desempenho, em
virtude das exigências dos consumidores, e os novos conhecimentos sobre a interação entre os nutrientes e a
saúde intestinal, a microbiota intestinal e o sistema imune são fatores que se constituem em um desafio à
indústria de alimentação animal. Em todo o mundo, os nutricionistas precisarão mudar seus paradigmas
sobre o uso de substâncias melhoradoras do desempenho. Cada vez mais, o que era um aspecto isolado de
restrição de uso, em países do Mercado Comum Europeu, vem se tornando um tema de discussão em vários
países, inclusive muitos que não estão envolvidos com exportação e tendo que atender exigências
internacionais. No Brasil, os órgãos regulatórios estão participando ativamente de discussões no sentido de
analisar todas as moléculas antimicrobianas utilizadas como aditivos melhoradores de desempenho e
possíveis implicações à saúde humana, através da criação de um grupo de trabalho (GT) pelo MAPA.
Algumas moléculas já foram banidas: cloranfenicol, tetraciclinas, penicilinas e sulfonamidas sistêmicas
(Port. 193, de 12-5-98); cloranfenicol e nitrofuranos puros ou em combinações para uso veterinário (IN 9, de
27/6/2003); olanquidox e carbadox (IN 11, de 24/11/2004); espiramicina e eritromicina (IN 14
de17/05/2012). Outras moléculas ainda estão sendo analisadas pelo GT e, no futuro, poderão ser banidas
como melhoradores de desempenho.
Esta nova condição está proporcionando o aparecimento de novos produtos, não antibióticos, que
poderão compensar as possíveis perdas causadas pela restrição do uso de melhoradores de desempenho, os
antibióticos. Entre as substâncias mais importantes estão às enzimas, os antioxidantes, os probióticos, os
prebióticos, os ácidos orgânicos, os óleos essenciais, entre outros.
Isto proporciona uma mudança importante no processo produtivo. Os antibióticos melhoradores de
desempenho ou terapêuticos têm como objetivo principal diminuir a ação microbiana e os seus efeitos
deletérios sobre o hospedeiro. As substâncias, não antibióticos, têm como principal ação a melhoria da
“saúde” intestinal do hospedeiro. Pode e tem ação sobre os microorganismos que habitam o trato digestório
mas, principalmente, agem sobre as estruturas físicas, as reações químicas e as atividades fisiológicas do
tecido intestinal, favorecendo os processos de digestão e de absorção dos nutrientes.
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Sustentabilidade

O termo sustentabilidade é utilizado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as
necessidades atuais econômicas, ambientais e sociais, sem comprometer as próximas gerações, utilizando de
maneira inteligente os recursos naturais para que eles se mantenham no futuro (AZEVEDO, 2012).
No campo da nutrição animal, o conceito de sustentabilidade econômica está na produção de dietas
não somente com menor custo, mas também que otimizem o desempenho econômicos dos plantéis. Para
tanto, o emprego de algumas tecnologias deverá ser cada vez mais comum. A necessidade de analisar cada
lote de ingrediente, de modo que as formulações sejam mais precisas, diminuindo assim as amplas margens
de segurança utilizadas atualmente e, consequentemente, diminuindo o custo da dieta e a excreção de
nutrientes para o meio-ambiente, esbarra atualmente nas análises laboratoriais via úmida, normalmente caras
e demoradas. Essa dificuldade será contornada através da utilização de tecnologia NIRS (Near Infrared
Reflectance Spectroscopy), que permitirá a análise instantânea de cada lote de ingrediente, a avaliação do
valor energético e a avaliação da composição e da digestibilidade aminoacídica dos ingredientes (PENZ-JR
ET AL., 2009). Os projetos de novas fábricas de ração deverão levar em conta o uso do NIRS, com maior
flexibilidade na estocagem, dosagem, moagem. Isto permitirá economias hoje impossíveis de serem
aproveitadas por falta de estrutura.
Também o progresso dos conhecimentos computacionais irá permitir a utilização de modelos de
crescimento, série de equações matemáticas inter-relacionadas que mostram como será o crescimento de um
animal quando submetido a determinadas condições de criação e cujo objetivo final é otimizar o processo de
criação/produção, atingindo os objetivos propostos pela empresa ou criador. Modelos de predição de
consumo alimentar e de crescimento de suínos submetidos a diferentes cenários de criação permitirão definir
as melhores estratégias que irão aumentar a eficiência de produção.
Para diminuir o impacto ambiental da suinocultura, cada vez mais serão utilizados princípios como a
utilização de matérias primas de qualidade, a diminuição da amplitude das margens de segurança a partir do
melhor conhecimento do teor nutricional dos ingredientes, bem como a utilização do processamento e o
conhecimento relativo ao tamanho de partícula dos ingredientes, que irão permitir melhora na retenção destes
nutrientes pelos suínos e diminuir, assim, sua excreção no meio-ambiente. Novas fontes de minerais, com
melhor biodisponibilidade estão sendo pesquisadas e tenderão a ser utilizadas com maior frequência. Uma
tecnologia que permite a diminuição da inclusão de fontes inorgânicas de fósforo na dieta, de proteína e de
energia são as enzimas exógenas, utilizadas com frequência cada vez maior.

Conclusões
Nas últimas décadas, os avanços técnicos, socioeconômicos e organizacionais na indústria suinícola
internacional permitiram que ela deixasse o perfil de atividade de subsistência para tornar-se uma atividade
sofisticada e capaz de produzir produtos de alta qualidade. Entretanto, novos desafios estão surgindo ou
surgirão no futuro. Entre eles, podem ser indicados como os mais relevantes à complexidade na aquisição e
no uso de insumos para as dietas animais; a urbanização, promovendo um aumento de consumidores e uma
diminuição de fornecedores; as restrições de água pela quantidade, qualidade e distribuição; a falta de mão
de obra em locais específicos e de boa qualidade; as religiões que não consomem carne de suíno aumentando
seus seguidores, que também estão aumentando seu poder de compra e que será destinado ao consumo de
outras carnes; a preocupação da sociedade com a segurança alimentar e também com o bem estar animal,
exigindo procedimentos diferenciados de produção, que onerarão o processo produtivo, sem a garantia de
uma melhor remuneração do produto; o uso de antibióticos melhoradores de desempenho sendo questionados
e criando uma nova linha de produtos não antibióticos desconhecidos até pouco tempo atrás; a garantia de
que a indústria produzindo alimento de qualidade, mas sem comprometer o meio ambiente a que os sistemas
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produtivos sejam sustentáveis. Estes e outros desafios desafiarão a indústria suinícola, fazendo com que ela
continue se superando, para manter sua participação como fonte fornecedora de proteína de origem animal.
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