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Resumo
A seleção de machos jovens, nas centrais de produção de sêmen, acontece
predominantemente pelo mérito genético. Mas diversos são os motivos de remoção do animal no
plantel. Apesar do impacto econômico negativo que os machos de má qualidade podem
representar, pouca atenção tem sido dada a eles na rotina das centrais. O exame andrológico
realizado de forma minuciosa, auxilia na otimização do uso dos reprodutores e descarte de animais
de baixa qualidade. A avaliação consiste em uma anamnese, exame clínico e de libido, na qual são
identificados animais inaptos à coleta de sêmen, sujeitando-os ao descarte. Faz parte do exame, a
avaliação das características seminais, que servem como parâmetro para descarte de ejaculados
impróprios para produção de doses inseminantes, sendo realizada em todos os ejaculados
coletados. Avaliações adicionais podem contribuir para o exame andrológico, como o uso de
ultrassonografia, fornecendo dados a respeito do parênquima testicular e do epidídimo. O objetivo
dessa revisão é fazer uma descrição detalhada do exame andrológico de suínos, trazendo
discussões a respeito da sua aplicabilidade e das possíveis limitações.
Introdução
Em uma central de processamento de sêmen (CPS), os machos estão sob condições de
alojamento e de ritmo de coletas que visam otimizar a produção de doses, tanto em termos
quantitativos, como qualitativos. Com o intenso uso da inseminação artificial, é comum a seleção
de cachaços com alto índice genético e vários indicadores genéticos estão disponíveis, como o
EBV (Estimated Breeding Value), EPD (Expected Progeny Difference) e BLUP (Best Linear
Unbiased Predictors), que visam aumentar a produtividade do rebanho (ALTHOUSE, 2014). Pois,
comparativamente, um reprodutor tem maior impacto na produção de leitões do que a matriz.
Considerando uma relação macho:fêmea de 1:250, em um programa de inseminação artificial
tradicional, um reprodutor pode produzir ao redor de 7.000 leitões desmamados ao ano.
Um dos índices que visa a atualização genética é a taxa de reposição dos machos, que
pode ser praticada na ordem de 40-60%, mas atualmente, algumas centrais, como as núcleo,
trabalham com reposições superiores (acima de 100%). De maneira geral, os machos podem ser
descartados por idade, problemas locomotores, falhas reprodutivas e morte (D’ALLAIRE et al.,
1992), mas também por mérito genético e qualidade espermática. Em um estudo realizado na
América do Norte, os principais motivos foram melhoramento genético, baixa qualidade
espermática e problemas locomotores (KNOX et al., 2008). No estudo conduzido por D’Allaire &
Leman (1990), as três principais causas de remoção foram idade (47,3%), problemas reprodutivos
(18,4%) e problemas locomotores (11,8%), sendo a expectativa de vida produtiva dos machos de
aproximadamente 20 meses. Por isso, altos índices de mortalidade e problemas locomotores
devem ser investigados, pois o bem-estar animal pode estar comprometido. De fato, quando se
analisou machos removidos por morte ou claudicação, observou-se que a idade produtiva é menor
que as demais causas (KOKETSU & SASAKI, 2009). Portanto, devem ser revistos os manejos
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adotados, as instalações e os programas de medicação, vacinação e vermifugação dos animais de
alto valor agregado.
Para permanecer no plantel, o cachaço deve ter a fertilidade analisada. A avaliação
rotineira dos ejaculados suínos, como motilidade, concentração e morfologia, visa a preparação de
doses inseminantes, e garante apenas a identificação de ejaculados impróprios. No entanto, estas
avaliações não são capazes de identificar os reprodutores com fertilidade subótima, os quais
atendem os padrões de qualidade pré-estabelecidos (>70% motilidade in natura e <20% de
alterações morfológicas), mas que, mesmo assim, apresentam resultados insatisfatórios na taxa de
parto e número de leitões nascidos. Assim, a falta de informação do desempenho reprodutivo a
campo, dificulta a tomada de decisão de descarte, ou não, por baixa produtividade.
Existem vários testes in vitro que podem ser utilizados para avaliar a qualidade
espermática, tais como integridade e funcionalidade da membrana plasmática, integridade da
cromatina, capacitação e reação acrossômica, testes de interação com oócito (ligação à zona
pelúcida, penetração de oócitos e fecundação in vitro), análise de marcadores de fertilidade,
número de espermatozoides acessórios, produção de espécies reativas ao oxigênio, dentre outros.
No entanto, dificilmente um único teste in vitro terá precisão para estimar o potencial de
fertilidade, visto que nenhum teste mede todos os atributos qualitativos e funcionais necessários
para a fecundação e desenvolvimento embrionário normal que ocorrem in vivo (BERNARDI,
2008; FLOWERS, 2002). A análise de todas essas características é focada no sêmen e pouca
atenção é dada ao reprodutor propriamente dito. De fato, poucas horas da jornada de trabalho são
dedicadas à saúde dos reprodutores (KNOX et al., 2008).
Anatomia do sistema reprodutor masculino em suínos
Para a correta avaliação andrológica, é importante conhecer a anatomia do sistema
reprodutivo, que é composto por várias estruturas incluindo o escroto, testículos, epidídimos,
glândulas sexuais acessórias, pênis, prepúcio (Figura 1), além da hipófise e o hipotálamo.
Resumidamente, o escroto é um saco de dois lobos e serve como proteção e suporte para os
testículos, estes têm como função a produção de hormônios e células espermáticas. O parênquima
testicular contém dois compartimentos. O compartimento tubular é composto pelos túbulos
seminíferos, formados por uma membrana basal, uma camada de epitélio seminífero, contendo as
células de Sertoli, e são envoltos por células peritubulares contráteis. O compartimento intersticial
é composto por vasos, nervos e células de Leydig e envolve o mediastino. O mediastino é
localizado no centro do testículo e tem vários ductos, que formam uma rede denominada rete
testis, que converge em vários ductos denominados eferentes. Os ductos eferentes se unem em um
ducto epididimário direito e um esquerdo, dentro de cada epidídimo. Os epidídimos se localizam
externos aos testículos, dentro do escroto. O trânsito pelo epidídimo passa primeiro pela cabeça,
depois pelo corpo e por fim pela cauda. A função dos epidídimos é transporte, maturação e
armazenamento dos espermatozoides, e contribui com parte do plasma seminal. Os ductos
deferentes, esquerdo e direito, formam-se a partir dos epidídimos, unindo-se em um único ducto,
chamado uretra pélvica, que passa por diversos músculos e glândulas acessórias até a formação da
uretra peniana (FLOWERS, 2012; KNOX, 2016; SENGER, 2003).
As glândulas sexuais acessórias são responsáveis pela maior quantidade do plasma
seminal. A próstata contribui tanto para a fração pré-espermática, quanto para a fase pobre. As
glândulas vesiculares são posicionadas laterais às porções terminais de cada ducto deferente e
produzem a fase pobre do ejaculado. As glândulas bulbouretrais são localizadas nos dois lados da
uretra pélvica, próximas ao arco isquiático, são bem desenvolvidas e produzem a porção
gelatinosa, contribuindo também na fração pobre do ejaculado (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al.,
2009; SENGER, 2003).
O pênis suíno é do tipo fibroelástico e possui a porção final em formato de saca-rolha, o
que permite a penetração da cérvice espiralada da matriz suína. A flexura sigmoide é responsável,
por manter o pênis dentro do corpo do animal e promover a exteriorização no macho sexualmente
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estimulado. No processo de exteriorização, o pênis passa por uma estrutura denominada de óstio
prepucial (KNOX, 2016; SENGER, 2003).
Glândula bulbouretral

Glândula prostática
Glândula vesicular

Cordão
espermático

Bexiga
Ductos deferentes

Cauda do
epidídimo

Divertículo prepucial
Cabeça do
epidídimo

Testículo
Escroto

Pênis
Corpo do epidídimo
Cavidade
prepucial
Figura 1. Anatomia do trato reprodutivo do cachaço. Adaptado de Kuster & Althouse (2007).
Prepúcio

Exame andrológico em suínos
O exame andrológico visa avaliar o potencial reprodutivo de animais jovens e aptidão
reprodutiva dos animais adultos, tanto na utilização destes para monta natural, quanto para os
doadores de sêmen. O uso do exame andrológico é bastante intensivo em outras espécies, como
bovinos e equinos, existindo diretrizes bem estabelecidas, para que técnicos e veterinários usem
como guia. No Brasil, o CBRA (Colégio Brasileiro de Reprodução Animal) dispõe de um manual
com valores desejáveis para diversas espécies; incluindo adaptações para suínos. A classificação
dos reprodutores de acordo com o CBRA (2013) estabelece três categorias: aptos, questionáveis ou
inaptos para a reprodução. Animais aptos são aqueles que apresentam condições desejáveis do
sistema genital, comportamento sexual, qualidade seminal e capacidade de executar a monta.
Animais que falham em alguma dessas condições são considerados questionáveis ou inaptos ao
exame, porém devem ser reavaliados para que se chegue a um diagnóstico conclusivo. Vale
salientar também que existem padrões andrológicos para cada espécie e que adaptações para
suínos devem ser avaliadas com cuidado.
De maneira geral, o exame andrológico fundamenta-se na observação da saúde geral,
órgãos genitais, comportamento e exame do ejaculado. Esse exame deveria ser inserido na rotina
das CPS, porém a avaliação completa da saúde dos cachaços parece ser pouco considerada no
trabalho diário. No geral, o que se observa na rotina das centrais é a avaliação do sistema
locomotor quando os animais estão indo para a área de coleta de sêmen e a avaliação do pênis
durante as coletas. O ejaculado também é avaliado quanto à motilidade, volume e concentração.
Com esta observação, é possível eliminar ejaculados de má qualidade e até mesmo retirar os
animais que não estão saudáveis da rotina de coleta.
Recomenda-se o exame andrológico já na entrada do macho na CPS, ao redor 5 a 8
meses. Contudo, nessa fase o macho não completou a maturidade sexual, uma vez que a idade
exerce influência em vários parâmetros, como produção espermática, concentração, volume,
motilidade e espermatozoides morfologicamente normais (SMITAL, 2009). A puberdade culmina
com a presença de todos os tipos celulares precursores nos testículos e de espermatozoides no
ejaculado, sendo observada em suínos por volta de 4,5 a 6 meses nas raças ocidentais
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(ALTHOUSE, 2014), e mais precoce (56-84 dias de idade) em raças orientais, como a Meishan
(LUNSTRA et al., 1997).
(I) Exame Clínico
Para comercialização de doses de sêmen, a CPS deve estar registrada como GRSC
(Granja de Reprodutores Suínos Certificada) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento (MAPA), atendendo a Instrução Normativa 19, de 15 de fevereiro de 2002.
Segundo a normativa, a CPS deve ser livre de Brucelose, Peste Suína Clássica, doença de
Aujeszky, tuberculose, sarna, além de ser livre ou controlada para leptospirose. Recomenda-se que
a CPS mantenha a vacinação de enfermidades importantes em nosso meio, como doenças
reprodutivas, PCV2, Mycoplasma ou outras doenças de interesse.
No exame clínico propriamente dito, é obtido o histórico do animal, incluindo a idade,
identificação do reprodutor (número, mossa, tatuagem) e a linhagem. Deve-se observar o tipo de
alojamento, condições ambientais, ficha individual, dados anteriores de exames clínicos, dados
obtidos a campo (taxa de parto e tamanho de leitegada produzida), rebanho de origem, resultados
de qualquer teste para detecção de doenças, frequência de coleta, doenças e tratamentos anteriores
(ALTHOUSE, 2014; SHIPLEY, 1999).
Para o exame físico, recomenda-se a observação do animal em um lugar seguro e
fechado. Nesse momento, o cachaço deve ser avaliado quanto à condição corporal, simetria do
membros locomotores, equilíbrio e conformação esquelética. Deve-se prestar atenção nas
condições que possam interferir com a capacidade de salto ao manequim (ALTHOUSE, 2014).
(II) Exame dos órgãos genitais
A avaliação dos órgãos reprodutivos engloba exame de escroto, testículos, epidídimos,
pênis e prepúcio, sendo avaliados visualmente e por palpação. Os escrotos devem estar livres de
abscessos, cicatrizes, espessamento, aderências, irritação. É importante salientar que, em suínos,
ambos os testículos devem estar presentes no escroto desde ao nascimento, ou seja, com completa
descida testicular (ALTHOUSE, 2014). Nos testículos, avalia-se forma, tamanho, simetria,
localização, consistência, deslocamento, temperatura e demonstração de dor à palpação
(SHIPLEY, 1999). Os testículos devem ser simétricos, havendo uma diferença inferior a 0,5 cm de
diâmetro entre testículo direito e esquerdo (CLARK et al., 2003). À palpação, as estruturas devem
ser móveis dentro do escroto, com consistência firme-elástica e sem presença de líquidos e
crepitações (SHIPLEY, 1999).
A cabeça e cauda de cada epidídimo são facilmente identificadas à palpação e devem ser
avaliadas. À palpação, observam-se forma, tamanho, localização, consistência, demonstração de
dor e o deslocamento da estrutura (SHIPLEY, 1999; WEITZE, 2000).
No prepúcio, são avaliados o orifício e o divertículo prepucial, buscando sinais de
inflamação (SHIPLEY, 1999; WEITZE, 2010) ou de obstrução (ALTHOUSE, 2014). No pênis se
avalia a exteriorização completa, frênulo persistente, lesões ou qualquer anormalidade que
incapacite o animal de ejacular. No caso de seleção genética, é importante também avaliar os tetos
pela contagem, espaçamento, simetria entre as cadeias mamárias e evidência de tetos invertidos
(SHIPLEY, 1999).
a. Avaliação da consistência testicular
A avaliação da consistência testicular proporciona dados importantes quanto à condição
reprodutiva do macho, pois está correlacionada com a qualidade seminal em bovinos (HAHN et
al., 1969; COULTER, 1976). A consistência de cada testículo é comumente determinada através
da palpação manual (WEITZE, 2010). Para avaliação da consistência testicular os testículos
devem ser tracionados com uma das mãos no sentido dorso cranial, o que vai promover a distensão
do escroto, seguindo-se com a palpação manual e digital, a partir da qual será atribuído um escore
segundo a maciez dos testículos (CBRA, 2013), variando de muito flácido a muito rígido
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(KEβLER, 2010). A avaliação do parâmetro é importante na identificação de processos
degenerativos agudos ou crônicos, pois mesmo animais saudáveis, sem alterações no
comportamento sexual, podem apresentar consistência testicular anormal. Nesse contexto, é
possível observar que animais com processos degenerativos agudos podem apresentar tônus
testicular bastante flácido e que o desenvolvimento e agravamento da degeneração torna o testículo
mais rígido (VAN CAMP, 1997).
A técnica de mensuração por tonometria já foi utilizada anteriormente em bovinos
(HAHN et al., 1969) e suínos (ESBENSHADE et al., 1979; MAHONE, 1979; KEβLER, 2010). O
aparelho consiste em uma mola e uma haste de metal. Essa haste, ao ser pressionada contra uma
superfície, gera uma deflexão, a partir da qual se obtém um valor em milímetros, que varia
conforme a resistência da superfície testicular. Quanto maior a escala, mais rígida é a estrutura,
pois maior é a força de deflexão da haste em relação à superfície testicular. O coeficiente de
correlação obtido em estudo realizado em bovinos, quando comparados valores obtidos por
examinadores diferentes foi bastante alto, variando entre 0,89 e 0,99, o que demonstra que o
método possui menor subjetividade do que a palpação manual (HAHN et al., 1969). Em trabalho
recente realizado em suínos, foram encontradas correlações significativas (P<0,01), com
coeficientes de 0,70 a 0,73 em diferentes CPS entre a avaliação de consistência testicular a partir
da palpação manual e da tonometria (PASCHOAL et al., 2016), o que demonstra que a tonometria
está associada ao método sugerido pelo CBRA (2013). Paschoal (2017) observou que o valor
gerado na tonometria está associado com a aptidão de reprodutores suínos, visto que grupos de
animas com tônus mais rígido apresentaram uma redução no percentual de reprodutores
considerados aptos segundo a morfologia espermática.
b. Biometria testicular
A biometria testicular fornece dados importantes sobre a produção espermática. É
possível verificar a biometria testicular dos suínos através da mensuração com paquímetro
(BAILEY et al., 1998) e através do exame ultrassonográfico (FORD & WISE, 2011). Com o
paquímetro, a partir da mensuração do comprimento e largura testicular é possível calcular o
volume com uma fórmula matemática sugerida por Bailey et al. (1998). O método possui como
principal vantagem ser pouco invasivo na mensuração direta dos valores a serem utilizados. Outra
opção de mensuração é com o uso da ultrassonografia, pois fornece o diâmetro e a largura dos
testículos, estimando o volume testicular (FORD & WISE, 2011). Porém é uma técnica que se
restringe aos animais mais jovens. O tamanho mínimo dos testículos varia entre 4,8-8 cm de
largura e 8,2-12cm de comprimento (ALTHOUSE, 2014; CBRA, 2013). Segundo HUANG &
JOHNSON (1996), o volume testicular pode ser utilizado como ferramenta na seleção de
reprodutores suínos, otimizando a capacidade reprodutiva na inseminação artificial, já que há uma
correlação positiva entre volume testicular e produção espermática. De fato, a produção
espermática é diretamente correlacionada com o número de células de Sertoli (ALTHOUSE,
2014).
c. Exame ultrassonográfico
Recentemente tem sido utilizada a ultrassonografia testicular e epididimária em diversas
espécies, em associação à avaliação andrológica, tornando-se um importante exame complementar,
especialmente para identificar desordens subclínicas. A ultrassonografia é uma técnica pouco
invasiva que permite a avaliação do tamanho, forma e aspecto de estruturas como epidídimos e
testículos. No entanto, exige treinamento, para interpretação das imagens e contenção mínima,
para segurança do operador e do animal.
Em suínos, o exame ultrassonográfico epididimário já foi associado com características
seminais e o testicular com a avaliação do diâmetro e sua associação com a produção espermática
e fases da puberdade. Além disso, foi possível avaliar animais de diferentes raças quanto ao
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volume, concentração do ejaculado e motilidade das células espermáticas e morfologia
espermática.
Com relação ao epidídimo, a ultrassonografia foi utilizada como ferramenta de avaliação
em estudo no qual se verificou que não existe correlação entre a ecogenicidade do corpo e da
cauda do epidídimo com volume, motilidade (total e progressiva), concentração e morfologia
espermática. No entanto, a escala de cinza obtida na cabeça do epidídimo antes da coleta de sêmen
foi positivamente correlacionada com o volume (r = 0,30; P = 0,02) e total de células no ejaculado
(r = 0,30; P = 0,02). Os autores observaram ainda que a ecogenicidade após a coleta de sêmen
também foi correlacionada positivamente com o volume do ejaculado (r = 0,30; P = 0,02) e
negativamente com a concentração espermática (r = -0,28; P = 0,03), mas sem correlação da
ecogenicidade com os demais parâmetros (KAUFFOLD et al., 2011).
A ultrassonografia testicular já foi utilizada para estimar a fase de puberdade de suínos
entre 3 e 7 meses (FORD & WISE, 2011), sendo observada uma correlação positiva entre o
diâmetro testicular, determinado pela ultrassonografia, com o diâmetro dos túbulos seminíferos em
animais de 4 e 5 meses (P = 0,001). No entanto, essa mesma correlação não foi observada em
animais mais velhos. Ao se analisar a produção espermática, Clark et al. (2003) observaram uma
associação (r = 0,24; P<0,05) entre o diâmetro testicular e a produção espermática de reprodutores
suínos a partir dos 4 meses. Esses dados permitem concluir que a determinação do diâmetro
testicular de animais jovens poderia ser uma ferramenta útil na seleção de reprodutores suínos.
Além do diâmetro, o aspecto do parênquima pode ser investigado pela ultrassonografia.
Pinho et al. (2015) avaliaram animais de diferentes raças e buscaram associações entre e
ecogenicidade do parênquima testicular e características seminais como volume, concentração e
motilidade espermática, mas nenhuma associação foi observada entre esses parâmetros e a
avaliação ultrassonográfica. No trabalho de Paschoal (2017), houve uma associação entre a
ecogenicidade e aptidão dos reprodutores, baseada na morfologia espermática. Na avaliação da
heterogeneidade do parênquima testicular, não foi observada associação entre a variável e aptidão
dos machos. Em observações práticas, 17% dos animais apresentaram alterações visíveis à
ultrassonografia, tanto em epidídimos como em testículos, e destes, 39% foram classificados como
inaptos, segundo a morfologia (PASCHOAL, informação pessoal).
(III) Comportamento de monta
Em CPS com grande fluxo de coletas, os machos devem estar condicionados ao salto, a
fim de manter bom ritmo de coleta e de produção de doses inseminantes. Além disso, machos com
baixa libido, demoram a iniciar e completar o salto, podem aumentar o risco de contaminação do
sêmen, comprometendo a qualidade das doses.
Durante o treinamento dos cachaços jovens, é importante que vícios de manejo sejam
evitados. Os machos são treinados para a coleta de sêmen com 150-170 dias de idade, quando
normalmente chegam às granjas ou CPS. Caso permaneçam em quarentena, é importante já iniciar
o treinamento durante esta fase, com o mesmo padrão de manequim utilizado pelos animais já
treinados em produção. Recomenda-se sessões de 10 a 15 minutos, 5-7 dias por semana. Os
machos novos podem ser treinados após a rotina de coleta da CPS, pois são estimulados pelos
odores e saliva deixados pelos outros machos. O treinamento deve ser livre de distração e
realizado na sala de coleta. Empregando esse procedimento de treinamento ao salto, espera-se que
o sucesso seja alcançado em mais de 95% dos casos.
Em suínos, a avaliação do comportamento sexual é realizada quando o cachaço monta ao
manequim, medindo-se o intervalo entre primeiro contato visual até a primeira tentativa de salto.
Esse tempo de reação deve ser inferior a 15 minutos (WEITZE, 2010). O comportamento sexual
do macho é coordenado pelo sistema nervoso central, baseado na presença de hormônios sexuais,
como a testosterona, secretados pelas gônadas. Altas temperaturas, especialmente associadas à alta
umidade, podem contribuir com a redução da libido (WEITZE, 2010). Outros fatores também são
associados à baixa libido, como problemas físicos e de saúde; uso excessivo (especialmente em

56

A avaliação andrológica em suínos foi esquecida na rotina de produção?
cachaços jovens); subnutrição ou obesidade e problemas psíquicos (estresse, vícios de coleta;
masturbação frequente). A diminuição da atividade sexual causa prejuízos às centrais, pois,
geralmente, está associada com um número aumentado de ejaculados de má qualidade,
caracterizados por baixa motilidade e alta porcentagem de alterações morfológicas nos
espermatozoides.
(IV) Avaliação do ejaculado
Com o avanço do emprego da inseminação artificial, iniciou-se a adoção de planos de
controle de qualidade do sêmen e de doses inseminantes. O procedimento é essencial em muitos
aspectos na reprodução de animais domésticos e realizado na rotina das CPS de suínos.
Considerando que as avaliações de sêmen in natura devem ser realizadas de forma rápida, para
evitar que as células percam motilidade, quanto menor o intervalo entre a coleta e a análise,
melhor é a confiabilidade da decisão por eliminar ou prosseguir com o processamento do
ejaculado (WEITZE, 2012), sendo recomendado o intervalo entre coleta e análise inferior a 20
minutos. A avalição do ejaculado pode ser dividida em avaliação macroscópica e microscópica.
A avaliação macroscópica do ejaculado consiste na avaliação do volume, cor, odor e
aspecto do sêmen. De forma geral, o volume do ejaculado é aferido através da pesagem e para
efeito prático, aceita-se que cada 1 mL de sêmen corresponde a 1 g. A precisão dessa medida é
importante para determinar o número total de espermatozoides do ejaculado. A cor do ejaculado
varia do branco ao branco-acinzentado, podendo também ter coloração amarelo clara, variação que
depende de características individuais e nutricionais do macho. Cores amarelo forte ou rosadas
podem indicar presença de células inflamatórias ou sangue no ejaculado, respectivamente. O odor
também é avaliado por um operador e deve ser sui generis. É possível detectar nessa avaliação
eventuais contaminações por secreções prepuciais e urina. O aspecto do sêmen também deve ser
avaliado e varia de soroso a leitoso (BORTOLOZZO et al., 2008).
Convencionalmente, a avaliação microscópica do sêmen inclui a mensuração da
porcentagem de células móveis, concentração espermática e de células morfologicamente normais
(GADEA, 2005). A motilidade baseia-se no número total de células espermáticas móveis em
vários campos examinados, aceitando mínimo de 70% para o ejaculado estar apto à produção de
doses (BORTOLOZZO et al., 2008). Independente da tecnologia utilizada, o resultado da
motilidade espermática não é um parâmetro único capaz de predizer a fertilidade do reprodutor
suíno (WEITZE, 2012). No método subjetivo, a avaliação é realizada com sêmen in natura com
uso de lâmina e lamínula pré-aquecidas, utilizando microscópio óptico em aumento de 100 a 200
vezes (BORTOLOZZO, et al., 2008). As técnicas computadorizadas (CASA – Computer-Assisted
Sperm Analysis) também podem ser utilizadas e garantem resultados mais acurados, avaliando não
só a vitalidade da célula, mas o tipo de movimento realizado. Apesar do alto valor de investimento,
é uma tecnologia presente nas maiores CPS do Brasil. Os dados obtidos pelo sistema CASA estão
sendo investigados para predizer a fertilidade em diversas pesquisas (BROEKHUIJSE et al., 2012;
SCHULZE et al., 2013).
Na espécie suína a determinação da concentração (número de espermatozoides/mL) pode
ser feita por contagem direta em câmera hemocitométrica, fotocolorimetria, espermodensímetro,
contagem eletrônica de partículas ou pelo sistema CASA. A partir do valor de concentração
resultante, este é multiplicado pelo volume do ejaculado, determinando a quantidade de
espermatozoides no volume total de ejaculado. Com o resultado é possível determinar a
quantidade de doses inseminantes que serão produzidas com o ejaculado que será processado
(BORTOLOZZO et al., 2008). Comumente, as CPS analisam o número de doses produzidas por
ejaculado. Porém, o número total de espermatozoides é de maior interesse no exame andrológico.
A morfologia espermática tem por objetivo avaliar qualitativamente os espermatozoides,
de modo a determinar o percentual de alterações morfológicas (BORTOLOZZO, et al., 2008).
Esse é um parâmetro importante relacionado com a fertilidade dos reprodutores suínos, pois
ejaculados com alta proporção de defeitos celulares podem apresentar redução na capacidade
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fecundante (JUNG et al., 2015). Contudo, mesmo os reprodutores saudáveis apresentam
espermatozoides defeituosos no ejaculado em baixas proporções (KNOX, 2016). A análise pode
ser realizada em microscopia óptica, com aumento de 1000 vezes, sem contraste de fase em
amostras coradas ou com contraste de fase e óleo de imersão em amostras não coradas, fixadas em
solução de formalina (BORTOLOZZO et al., 2008). Recomenda-se que sejam avaliadas 200
células espermáticas das quais são convertidas para porcentagem as células que contiverem
anormalidades (CBRA, 2013). O exame morfológico das células espermáticas pode ser realizado
ainda com o recurso de análise morfológica disponível em sistemas CASA (FOXCROFT, 2008).
Todos os machos jovens devem ser avaliados ao serem introduzidos nas CPS e, periodicamente,
todos os doadores em coleta para produção de dose inseminante devem ser submetidos ao exame
(BORTOLOZZO et al., 2008).
Recomenda-se a realização do exame de morfologia em períodos de aproximadamente 50
dias, devido ao período de espermatogênese e maturação espermática (FLOWERS, 2012), ou
sempre que houver suspeita de alteração morfológica durante os exames de motilidade na rotina.
No Brasil, é estipulado pelo CBRA (2013) que a soma de defeitos em um ejaculado não deve ser
superior a 20%, para sêmen in natura, com limites de 5% de alterações de cabeça, colo, acrossoma
e peça intermediária, e 10% para gota citoplasmática proximal e defeitos de cauda dobrada ou
enrolada. No estudo realizado por Paschoal (2017), a média geral de defeitos foi de 14,96%, sendo
os defeitos espermáticos mais comuns de cauda (dobrada e enrolada) e gota citoplasmática
proximal (Figura 2). Nesse levantamento, o percentual de reprodutores considerados inaptos à
reprodução com porcentagem de defeitos espermáticos, superiores aos limiares estipulados pelo
CBRA, foi de 28,1%. Schulze et al. (2014) observaram um percentual de 36,7% de animais
considerados inaptos à reprodução segundo os parâmetros alemães de morfologia espermática (até
25% de defeitos totais, e não ultrapassando 5% de cabeça, 10% de acrossoma, 15% de gota
citoplasmática, 15% de cauda dobrada e 15% de outros defeitos), porém nesse estudo foram
incluídos animais mais jovens.

Figura 2. Percentual de defeitos morfológicos individuais encontrados em 402 reprodutores com
idade média de 18,5 ± 8 meses, de 5 centrais de produção de sêmen. Adaptado de Paschoal (2017).
Por que o exame andrológico está esquecido na suinocultura?
Os cachaços podem ser facilmente avaliados e testados com o exame andrológico. Além
disso, a suinocultura intensiva tem a vantagem de que todos os ejaculados coletados são analisados
quanto à produção espermática e qualidade dos espermatozoides. Isto é, essas informações estão
disponíveis facilmente. Mas então, surge o questionamento de por que não é realizado o exame
andrológico de maneira mais completa e acurada?
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Como foi exposto até o momento, várias são as informações necessárias para um exame
andrológico completo, mas pouco tempo é utilizado para averiguação da saúde dos reprodutores e
há pouca mão de obra capacitada para obtenção dessas informações. Muitas vezes é necessário o
treinamento do médico veterinário responsável pela CPS, uma vez que este deve investigar não só
a produção de doses, mas também as condições de alojamento dos animais, o índice genético do
plantel e o desempenho a campo. Ou seja, cabe ao veterinário criar e implementar a rotina do
exame andrológico, além de analisar e interpretar os dados obtidos.
Na prática, é durante a coleta que o macho é observado em maiores detalhes pelo
funcionário. Dessa forma, apenas alterações bastante evidentes serão observadas e relatadas ao
médico veterinário. Cada empresa de melhoramento genético possui critérios e avaliações de
seleção de reprodutores, de acordo com as características desejadas. Para o exame andrológico, é
importante observar a conformação do sistema reprodutivo e membros locomotores já no
momento da seleção, ou seja, antes da entrada do animal na CPS núcleo. Após, ao iniciar o
treinamento dos machos para a coleta, o veterinário deve acompanhar as sessões de treinamento e
realizar os exames dos primeiros ejaculados coletados. Nesse momento, um acompanhamento
mais intensivo, com a realização completa do exame andrológico, deve ser realizado, pois será
tomada a decisão da entrada, ou não, do macho no plantel. Uma decisão errada, pode comprometer
não só a produção, mas também a qualidade das doses destinadas a campo. Não há recomendações
de periodicidade para o exame andrológico em suínos. No entanto, após o macho ser admitido, são
acompanhadas a produção e a qualidade espermática. Diante de alterações destas análises, pode-se
realizar a palpação manual e tonometria testicular, auxiliando na tomada de decisão para o descarte
do animal.
De forma prática, poucas empresas conseguem testar os machos quanto à real fertilidade,
devido à falta de informações disponíveis sobre o desempenho reprodutivo a campo, considerando
taxa de parto e tamanho da leitegada. Isso dificulta uma tomada de decisão baseada nos índices
reprodutivos. Dessa forma, é importante considerar a possibilidade de retroalimentar as CPS, com
os dados das granjas atendidas.
Considerações Finais
A inseminação artificial é a principal biotecnologia empregada na suinocultura,
principalmente devido à possibilidade de aproveitamento de reprodutores com alto índice genético.
No entanto, esses machos de alto mérito genético e de maior valor não são avaliados
rotineiramente. A avaliação da fertilidade in vivo pode ter alto custo e duração de execução, pois
muitas fêmeas são necessárias para comprovar a real capacidade fecundante do macho. Por isso, as
ferramentas disponíveis no exame andrológico podem auxiliar na predição do desempenho
reprodutivo tanto de reprodutores jovens, quanto de adultos. Apesar de não ser rotina das CPS, os
cachaços podem ser facilmente avaliados e testados. Assim, a seleção de machos suínos, com uso
do exame andrológico, permite o descarte de animais inaptos à reprodução de maneira mais
eficiente. A elaboração de valores desejáveis ainda é fonte de discussão, pois muitos parâmetros
são adaptações de outras espécies.
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Resumo
O número de leitões desmamados por fêmea durante o seu alojamento no plantel de
reprodução tem sido utilizado como um importante parâmetro econômico para medir o
desempenho reprodutivo da matriz ao longo de sua vida útil. Neste contexto, os períodos pré-natal
e pré-desmama apresentam grande interferência sobre o desenvolvimento futuro dessas fêmeas.
Como estudos nessa área são escassos, na presente revisão serão descritos os principais fatores
associados ao desenvolvimento do sistema genital, bem como as consequências decorrentes a
insultos impostos a essas leitoas durante as fases intrauterina e neonatal.
Introdução
A eficiência reprodutiva é a principal meta econômica do sistema de produção de suínos,
sendo representada pelo número de leitões desmamados por fêmea por ano. Neste contexto, as
leitoas de reposição apresentam um papel de destaque como futuras reprodutoras do plantel.
Portanto, é fundamental aprimorar o desempenho reprodutivo desta categoria, sendo este um ponto
crucial para o sucesso do sistema de produção suinícola.
O número e a qualidade dos leitões desmamados durante a vida produtiva da fêmea suína
dependem de fatores que contribuirão para o resultado global do desempenho reprodutivo desse
animal. Historicamente, programas de manejo das fêmeas de reposição focavam primeiramente na
determinação da idade, peso e a composição corporal ótimos à primeira cobertura, que poderiam
variar substancialmente nas linhagens modernas (PATTERSON et al., 2002; ROZEBOOM et al.,
1996). Atualmente, ainda podem ser acrescentados outros fatores, tais como: cobrições bemsucedidas que culminam em parto a cada ordem de parição, tamanho de leitegada, mortalidade
pré-desmama, competência lactacional em cada leitegada e problemas de saúde estrutural
(principalmente do sistema locomotor), levando ao descarte prematuro de fêmeas (SERENIUS &
STALDER, 2006; SERENIUS & STALDER, 2007). Muitos destes fatores podem ser
influenciados por eventos que afetam o desenvolvimento pós-natal das fêmeas e que ocorrem tanto
durante a vida intrauterina como no período pré-desmama.
A hiperprolificidade da fêmea suína moderna faz com que a grande incidência de leitões
pequenos ao nascimento seja uma realidade dentro de granjas comerciais. Sabe-se que esses
animais apresentam desenvolvimento corporal comprometido em todas as fases do ciclo de
produção, refletindo em pior desempenho produtivo (ALMEIDA et al., 2015; ALVARENGA et
al., 2013). No entanto, além do peso ao nascimento da fêmea, foi demonstrado que o período prédesmama da leitoa pode também afetar a capacidade reprodutiva futura das fêmeas de reposição
(FLOWERS, 2009; VALLET et al., 2016).
Assim sendo, dada a importância da leitoa de reposição dentro do plantel de reprodução e
da escassez de estudos nessa área, a presente revisão tem por objetivo abordar a influência do peso
ao nascimento e da leitegada de origem na maternidade sobre o desenvolvimento do sistema
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genital, bem como as consequências decorrentes de insultos impostos a essas leitoas durante as
fases intrauterina e neonatal.
Peso ao nascimento e desenvolvimento do sistema genital em marrãs
O desenvolvimento do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal ocorre durante a vida prénatal. Dentro do ovário, processos tais como migração, proliferação, degeneração e meiose das
células germinativas e foliculogênese determinam a população de folículos ao nascimento,
podendo, assim, determinar o potencial número de folículos que poderão ser recrutados ao longo
da vida pós-natal (DA SILVA-BUTTKUS et al., 2003).
Estudos em animais e humanos se direcionaram mais especificamente para o efeito das
alterações no crescimento pré-natal sobre o desenvolvimento fetal do ovário. No entanto, os
achados foram contraditórios. De Bruin et al. (2001) não encontraram alterações no
desenvolvimento ovariano em fetos humanos que morreram prematuramente, decorrentes de
restrição severa no crescimento. Já Da Silva et al. (2002) relataram um menor número de folículos
em fetos de ovinos que sofreram restrição de crescimento no final da gestação. Da mesma forma,
Da Silva-Buttkus et al. (2003) observaram um maior número de folículos primordiais por mm2 de
córtex ovariano, bem como uma redução no número de folículos primários e ausência de folículos
secundários em leitões refugos em comparação com leitões de peso normal ao nascimento. Estes
achados sugerem um atraso no desenvolvimento folicular em leitões refugos, provavelmente na
ativação dos folículos primordiais. Assim sendo, o crescimento alterado no útero, associado a um
pior crescimento pós-natal nas primeiras semanas de vida do leitão, poderia prejudicar a fertilidade
futura da fêmea suína.
Em um estudo desenvolvido em nosso laboratório (MOREIRA et al., 2009), investigamos
os efeitos do peso ao nascimento sobre o desenvolvimento do trato reprodutivo em marrãs de 150
dias de idade. Para tanto, 28 leitoas (DanBred X PIC), nascidas de porcas multíparas (4ª a 6ª
ordens de parição) e de leitegadas de 10 a 15 leitões, foram selecionadas de acordo com o peso ao
nascimento: Alto Peso (AP= 1,8-2,2 Kg) e Baixo Peso (BP= 0,8-1,2 Kg). Os animais foram
criados até a fase de terminação (~150 dias), sendo pesados à desmama, à saída de creche, à saída
de recria e ao final da terminação. Posteriormente, foram abatidos e o trato reprodutivo foi
coletado, pesado e dissecado para obtenção de dados biométricos. Os parâmetros medidos foram:
comprimento da tuba uterina, dos cornos uterinos, do corpo uterino e da vagina. Além disso, os
ovários foram pesados e fixados por imersão em solução de glutaraldeído a 5% para estudos
morfológicos e morfométricos. As marrãs AP apresentaram um melhor desempenho pós-natal em
todas as fases de produção em comparação às marrãs BP (Tabela 1).
Evidências de um melhor desempenho pós-natal em animais de alto peso ao nascimento
já foram demonstradas anteriormente (ALVARENGA et al., 2013; GONDRET et al., 2006). Além
disso, marrãs que apresentam taxas de crescimento elevadas atingem a puberdade mais cedo
(KUMMER et al., 2009). Na verdade, o diagnóstico precoce das marrãs que atingem a puberdade
mais cedo possibilitaria a identificação das fêmeas mais férteis do plantel de reprodução e
permitiria ainda o descarte dos animais inférteis com peso de cevado, o que é mais rentável no
sistema de produção.
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Tabela 1. Dados biométricos das marrãs aos 150 dias de idade dos grupos experimentais de
alto peso (AP) e baixo peso (BP) ao nascimento
Grupos experimentais
AP
BP
113,3
98,4
3,3
3,3

Parâmetros
Peso corporal, Kg
Comprimento corpo uterino, cm

EPM

P<

2,3
0,2

0,01
NS

Comprimento cornos uterinos, cm

44,0

45,4

1,6

NS

Comprimento tubas uterinas, cm

18,7

18,5

0,9

NS

Comprimento vagina, cm

32,6

29,9

0,8

0,05

Peso trato reprodutivo, g

197,1

196,8

18,0

NS

Peso médio ovários, g

3,8

4,2

0,2

NS

Índice gonadossomático, IGS

3,4

4,3

0,2

0,01

Os dados biométricos revelaram que o comprimento médio das tubas uterinas bem como
dos cornos e do corpo uterino foram semelhantes em ambos os grupos experimentais. Entretanto,
as fêmeas do grupo BP apresentaram um comprimento menor da vagina em comparação às fêmeas
do grupo AP (P < 0,05; Tabela 1). Martin-Rillo et al. (2001) demonstraram uma relação positiva
entre o comprimento da vagina e o número total de leitões nascidos. No presente estudo,
correlações positivas entre peso ao nascimento, peso corporal ao abate e comprimento vaginal
sugerem que o peso ao nascimento afeta o desenvolvimento do sistema genital, assim sendo,
supõe-se que as fêmeas BP poderiam ter leitegadas menores que as fêmeas AP, mesmo que uma
relação positiva entre comprimento vaginal e comprimento dos cornos uterinos não tenha sido
observada.
O peso do trato reprodutivo e o peso médio dos ovários mostraram-se semelhantes em
ambos os grupos experimentais. Entretanto, o índice gonadossomático (IGS= peso ovários/peso
corporal*100) foi maior nas fêmeas BP em comparação com as fêmeas do grupo AP (P < 0,01;
Tabela 1). O IGS maior nas fêmeas BP sugere que o peso do ovário aos 150 dias de idade
independe do peso corporal, já que estas fêmeas apresentaram peso médio dos ovários semelhantes
e peso corporal aos 150 dias menor que as fêmeas AP.
Já os estudos histomorfométricos dos ovários mostraram que houve uma tendência para
menores números de folículos primordiais e pré-antrais por µm 2 de região cortical nas fêmeas BP.
Entretanto, o número de folículos atrésicos foi maior nessas fêmeas em comparação com as fêmeas
AP (P < 0,05; Figura 1).
A ocorrência de um menor número de folículos primários nas fêmeas BP sugere um
atraso no desenvolvimento folicular nestas fêmeas, o que corrobora a teoria de que estes animais
poderiam apresentar puberdade mais tardia em relação às fêmeas AP. Entretanto, o nosso estudo
recém-publicado (ALMEIDA et al., 2015) onde investigamos idade à puberdade de fêmeas AP e
BP demonstrou que mesmo tendo as leitoas BP apresentado menor peso corporal ao início da
estimulação com machos e à puberdade, bem como menor taxa de crescimento do nascimento à
puberdade, a idade à puberdade foi semelhante em ambos os grupos experimentais (Tabela 2).
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Figura 1. Número de folículos ovarianos por µm 2 de região cortical nos ovários de fêmeas dos
grupos experimentais de alto peso (AP) e baixo peso (BP) ao nascimento.
Tabela 2. Dados de desempenho das leitoas AP e BP do início de exposição ao macho até a
puberdade
Grupos experimentais
Parâmetros
EPM
P<
AP
BP
Peso corporal exposição macho, Kg
90,9
77,6
1,8
0,05
Idade à puberdade, d

172,4

178,0

4,1

NS

Peso à puberdade, Kg

110,3

101,3

2,4

0,05

Taxa crescimento nasc/puberd, Kg/d

0,64

0,57

0,01

0,05

Período pré-desmama e desempenho reprodutivo
Ao nascimento, os ovários da maioria das fêmeas de mamíferos contêm uma população
pré-determinada de oócitos, que é gradativamente desfalcada ao longo da vida reprodutiva do
animal. Entretanto, em leitoas a formação de folículos ovarianos continua a aumentar nas
primeiras semanas após o nascimento (MORBECK et al., 1993). Tal observação sugere que
medidas de manejo adotadas durante o período neonatal poderiam afetar o número de folículos
recrutados após a maturidade sexual das leitoas (FLOWERS, 2009). Dessa forma, o ambiente ao
qual as fêmeas são expostas durante o aleitamento pode ter efeitos permanentes sobre a fertilidade
de marrãs.
De acordo com Flowers (2009), reduzir a competição à qual as leitoas de reposição estão
sujeitas durante a lactação por meio da diminuição do tamanho da leitegada seria uma boa
estratégia para aumentar a longevidade e o desempenho reprodutivo. As bases fisiológicas que
sustentam este raciocínio ainda não são conhecidas, no entanto, especula-se que o estresse social
ou talvez nutricional da criação em leitegadas grandes seja um fator em potencial. Em se
considerando que eventos importantes do desenvolvimento folicular ocorrem durante os primeiros
100 dias após o nascimento das leitoas, a redução de fatores que possam retardar o
desenvolvimento reprodutivo das fêmeas deve aprimorar seu desempenho quando adultas.
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Nesse sentido, o trabalho de Vallet e colaboradores (2016) vem ao encontro de
investigação dos efeitos de insultos durante o período neonatal sobre o desempenho reprodutivo
futuro das fêmeas de reposição. Estes autores demonstraram que características da leitegada de
origem, tais como peso ao nascimento, consumo de colostro e taxa de crescimento pré-desmama
afetaram o ganho de peso diário das leitoas. Além disso, também verificaram que a idade à
puberdade foi maior em fêmeas com menor taxa de crescimento durante o período pré-desmama.
Dentre as características da leitegada de origem avaliadas, peso ao nascimento, taxa de
crescimento pré-desmama e consumo de colostro seriam os melhores indicadores de desempenho
futuro satisfatório. Portanto, melhor desempenho reprodutivo poderá ser alcançado mediante
aprimoramento das taxas de crescimento antes da desmama, seja por meio da manutenção das
leitoas em leitegadas menores (FLOWERS, 2009) ou incremento da produção de leite pelas
matrizes.
Considerações Finais
Diante do exposto, pode-se concluir que os ovários em desenvolvimento parecem ser
sensíveis aos insultos impostos seja no ambiente intrauterino, seja na maternidade. Estes insultos
podem causar alterações tanto morfológicas quanto fisiológicas nas gônadas, podendo se refletir na
vida reprodutiva da fêmea adulta. Estudos futuros são necessários para um melhor entendimento
desses mecanismos, e assim promover possíveis mudanças em práticas de manejo tanto na
gestação quanto na maternidade. Certamente, achados neste assunto poderão contribuir ainda mais
para o aumento da eficiência reprodutiva das leitoas de reposição, alertando aos profissionais da
suinocultura sobre a importância do peso ao nascimento e do ambiente na maternidade sobre a
capacidade reprodutiva da futura matriz.
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Introduction
The selection for larger litter size has resulted in a reduction of average birth weight and
in an increase of within-litter birth weight variation in pigs (QUINIOU et al., 2002). Low birth
weight offspring are a major concern for the swine industry and have significant negative impacts
within pork production systems. In commercial pigs, low birth weight pigs have been shown to
have increased mortality rates, slower growth and comprised carcass quality. In replacement
females, in addition to the negative effects on growth, low birth weights have adverse impacts on
reproductive performance and sow lifetime productivity (SLP). The detrimental effects of low
birth weight are not only restricted to small pigs within in a litter, but may extend to entire litters
that are prenatally programmed to have a lower than average birth weight (low litter birth weight
(LBW) phenotype), compromised postnatal growth performance, and negative effects on gilt
selection rates and potential future performance. Within a commercial multiplication program,
there are additional risks. The low litter birth weight phenotype is a repeatable trait in a sow’s
productive life and the sow passes these traits on to her progeny. The goal of the production
nucleus farm is to produce the next generation of females, and is typically driven by selection
based on index for traits that maximize profitability to the producer. However, what is not
considered, or often measured, is the efficiency with which the nucleus female produces
replacement gilts. We suggest, therefore, that the lifetime efficiency of nucleus sows to produce
replacement females can be measured not only by the productivity of progeny produced, but by the
number of quality progeny that become productive females within the commercial system.
Low birth weight
As a consequence of genetic selection for high-prolificacy sows and improvements in
litter size, the industry has seen an increase in within-litter variation in birth weight and an increase
in the proportion of piglets with low birth-weight (YUAN et al., 2015). The concept of withinlitter variation and individual birth weight is illustrated in Figure 1a. The individual birth weights
of all pigs born to six different sows are shown, the average litter birth weight is similar (1.39 kg)
between sows: However, the variation in piglet birth weight and the proportion of low birth weight
pigs (<1 kg) varies. Within-litter variation can be attributed to, but not limited to, factors such as
duration of ovulation and oocyte maturation, the implantation capability of conceptuses and
position within the uterus, placental efficiency, uterine space, breed differences (YUAN et al.,
2015) and intrauterine growth retardation. In the current literature, there is general consensus that
the low birth weight gilts within a litter are at risk of poorer growth performance. Gilts weighing
less than 1.0 kg at birth have increased pre-weaning morality rates and have little chance of
surviving until weaning (MAGNABOSCO et al., 2015). Those gilts that do survive past the
nursery phase have poor growth until finishing and are significantly lighter than their higher birth
weight litter mates. In fact, the authors stated that gilts as heavy as 1.28 kg had relatively high
mortality at the end of the nursery period. Additionally, as future replacement females, low birth
weights negatively impact their reproductive potential. Flowers (2015) suggested that below a
minimum birth weight of 1.1 kg, gilts simply do not have the reproductive machinery to be
This paper is an updated version of J. Patterson and G. Foxcroft, 2016: Litter-of-origin effects on
gilt retention in a commercial multiplication program. National Pork Board. Blueprint article &
2016: Current Issues in Reproduction. Annual AASV Meeting. New Orleans, Louisiana.
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efficient reproductively no matter how well they are managed later in life. In gilts, the variation in
birth weight is negatively correlated to ovarian and uterine development (DELIGEORGIS et al.,
1985), although Almeida et al. (2015) reported that birthweight does not affect the development of
the genital tract before puberty and age at puberty onset. More recently, however, Magnabosco et
al. (2016) reported that gilts weighing less than 1.0 kg at birth, and still selected as replacements at
170 days of age, produced fewer pigs over three parities and remained in the herd for less time.

Figure 1. Each point denotes the individual birth weight of each pig within a sow and single litter.
The grey shading highlights individual birth weights of < 1 kg and represents pigs at risk of
detrimental effects on future growth and reproductive performance of replacement gilts. The short
black horizontal lines show the average birth-weight of the entire litter within sow. a) Withinlitter variation: the average litter birth weight is similar (1.39 kg) between sows (1 – 6), however
the variation in piglet birth weight and the proportion of low birth weight pigs (<1 kg) varies
between sows. b) Litter birth weight phenotype: Sows 7, 8 and 9 exhibit the “low” birthweight
(LBW) phenotype, nearly all pigs in the litter have low birth weights (<1 kg) and the average birth
weight of the litter is < 1kg. Sows 10, 11 and 12 exhibit the “high” birthweight (HBW) phenotype,
all pigs have high birth weights and the average birth weight of the litter is > 1.9 kg.
Litter of origin
(I) Low birth weight phenotype.
A “low litter birth weight” (LBW) phenotype at the multiplication level carries all the
same risks described above for individual low birth weight gilts but as a “litter” trait. In sows that
display the extreme LBW phenotype, nearly all pigs in the litter have low birth weights (<1 kg)
and the average birth weight of the litter is < 1kg (Figure 1b).
A negative relationship between total born (litter size) and litter average birth weight
(average of all pigs in the litter) exists (Figure 2). Over the entire population of litters shown, total
litter size explains part of the difference in litter average birth weight (R2 > 0.25), representing a
600 g difference between the smallest and largest litters. In contrast, the variation in litter average
birth weight among litters with the same total born was greater (mean = 1200 g, range 900 to 1500
g). As litter size increases, there is an increasing lack of high birth weight litters due to increased
prolificacy. As shown in Figure 2, the litter average birth weights of the most prolific sows with
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more than 20 total born are lower than the population average litter birth weight of around 1.4 kg.
In contrast to these effects of increasing prolificacy on the upper range of litter average birth
weights, across the entire range of litter sizes from 8 to more than 20 pigs total born, there is a
population of ~15% of sows that repeatedly have low birth weight litters that cannot be attributed
to prolificacy in the sense of total pigs born. As described previously, the low average litter birth
weight phenotype in these sows appears to be related to a more hidden prolificacy trait, arising
from the interactions between ovulation rate and the dynamics of embryonic and early fetal
survival (factors that determine litter size in utero in early gestation) and placental function and
uterine capacity (factors that affect prenatal development) (PATTERSON et al., 2016). Selecting
for increased overall prolificacy appears to have indirectly created an imbalance in a subpopulation
of sows between the numbers of developing embryos in utero and functional uterine capacity to
support the optimal development of surviving fetuses to term.
3
y = -0,0344x + 1,8505
R² = 0,2465
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Figure 2. Relationship between litter size (as total number of pigs born) and litter average birth
weight. Adapted from AASV. Current Issues in Reproduction. 2016. New Orleans, Louisiana.
In any population, sows can be identified that consistently exhibit the “low” birthweight
phenotype over consecutive parities. In most cases, sows giving birth to a LBW, again give birth
to a low birth weight litter, or at best medium birth weight litter (MBW), at the next farrowing.
Smit (2013) reported the correlation coefficient to determine the repeatability of average litter birth
weight across successive parities is reasonably high (r=0.49 in later parities). Therefore, litter
average birth weight is repeatable, and thus predictable, within sows. The ability to predict the
future litter phenotype is an important management consideration with considerable ramifications
on SLP.
In preliminary work completed as part of a national Pork Board-funded project to
investigate links between LBW phenotype and SLP, conducted in collaboration with Holden
Farms Inc., based in a production multiplication farm, individual birth weight and gender was
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recorded over at least three successive parities and an average litter birth weight phenotype was
calculated for these litters. A cohort of gilts produced from sows with a known average litter birth
weight phenotype were then individually identified shortly after birth over a 14-month period and
the fate of these potential replacement gilts was then monitored through the weaning, nursery and
grower stages of development. Pre-selection for entry to off-site and on-site GDUs and selection
for entry to the breeding herd were then monitored, and SLP productivity of selected gilts with
known “litter of origin” will be tracked to at least third parity.
For analysis of litter of origin effects on subsequent performance, sows producing
potential replacement gilts were retrospectively classified into 4 groups based on average litter
birth weight phenotype [low (<1.15 kg), low-medium (1.15-1.37 kg), medium-high (1.37-1.6 kg)
and high (>1.6 kg)], such that the extreme phenotypes represented approximately 15% of the total
population. Furthermore, within each phenotype, individual birth weight was classified by the
same weight categories described above. In the low birth weight phenotype, nearly 60% of piglets
had an individual birth weight <1.15 kg and nearly 90% < 1.37 kg (Figure 3), essentially putting
nearly all gilts born to these sows at risk for poorer postnatal growth and compromised
reproductive potential. Of all low birth weight gilts born, nearly 40% were born to sows that
expressed the LBW phenotype. In other words, nearly 40% of low birth weight gilts, those that
will have may have compromised growth and SLP, can be easily identified by measuring litter
birth weight phenotype. Sows that repeatedly display the LBW are a very large contributor to all
the low birth weight gilts born.

Figure 3. Distribution of individual birth weights within litter average birth weight phenotype
classification (low: <1.15 kg, medium-low: 1.15-1.37, medium-high: 1.37-1.6 and high: >1.6 kg).
In the NPB study, gilts were classified by the litter birth weight phenotype they were born
to and the percent that fell into each category and the corresponding culling rate at various stages
of production is shown in Table 1. Preliminary analysis shows that gilts born to sows with the
LBW phenotype have compromised retention at all stages of production (within 4 days of birth,
weaning, nursery exit, selection, and service) compared to gilts born to higher birth weight
phenotype sows.
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Table 1. The overall culling rate at various stages of production for gilts classified by the
average litter birth weight phenotype classification (low: <1.15 kg, medium-low: 1.15-1.37,
medium-high: 1.37-1.6 and high: >1.6 kg) they were born to.
Stage of
production

Lactation

Nursery

Entry into
the GDU

Target maximum
service age*

Age at removal
D4
D23
D30
D70
D140
Birthweight phenotype
Low
8.5a
17.7a
26.1a
31.0a
34.5a
b
b
b
b
Medium-low
6.3
14.2
22.6
25.6
30.3b
c
c
c
c
Medium-high
3.9
10.6
17.9
20.1
23.7c
High
3.7c
9.9c
18.2c
19.8c
22.3c
*All gilts are targeted to be bred between 135-150kg and second or third estrus.
a,b,c
within a column, P< 0.05.

D220
51.7a
48.6a
42.9b
39.1c

The percentage of LBW gilts removed within 4 days of birth is higher compared to all
other birthweight phenotypes, and not surprisingly, considering all gilts removed, the primary
reasons for removal (or death) were laid-on by the sow and low-viability (Figure 4a). In contrast
the primary the reason for removal (or death) after day 4 and prior to nursery entry is for “runting”
and is based upon visual inspection and a subsequent culling decision at the time of weaning or
shortly after (Figure 4b). As reviewed by Rutherford et al. (2013), the main causes of neonatal
piglet mortality are chilling, starvation and crushing by the sow and 72% of pre-weaning mortality
occurs within 3 days of birth (EDWARDS, 2002). It is, therefore, not surprising that LBW pigs
have higher mortality during the first 4 days of life. Low birth weight pigs are compromised as
they generally have poorer thermoregulatory abilities (HERPIN et al., 2002) and a decreased
ability to acquire colostrum because they are weakened and are less competitive at the udder
(DECLERCK et al., 2016; RUTHERFORD et al., 2013). The importance of adequate colostrum
intake for promoting newborn pig health, growth and survivability via passive immunity has been
well documented (DECLERCK et al., 2016; FLOWERS, 2015). From a growth standpoint,
colostrum intake and birth weight are positively associated with weaning weight and higher
colostrum intake is more beneficial to pigs with lower body weight than higher body weight
(DECLERCK et al., 2016; FERRARI et al., 2014). Furthermore, for low birth weight pigs,
weaning weight and finishing weight are significantly improved if piglets consume the maximum
amount of colostrum compared to the minimum amount (DECLERCK et al., 2016). Ensuring
adequate colostrum intake increases the weaning weight of LBW pigs and, therefore, they may be
less likely to be culled at weaning or entry into the nursery. Reproductively, colostrum intake has
shown to affect age at puberty, litter size and uterine gland development (as reviewed by VALLET
et al., 2016). Therefore, as will be discussed later, management interventions in the early post-natal
period may be beneficial in increasing the retention of LBW gilts.
(II) Sex ratio
The effect of the sex ratio of the litter in which the replacement female was born has been
shown to effect performance of gilts. A high male to female sex-ratio has been shown to result in
delayed puberty, lower successful inseminations, higher insemination failures and lower mating
success, and lower litter size (DRICKAMER et al., 1997; REKIEL et al., 2012). The sex-ratio of
the litter into which a potential replacement gilt is born should, therefore, also be considered when
selecting future replacement females, using a bias against litters with a high male:female sex ratio.
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Figure 4. Reason for removal for gilts (culling or death) as a proportion of total gilts culled a) <4
days after birth and b) 5-30 days after birth.
(III) Lifetime performance
Lifetime performance can be measured as the parity at culling or removal, lifetime pigs
born alive, lifetime pigs weaned and lifetime non-productive days calculated from the time the gilt
was first mated (KOKETSU et al., 2017). These factors not only consider the lifetime productivity
of the female in terms of pigs produced and longevity, but integrate other factors that measure
efficiency (i.e. weaning to estrus intervals, breeding and pregnancy rates) and management (i.e.
gilt development unit management, breeding and lactation management, etc.). Current literature
confirms that low birth weight replacement gilts are at risk of compromised future reproductive
performance (FLOWERS, 2015; MAGNABOSCO et al., 2015). However, the effect of litter of
origin, and particularly gilts born to the low birth phenotype, on lifetime performance is still
unknown and will be determined as part of the study funded by the National Pork Checkoff
program under the Sow Lifetime Productivity initiative.
In every production system, producers should set high targets with respect to anticipated
gilt performance and retention (PATTERSON & FOXCROFT, 2016) no matter the litter of origin.
Realistic performance targets are >93 % farrowing rates to first service (highest in the herd), >15.5
total born in the first litter, 87% weaned/total born in the first litter, >75% of gilts initially served
farrowing a third litter and >50% farrowing a sixth litter (PINILLA et al., 2014). Improved SLP
can be achieved through effective puberty stimulation and management options that increase
selection efficiency in the GDU and that maintain a constant input of high quality, breeding
eligible gilts to the breeding herd (FOXCROFT, 2015). By definition, high quality, breeding
eligible, gilts would have records of a full standing estrus reflex at puberty, and acceptable
physiological age (at least second estrus), body weight (135 to 150 kg) and growth rate (>0.6 kg/d)
at first service.
(IV) Management interventions
There are several factors that should be considered when selecting future replacements in
a commercial multiplication program. Selecting gilts with improved retention and reproductive
performance will have beneficial effects on herd productivity and efficiency. Unfortunately, they
are not easy decisions to make and ones that cannot be made without collecting the necessary data
to do so: As the saying goes “if you don’t measure it, you can’t manage it”. Particularly in a
commercial multiplication program it may be beneficial to record litter size, sex-ratio and birth
weight of litters born to the grand-parent sows in order to make informed selection decisions.
Identifying sows that repeatedly display the LBW phenotype, or gilts born in predominately male
litters, may allow producers to selectively apply management interventions to gilts out of lower
performing sows at birth.
The practical implications of a predictable LBW litter phenotype for the less extreme
phenotypes are of immediate interest and unfortunately, there is limited literature reporting
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appropriate interventions to more efficiently manage them (SMIT, 2013). Producers could more
effectively manage low-birth weight litters by segregating sows into farrowing rooms based on
expected birth weight phenotype for specialized management. Farrowing room management (postnatal management, split-suckling, strategic cross-fostering, ensuring colostrum intake, etc) would
address the increased risk of higher preweaning mortality in low birth weight litters. Drying piglets
immediately after birth and placing them under a heat lamp will significantly reduce piglet
mortality (ANDERSEN et al., 2009). Ensuring adequate colostrum intake provides essential
nutritive and protective support to newborns as they transition from prenatal to postnatal life and
promotes normal uterine development within the first 2 days of life (BARTOL et al., 2014). Lack
of colostrum intake could potentially negatively impact reproductive performance as adults as
previously discussed.
Strategic cross fostering, a reduction of the litter size in which replacement females are
raised, is a management technique that has been shown to significantly increase sow longevity,
improve farrowing rate, and tended to increase number of pigs born over 6 parities (Flowers,
2015). A reduction in nursery competition may increase overall growth and enhance early
development of reproductive organs. Furthermore, replacement gilts raised in the small litters were
heavier at weaning and maintained a significant weight advantage throughout the rest of their
productive lifetime compared with their counterparts from large litters. It may be particularly
beneficial to implement this strategy in all potential replacement gilts born in LBW litters.
Similar to results from terminal line litters (SMIT et al., 2013) our preliminary data show
that no nucleus/multiplication sows first giving birth to a LBW litter produced a high birth weight
litter at subsequent farrowing, so producers can effectively select against extreme LBW sows
(bottom 15%) without risking missing out on high quality litters born in later parities.
(V) Lifetime efficiency of the nucleus/multiplication sow
The number of quality pigs weaned in their lifetime is accepted as being a measure of
individual sow productivity (VALLET et al., 2016). This number is influenced by a number of
factors including pigs weaned/sow/year, litter size, pre-weaning mortality, lactation length and
non-productive days (KOKETSU et al., 2017). However, at the nucleus/multiplication level, the
measure of productivity is somewhat different. The goal at the multiplication level is to produce
the next generation of females, and is typically driven by selection based on index for traits that
maximize profitability to the producer. However, what is not considered, or often measured, is the
efficiency of the nucleus female to produce replacement females. The lifetime efficiency of
nucleus sows to produce quality replacement females can be measured not only by the productivity
and indexed value of progeny produced, but by the number of progeny that become productive
females within the commercial system (Table 2). Clearly, major differences in the overall
selection efficiencies of gilts from the different individual BW categories exists and has an
important impact in the efficiency of the replacement gilt program at nucleus/multiplication level.
At nucleus level, LBW litters will lead to a low selection of gilts from these litters as pure-line
replacements, either because the gilt fails to survive or meet growth requirements, or because of
potential negative impacts on reproductive performance, independent of growth related effect. At
multiplier level, for sows that repeatedly exhibit the LBW phenotype, it is not inconceivable that
entire litters of replacement gilts may be culled prior to selection, and if they do meet selection
requirements, subsequent reproductive performance may be compromised and the LBW phenotype
would be perpetuated in the herd.
Improving lifetime efficiency will be achieved at a number of levels. Firstly, culling of
sows with a low LBW phenotype at the nucleus/multiplication level of the production nucleus
would increase the efficiency of the genetic transfer program and the economic performance of the
multiplication farm in terms of the number of select gilts produced per sow bred. As the
commercial value of non-select gilts sold as market pigs is also an issue, the removal of sows
producing few replacement gilts will have the added benefit of reducing the number on non-select
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F1 gilts diverted to the commercial market. Secondly, it is imperative that production managers
focus on effectively managing low-birth weight litters to improve both their retention at all stages
of production and enhancing their future reproductive potential. Thirdly, for those gilts preselected at around 140 days of age as potential sow herd replacements, the efficiency of the final
selection/pre-breeding program is critical (PATTERSON et al., 2016): Use of designated boar
stimulation facilities, dedicated staff time in the GDU for gilt selection, and efficient use of
exogenous gonadotropins when needed, already produces a level of SLP in the next generation of
females that meets or exceeds key performance indicators of sow lifetime productivity.
Table 2. Lifetime efficiency of the nucleus/multiplication sow.
Factors
Factors affecting
Nucleus/
# of quality
affecting #
# gilts
x quality of
= replacement
Multiplication
females
produced/year
replacement females
barn
females produced
weaned/year1
produced
 Litter size
 Index
(total born,
born alive,
stillborn)
 Pre-weaning
 Birth weight
mortality
phenotype
 Lactation
 Potential
length
management
“Lifetime
Multiplication
?
interventions
efficiency” of the
sow
nucleus sow
 Non Sex ratio
productive
 % of females born
days
eventually bred
 (WEI,
reservice
interval)
 Sex Ratio (#
 Sow lifetime
females born)
productivity
1

Modified from Koketsu et al. (2017).

Final Considerations
It is clear that sows expressing the LBW phenotype, and the offspring they produce, have
negative consequences for the efficiency of genetic multiplication and for reproductive
performance in the herd. In order to manage these impacts of birth weight phenotype, we suggest it
is necessary to routinely monitor these phenotypic traits at production nucleus/multiplication level.
In general, the swine industry should strive to decrease the number of LBW litters: Indeed,
breeding companies recognize the detrimental impact of LBW litters and the selection strategies
they are implementing are increasingly incorporating selection traits like pre-weaning
survivability, robustness and litter birth weight. Despite these changes in genetic selection in the
longer term, appropriate management interventions should be applied at production
nucleus/multiplication level to more efficiently account for the negative impacts of low birthweight litters on the efficiency of the genetic transfer program and on SLP of low birth weight gilts
presently entering the replacement population.
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Resumo
O nascimento de leitões de baixo peso é uma constante na suinocultura atual, uma vez
que os plantéis são constituídos por fêmeas hiperprolíficas. Nos plantéis reprodutivos as fêmeas
com baixo peso ao nascimento têm menores chances de serem selecionadas, pois apresentam
desempenho comprometido e tendem a ter uma maior taxa de mortalidade e descarte antes da
puberdade. No entanto, quando ações estratégicas são adotadas a fim de garantir a sobrevivência
destas fêmeas e o bom desempenho das mesmas, aumenta-se a chance de recuperá-las de forma
que apresentem longevidade e desempenho reprodutivo semelhante às fêmeas nascidas com peso
superior. Com isso, existe a necessidade de identificar precocemente essa futura reprodutora
nascida com baixo peso e estabelecer alguns manejos que possam ser adotados, com o intuito de
melhorar seu desempenho e longevidade, a fim de não gerar prejuízos à cadeia produtiva. A
presente revisão tem por objetivo apresentar ações que podem ser adotadas na maternidade e
demais etapas que antecedem a puberdade, com o intuito emergencial de minimizar os problemas
da matriz nascida com baixo peso.
Introdução
O aumento da variabilidade do peso ao nascer e também o aumento do número de leitões
leves dentro da mesma leitegada, são características inerentes à seleção genética para
hiperprolificidade, preconizada atualmente na suinocultura. O aumento no tamanho da leitegada
pode acarretar um menor peso médio ao nascimento e aumentar o número de leitões nascidos com
menos de 1 kg (ALMEIDA et al., 2014; MILLIGAN et al., 2002; QUINIOU et al., 2002). O peso
ao nascimento apresenta grande influência na sobrevivência neonatal. Segundo Quiniou et al.
(2002), o aumento da mortalidade peri e pós-natal pode ser atribuído ao aumento na proporção de
leitões nascidos com baixo peso. Além disso, leitões com baixo peso ao nascimento apresentam
menores reservas energéticas, o que resulta em maior sensibilidade ao frio, apresentam um atraso
na primeira mamada e menor aptidão para mamarem nos melhores tetos (LE DIVIDICH, 1999).
Esses fatores corroboram para que a quantidade de colostro e leite ingeridos por esses animais seja
menor, adquirindo menor imunidade passiva e aporte nutricional, aumentando as chances de morte
pós-natal e pior desempenho (QUINIOU et al., 2002).
O impacto do baixo peso ao nascimento vem sendo bem estudado em animais de abate
(ALVARENGA et al., 2013; FURTADO et al., 2012; MILLIGAN et al., 2002; QUINIOU et al.,
2002). No entanto, os estudos são escassos no âmbito da sobrevivência e desenvolvimento das
fêmeas reprodutoras nascidas com baixo peso (ALMEIDA et al., 2014; MAGNABOSCO et al.,
2015). Em estudo realizado por Magnabosco et al. (2015), verificou-se a existência de um ponto
de corte de peso ao nascimento (>1,1 kg), a partir do qual há uma redução na mortalidade, além de
proporcionar o potencial para um melhor desenvolvimento até a seleção. Neste mesmo trabalho,
57% das leitoas pertencentes às menores categorias de peso ao nascimento, aumentaram em pelo
menos uma categoria de peso do nascimento à seleção (Figura 1). Esse dado evidencia que, de
certo modo, essas leitoas com baixo peso (<1,1 kg) ao nascimento possuem potencial para um
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crescimento adequado até a seleção. O objetivo desse trabalho é, portanto, apresentar ações, do
nascimento à seleção, que podem ser adotadas a fim de recuperar a fêmea suína com baixo peso ao
nascimento, uma vez que uma parcela dessa população de leitoas consegue progredir em pelo
menos uma categoria de peso.

Figura 1. Porcentagem de leitoas que diminuiu, manteve ou aumentou em pelo menos uma
categoria de peso do nascimento aos 170 dias de vida. As leitoas foram categorizadas em 8 classes
com aproximadamente 12,5% animais por grupo, tanto ao nascimento como aos 170 dias.
Adaptado de Magnabosco et al. (2015).
Ações realizadas no período neonatal a fim de recuperar a fêmea suína com baixo peso ao
nascimento
(I) Retomada de temperatura corporal nas primeiras horas após o nascimento
A adaptação à vida extrauterina se torna um desafio para os leitões e isso pode ser
evidenciado pela maioria das mortes na maternidade acontecerem no período neonatal. Há uma
complexa dinâmica entre a temperatura corporal do leitão e a temperatura ambiente (HERPIN et
al., 2002). Imediatamente após o nascimento, o leitão tem que manter a homeotermia, no entanto
diversos fatores como peso ao nascimento, ingestão de colostro e ambiente influenciam a
termorregulação. Os leitões hipotérmicos ficam letárgicos, não alcançam o complexo mamário e
em sua maioria morrem por inanição ou esmagados (Figura 2) (BAXTER et al., 2008).
O baixo peso ao nascer dos leitões está associado à menor taxa de sobrevivência, pois
apresentam poucas reservas de energia e superfície corporal elevada em relação ao seu peso. Este
aspecto predispõe os leitões à hipotermia, devido à menor ingestão de colostro e leite (HERPIN et
al., 2002).
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Figura 2. Temperatura corporal de leitões em diferentes momentos após o nascimento e leitões
sobreviventes (até o desmame) e leitões que morrem durante o período neonatal. Nível de
significância: **P < 0,01, *P < 0,05. Adaptado de Baxter et al. (2008).
Panzardi et al. (2013) avaliaram 612 leitões provenientes de 52 leitegadas, sendo
observado o peso ao nascimento, temperatura retal ao nascimento e 24h depois, mortalidade e
desempenho na fase lactacional. Os leitões que apresentaram baixo peso ao nascimento (<1275 g),
baixa temperatura retal 24h após nascimento (<38,1ºC) e sexo feminino tiveram maiores chances
de serem mais leves ao desmame (P<0,05). Além disso, a chance de morte até o 3° e 7° dia pósnascimento foi 4,9 e 6,3 vezes maior no grupo com <38,1ºC quando comparado ao grupo com
>39°C 24 horas após o nascimento. Visto que a sobrevivência dos leitões depende da retomada de
temperatura, deve-se oportunizar fontes de calor artificial e mantê-los em zona de
termoneutralidade, assim ficarão menos propensos à hipotermia neonatal, melhora a ingestão de
colostro e não compromete o desempenho subsequente.
(II) Consumo de Colostro
O colostro é definido como a primeira secreção produzida pelas glândulas mamárias e
cerca de 69,3% de suas proteínas são compostas por imunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) (PORTER,
1969). Além disso, em sua composição são encontrados fatores de crescimento semelhante à
insulina (IGF-1 e IGF-2), fator de crescimento epidérmico (EGF), alguns microminerais, vitaminas
e células do sistema imunológico (fagócitos, linfócitos e células epiteliais) (WAGSTROM et al.,
2000; XU et al., 2000).
A espécie suína apresenta placenta epitéliocorial difusa, e, portanto não há passagem de
macromoléculas através da mesma (BLAND et al., 2003). Assim, o colostro assume papel
fundamental na transferência de imunidade passiva para o leitão, pois é o principal fornecedor de
imunoglobulinas que gera proteção frente aos desafios sanitários iniciais (ROOKE & BLAND,
2002). Além disso, é fonte exclusiva de nutrientes e de energia que favorece a termorregulação.
Os fatores de crescimento estimulam a maturação e “fechamento intestinal”, os
enterócitos se reorganizam e impedem a absorção de macromoléculas. Portanto a máxima
absorção de imunoglobulinas ocorre nas primeiras 12 horas de vida, sendo que próximo às 24
horas, chega a valores quase nulos (ROOKE et al., 2003). Concomitantemente, a concentração de
IgG no colostro decresce nas primeiras 24 h (Figura 3). Há relatos de que a ordem de parto não
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influencia a concentração de IgG nas primeiras 24 horas, no entanto após este período fêmeas mais
velhas possuem maiores concentrações quando comparadas às primíparas (QUESNEL, 2011a).
Dessa forma, no período lactacional, seria recomendado manter as leitoas de reposição,
principalmente as com baixo peso ao nascimento, em mães com ordem de parto superior a dois.

Figura 3. Concentração de imunoglobulinas no colostro e no leite em diferentes fases da lactação
da fêmea suína. Adaptado de Klobasa et al. (1987).
A ingestão de colostro depende da capacidade de produção da fêmea e da capacidade do
leitão em alcançar o complexo mamário e consumir (QUESNEL et al., 2012). A heterogeneidade e
o grande número de nascidos em uma leitegada podem comprometer o acesso aos tetos e aumentar
as disputas (QUESNEL, 2011b). A disputa leva a um comprometimento no desempenho destas
leitegadas na fase lactacional. Portanto, equalizar a leitegada e deixar menor número de leitões é
uma estratégia para se melhorar o consumo de colostro e o ganho de peso diário, no período
lactacional, das leitoas que serão selecionadas para reprodução.
Em média um leitão consome 150 a 300 g/dia de colostro, no entanto esta ingestão pode
ser extremamente variável de 0 à 700 g/dia, sendo os principais fatores que influenciam o peso ao
nascimento e quantidade produzida pela fêmea. Devillers et al. (2011) relatam que apenas 7,1 %
dos leitões que consumiram >200 g de colostro morreram até o desmame, enquanto a taxa de
mortalidade aumentou para 43,4% em leitões que consumiram <200g de colostro nas primeiras 24
h (P<0,05). A maior ingestão de colostro está relacionada positivamente com maior sobrevivência
(Figura 4). Além disso, aumentar o consumo de colostro melhora o desempenho. Segundo
Devillers et al. (2011), leitões que consumiram <290 g reduziram em 15% o peso corporal no pósdesmame em comparação aqueles animais que consumiram >290 g de colostro. Nesse sentido, o
efeito do peso do leitão ao nascimento, a quantidade de colostro ingerida e o desenvolvimento prédesmame interferem no desempenho das fases subsequentes. A taxa de imunócrito absorvida foi
positivamente correlacionada com o desenvolvimento dos leitões até a idade adulta (VALLET et
al. 2016). Leitões com baixo peso ao nascimento (1,1-1,2kg) que ingeriram >250g de colostro
apresentaram maior peso aos 28 e aos 42 dias (FERRARI et al. 2014).
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Figura 4. Mortalidade de leitões lactantes de acordo com a quantidade de colostro ingerida.
Adaptado de Ferrari et al. (2014).
O aumento do consumo de colostro é fundamental para possibilitar a recuperação de
leitões com baixo peso na maternidade e melhorar a proteção imune dos mesmos. Desta forma
diferentes estratégias podem ser abordadas na fase neonatal para garantir que esta categoria seja
melhor aproveitada e cheguem à idade reprodutiva com desempenho semelhante às irmãs de alto
peso.
(III) Uniformização correta da leitegada
A uniformização de leitegadas consiste na transferência de leitões para equalizar em
número ou para formar leitegadas de peso similar ao nascimento. É um manejo utilizado com o
objetivo de aumentar as chances de sobrevida e melhorar o ganho de peso dos leitões durante a
lactação. De maneira geral, o desempenho e a viabilidade de leitões e/ou leitegadas uniformizadas
dependem de muitas variáveis as quais devem ser levadas em consideração no momento da
realização desse manejo, dentre elas: período após o nascimento; origem dos leitões (adotado,
biológico ou ordem de parto de sua mãe biológica ou adotiva); número e tamanho dos leitões que
compõem a leitegada. Além disso, devem-se considerar os fatores relacionados à fêmea: número
de tetos viáveis; produção de leite; qualidade do colostro; condição corporal ao parto; consumo
alimentar durante a lactação e habilidade materna, além de condições ambientais que afetam
diretamente o consumo da fêmea lactante podendo influenciar a sua produção de leite. A utilização
do manejo de uniformização de leitegada ainda implica em várias consequências que podem variar
desde alterações comportamentais, tanto para a fêmea como para os leitões, até questões
imunológicas, que podem afetar os leitões principalmente nos primeiros dias de vida. Além disso,
há de se pensar em consequências à fêmea, pois seu desempenho lactacional e reprodutivo
subsequente são afetados diretamente pelo perfil de sua leitegada lactente (BIERHALS et al.,
2010).
Preconiza-se que a uniformização ocorra entre 6 – 24h após o nascimento, em decorrência
da transferência de imunidade passiva e da definição dos tetos de mamada. Além disso, as
transferências de leitões devem ser limitadas a no máximo 20%, como forma de atenuar várias
doenças (MADEC & WADDILOVE, 2002). Isso se torna um problema para granjas,
principalmente multiplicadoras, que muitas vezes uniformizam leitegadas por sexo, devido ao
maior valor econômico de uma categoria, recebendo por isso, atenção especial. Nesse caso, no
mínimo 50% são transferidos e prejuízos podem ser gerados. Ainda é necessário cuidar o número
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de tetos viáveis antes da uniformização para evitar disputa de tetos, refugagem e morte de leitões,
e também ter atenção à realização do manejo correto com primíparas, uniformizando menos leitões
ou leitões menores, a fim de garantir o desempenho dos mesmos e evitar perdas corporais
excessivas nas fêmeas (BIERHALS et al., 2010).
Quando o foco da uniformização são leitões com baixo peso ao nascimento, outros fatores
também se tornam relevantes para garantir a viabilidade e um melhor desempenho desses animais.
Os leitões com baixo peso ao nascer apresentam maiores chances de sobrevivência em leitegadas
pequenas, independente do tamanho dos leitões agrupados (CUTLER et al., 1999). No estudo de
Souza et al (2010), foi observado que leitões leves uniformizados com pesados, tiveram maior
percentual de mamadas perdidas e maior mortalidade do que quando uniformizados com leitões
médios ou de mesmo peso nos dias 1, 2 e 4 pós-uniformização. Assim, a uniformização de leitoas
leves com outros leitões pesados deve ser evitada devido ao comprometimento da viabilidade.
Outra alternativa é o manejo com “mães-de-leite” que poderia ser uma alternativa a ser
considerada a fim de formar leitegadas menores.
Em estudo conduzido por Flowers (2009), no qual foram utilizadas 3180 leitoas,
aleatoriamente distribuídas em um arranjo fatorial envolvendo a estação de nascimento (outono ou
primavera), tamanho da leitegada (≤ 7 leitões ou ≥ 10 leitões) e estímulo à puberdade (exposição
ao macho aos 140 dias de idade; exposição ao macho aos 140 dias + PG600; ou exposição ao
macho aos 170 dias de idade), o objetivo foi determinar o efeito do tamanho da leitegada no
período lactacional sobre a idade das leitoas e também determinar o efeito da indução à puberdade
sobre a longevidade e desenvolvimento reprodutivo até o sexto parto. Os dois fatores que
significativamente afetaram a longevidade e o desenvolvimento reprodutivo, foram o tamanho da
leitegada durante o período lactacional (≤ 7 leitões ou ≥ 10 leitões) e a idade em que se iniciou o
estímulo para indução da puberdade (140 ou 170 dias de idade). Ao final do sexto parto,
independente da idade de indução à puberdade, mais fêmeas (p<0,05) criadas em leitegadas
menores (35%) ainda estavam ativas no plantel em comparação com aquelas criadas em leitegadas
grandes (17%). Do mesmo modo, independente do tamanho da leitegada em que foram
desmamadas, mais fêmeas (p<0,05) expostas ao macho aos 140 de idade (32%) permaneceram no
rebanho comparado com as fêmeas que foram expostas ao macho aos 170 dias de idade (16%). Os
efeitos de ter sido criada em uma leitegada pequena e ter sido exposta ao macho com menor idade
sobre a longevidade, se somaram, pois ao final de seis partos, 45% das fêmeas criadas em uma
leitegada com ≤7 leitões e expostas ao macho aos 140 dias de idade permaneceram no plantel para
nova gestação enquanto somente 10% das fêmeas criadas numa leitegada grande e estimuladas aos
170 dias de idades permaneceram (p<0,01) (Figura 5).

Figura 5. Porcentagem de fêmeas ativas no plantel após o sexto parto. Fêmeas criadas em uma
leitegada com 7 ou menos leitões e expostas ao macho aos 140 dias de idade e fêmeas criadas com
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10 ou mais leitões e expostas ao macho com 170 dias. E = ENTRADA; G = GESTAÇÃO
(LEITOAS); P = PARTO; G# = GESTAÇÃO SEGUINTES. Adaptado de Melli (2016).
Ainda, fêmeas criadas em uma leitegada com 7 ou menos leitões e expostas ao macho aos
140 dias de idade pariram em média 11,0 leitões nos seis partos comparado com 10,5 leitões
(p<0,05) das fêmeas criadas numa leitegada com 10 ou mais leitões e estimuladas aos 170 dias de
idades.
Logo, como os machos de leitegadas destinadas a produção de leitoas de reposição não
possuem tanto valor agregado, sendo criados como animais para abate, a utilização de programas
estratégicos de uniformização dessas leitegadas seria uma técnica de fácil implantação e auxiliaria
na produtividade e na longevidade da futura reprodutora.
(IV) Suplementação
Com o intuito de minimizar as perdas na maternidade e dar às leitoas nascidas com baixo
peso maiores chances de elevar sua categoria de peso, estratégias nutricionais podem ser adotadas
para aumentar o aporte energético. Assim, óleos vegetais têm sido estudados com o objetivo de
melhorar o aporte energético e o sistema imune de neonatos. Também os altos níveis de atividade
de lactase no intestino delgado nos primeiros dias de vida favorecem o uso de sucedâneos lácteos
como opção alternativa de energia. Outra possibilidade é o fornecimento de aminoácidos, uma vez
que esses nutrientes têm mostrado eficiência na melhora do desempenho e imunidade, já que o
leite da fêmea nem sempre é capaz de suprir as exigências aminoacídicas nesse período
(MANZKE et al., 2016).
Segundo Lin et al. (2010), 80% da Acetil-CoA produzida a partir da β-oxidação dos
ácidos graxos nas mitocôndrias e/ou peroxissomos é convertida em acetato ao invés de corpos
cetônicos, o que indica uma capacidade limitada de oxidação de gordura para produção de energia
ao nascimento (LIN et al., 2015). No entanto, a utilização de ácidos graxos como forma de
obtenção de energia para aqueles animais que não são efetivamente capazes de disputar alimento
com seus irmãos de leitegada é uma consideração importante a ser feita. Existem certos tipos de
ácidos graxos, como o ácido oleico (C18:1n9C), que são oxidados mais rapidamente (BOYD et al.,
1982), deste modo são fontes de energia rápida, permitem menor utilização de glicose e aumentam
as chances de sobrevivência desses animais. O crescimento dos leitões dos três aos 24 dias de
idade pode ser melhorado com a inclusão de óleo de milho ou óleo de coco na dieta. Animais com
aproximadamente cinco dias de idade utilizam as calorias do óleo de milho, óleo de amendoim e
óleo de peixe de forma eficiente (FORMIGONI & FONTES, 2014). Triglicerídeos de cadeia
média representam uma fonte de energia facilmente disponível para o leitão recém-nascido
(FORMIGONI & FONTES, 2014). Benevenga et al. (1989) sugeriram que triglicerídeos de cadeia
média podem ser usados como fonte suplementar de energia para leitões de baixo peso ao nascer
(<900 g), pois leitões de peso médio (≤1200 g) não aproveitam a suplementação de ácidos graxos
da mesma forma.
Alguns aminoácidos, como glutamina, glutamato e arginina, servem como fonte de
energia. Existem evidências de que o leite da porca é deficiente em arginina, e a arginina do leite é
responsável por pelo menos 40% da necessidade dos leitões com uma semana de idade. Dessa
forma, leitões alimentados com uma dieta artificial entre os sete e 21 dias de idade contendo 0,2 e
0,4% de L-arginina apresentam melhora no desempenho. Além disso, os níveis plasmáticos de
amônia e ureia reduzem-se, enquanto os níveis de insulina e hormônio de crescimento aumentam
nos leitões suplementados com L-arginina (KIM et al., 2004). A suplementação de arginina nessa
fase pode ser uma ferramenta importante para melhorar o desempenho de leitões na maternidade.
Substitutos de colostro de preparações para recém-nascidos (sucedâneos) estão
disponíveis no mercado e vêm sendo utilizados devido ao aumento do tamanho da leitegada e a
incapacidade anatômica para a fêmea amamentar. A maioria das formulações comerciais são
constituídas por suplementos energéticos (gordura e lactose), imunoglobulinas (de origem bovina)
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e fatores de crescimento (DE VOS et al. 2014). Moreira (2015) avaliou o fornecimento de
suplemento proteico-energético associado ao consumo voluntário ou controlado de colostro. Os
leitões de baixo peso ao nascimento foram distribuídos em 15 leitegadas de 12 animais cada no
momento da equalização (24h após o nascimento). Cada leitegada continha dois animais de cada
tratamento. Em dois tratamentos os leitões foram amamentados pela mãe biológica e competiam
com seus irmãos de leitegada pelas primeiras 24h de vida: leitões controle com a mãe biológica
(CM) e leitões com mãe biológica e com suplemento proteico-energético (CMS). Nos outros
quatro tratamentos, os leitões permaneceram em um deck (D) de alimentação pelas primeiras 24h,
sem terem consumido colostro de suas mães. Esses leitões receberam colostro via sonda
orogástrica em diferentes quantidades, com ou sem fornecimento de suplemento proteicoenergético: 120 mL de colostro (D120), 120 mL de colostro mais suplemento proteico-energético
(D120S), 200 mL de colostro (D200) e 200 mL de colostro mais suplemento proteico-energético
(D200S). Após as 24h de vida, os leitões foram postos a mamar em mães adotivas. A concentração
de IgG dos grupo CMS não diferiu do grupo D200 e ao grupo CM. No entanto, CM diferiu de
D200. O grupo CMS também apresentou maior ganho de peso às 24 horas (Figura 6).

Figura 6. Concentração de IgG e GPD de leitões após 24 horas de nascidos suplementados ou não
com alimento proteico-energético. a,b,c indicam diferença significativa entre o tratamento para
cada variável (P<0,05). Adaptado de Moreira (2015).
Em experimento realizado por Kummer et al. (2015), leitões de baixo peso ao nascimento
foram suplementados com suplemento proteico a base de proteína de batata, glicerol e vitamina E
(S1) e/ou suplemento vitamínico mineral composto por vitaminas, minerais, lactose, glicose e óleo
de canola (S2). A suplementação de leitões neonatos não melhorou taxa de mortalidade dos
nascidos com peso ≥794 - <1000g e >1225 - 1315g, no entanto reduziu de 13,6% do grupo não
suplementado para 6,1%, 6,8% e 5,5% nos grupos S1, S2 e S1+S2, respectivamente, dentro da
classe de peso 1000-1225g. Não houve efeito do tratamento sobre o peso e o ganho de peso. Muns
et al. (2017) encontraram resultados semelhantes, melhoraram a sobrevivência no período
lactacional, ao suplementar leitões de baixo peso ao nascimento (<1350g) com Lianol e ColoBoost
(suplemento composto por colostro bovino). A mortalidade nas primeiras 24 horas foi de 11,1%,
8,4% e 4,5% para os grupos controle, ColoBoost e Lianol, respectivamente. Já a mortalidade até os
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21 dias ficou em 18,3% no grupo controle, 6,3% no ColoBoost e 11,5% no grupo suplementado
com Lianol.
A suplementação neonatal é uma estratégia que, quando bem aplicada, pode garantir um
aporte energético ideal que proporcione uma maior sobrevivência de fêmeas nascidas com baixo
peso, além de aumentar as chances de que essa fêmea eleve sua categoria de peso entre o
nascimento e a puberdade.
Ações realizadas no período pré-desmame a fim de recuperar a fêmea suína com baixo peso
ao nascimento
(I) Cuidados especiais na maternidade para aumentar o peso ao desmame
Segundo Scorgie et al. (2016), a mão-de-obra representa o maior impacto sobre a
sobrevivência dos leitões. É importante salientar que a mão-de-obra deve ser devidamente treinada
e em quantidade adequada. Assim, o atendimento ao parto e nos primeiros dias de vida das leitoas
é essencial para maximizar a sobrevivência pré-desmame, diminuindo a porcentagem de
natimortos de 8-10% para menos de 3% (PINILLA & WILLIAMS, 2010) e aumentando a
quantidade de leitoas desmamadas. Se a leitegada for assistida até o terceiro dia de vida, a
mortalidade pode ser diminuída de 1,29 para 0,85 leitões mortos por leitegada, pois 66% da
mortalidade pré-desmame ocorre nos primeiros 3 dias (KERBER et al. 2006). Paralelamente ao
requisito de efetiva mão-de-obra, a implantação de manejos perinatais e protocolos de intervenção
ao parto, também são necessários. A sobrevivência neonatal depende, portanto, da interação de
fatores relacionados à matriz, aos leitões e ao ambiente, incluindo instalações e manejos, e por isso
pode variar muito.
Além de desmamar mais leitões por fêmea/ano, tem se buscado produzir mais quilograma
de leitão/fêmea/ano. Para isso é necessário aumentar qualidade do leitão desmamado,
implementando estratégias que melhorem o peso ao desmame, principalmente das leitoas com
baixo peso ao nascimento. Como já discutido anteriormente, o aumento do tamanho da leitegada,
acarreta num menor peso médio ao nascimento e isso se reflete no peso médio ao desmame, como
demonstrado por Koketsu & Dial (1998) em que o peso médio ao desmame decaiu
substancialmente em leitegadas com 11 ou mais leitões nascidos. Além disso, o peso ao desmame
é um importante parâmetro de predição para o desempenho na saída de creche, havendo uma forte
correlação entre o peso ao desmame e o peso na saída de creche. Sabe-se que para cada 1 kg que se
consegue agregar no peso ao desmame, há um acréscimo de 1,9 kg no peso de saída de creche (56
dias de idade), e, ao abate, esses animais tiveram 4,2 kg de ganho adicional (PINHEIRO &
DALLANORA, 2014).
Um fator ambiental que pode afetar o peso ao desmame é a qualidade do piso da cela
parideira, pois pode predispor lesões no aparelho locomotor das futuras reprodutoras. Em trabalho
realizado por Furtado et al. (2007), foi constatado que 36% dos leitões lactentes apresentaram
lesões nos carpos e estes tiveram menor peso durante toda a lactação em comparação aos animais
que não apresentaram lesões (Tabela 1). Leitões leves (≥600g - ˂1300g) aos 21 dias apresentaram
pesos semelhantes independente da presença ou não de lesões no aparelho locomotor. No entanto,
tal fato não se repetiu em leitões com médio ou alto peso ao nascimento, resultando em menor
peso aos 21 dias para os leitões que apresentaram lesões (p<0,05) (Tabela 2). É provável que
leitões com baixo peso ao nascimento já tenham seu desenvolvimento comprometido, não
sofrendo reduções adicionais pelas lesões no aparelho locomotor enquanto que o ganho dos leitões
mais pesados é limitado pela ocorrência de lesões (FURTADO et al., 2007). Deste modo, como
falado previamente no tópico sobre uniformização, as futuras reprodutoras deverão ser
uniformizadas em fêmeas que estejam numa cela parideira de melhor condição física a fim de não
comprometer seus aparelhos locomotores.
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Tabela 1. Peso dos leitões aos 21 dias de vida, de acordo com o momento da presença de lesões
no aparelho locomotor
Lesões do aparelho locomotor
n
Peso aos 21 dias
Sem lesão
1176
5980±1362a
1° semana
450
5789±1199b
2° semana
68
5385±1333c
1° e 2° semanas
100
5265±1302c
Adaptado de Furtado et al. (2007)
Tabela 2. Peso dos leitões lactentes aos 21 dias de vida de acordo com o peso ao nascimento e a
ocorrência de lesões no aparelho locomotor.
Classe de peso
Lesão
n
Peso aos 21 dias (g)
Não
280
4990±1125a
≤ 600g - ˂1300g
Sim
135
4919±998a
Não
551
5996±1211b
≤ 1300g - <1800g
Sim
310
5660±1193c
Não
295
6886±1180d
≤ 1800g
Sim
148
6344±1173e
Adaptado de Furtado et al. (2007)
Fatores relacionados com a matriz também afetam a sobrevivência e o peso ao desmame
dos animais. Sabe-se que devido à menor produtividade de leite das primíparas, cerca de 15% a
menos do que uma secundípara (BEYER et al., 2007), seus leitões podem sofrer uma certa
restrição alimentar e, consequentemente, serem desmamados mais leves. Em trabalho realizado
por Bierhals et al (2011), com o objetivo avaliar o desempenho de leitões biológicos e adotados
submetidos à uniformização de leitegada, com transferência recíproca entre fêmeas OP1 e OP5,
verificou-se que leitões amamentados por fêmeas de OP 5, tiveram maior peso aos 7, 14 e 18 dias
de idade (p<0,05) em comparação aos leitões amamentados por fêmeas OP1, sejam leitões
biológicos ou adotados. De fato, fêmeas de ordem de parto extrema (OP1 e > OP 7 ou 8) tendem a
ter leitegadas mais leves e menores quando comparadas com fêmeas de OP intermediária (OP2 a
OP6), conforme Tabela 3 (KOKETSU & DIAL, 1997). Nesta linha de raciocínio, pode-se afirmar
que para um melhor desempenho das futuras reprodutoras de baixo peso ao nascimento se faz
necessário que estas, em detrimento aos machos, sejam uniformizadas de modo a serem
amamentadas por fêmeas de ordens de parto intermediárias, a fim de melhorar seu peso ao
desmame e consequentemente seu desempenho ao longo da cadeia produtiva. Além disso, pode-se
especular que a proteção imunitária seja melhor nas fêmeas mais velhas. A imunidade humoral
passiva é específica aos antígenos para os quais o sistema imune da fêmea foi exposto. Assim,
fêmeas mais velhas transferem, qualitativamente, uma melhor imunidade humoral (BIERHALS et
al., 2010). Além disso, estas fêmeas possuem maiores concentrações de IgG e IgA no colostro e
leite em comparação a fêmeas mais jovens (KLOBASA & BUTLER, 1987).
A idade é outro fator que influencia o peso ao desmame e o desenvolvimento dos leitões,
uma vez que que quanto maior for a duração da lactação, maior é o peso ao desmame (KOKETSU
& DIAL, 1998). De forma semelhante, Main et al. (2004) conduziram dois experimentos para
avaliar o efeito da idade ao desmame no desempenho dos leitões. No primeiro experimento (2272
leitões) os tratamentos incluíram leitegadas desmamadas aos 12, 15, 18 ou 21 dias de idade. No
segundo experimento (3456 leitões), os leitões foram desmamados aos 15, 16, 18, 19, 21 ou 22
dias de idade e classificados em três grupos 15,5, 18,5 e 21,5 dias de idade ao desmame. Os
autores concluíram que aumentando a idade ao desmame de 12 para 21,5 dias melhorou o
desempenho dos animais do desmame à terminação em um sistema de produção de múltiplos
sítios. Desta forma, extrapolando ambos os trabalhos para o foco das leitoas destinadas à
reprodução, num ciclo produtivo de múltiplos sítios, podemos adotar estratégias a fim de aumentar
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a idade ao desmame e o peso das leitoas, postergando o dia do desmame. Em granjas que realizam
o desmame em dois dias da semana, por exemplo, os leitões machos poderiam ser desmamados
anteriormente às fêmeas para que estas pudessem ter uma melhora no peso ao desmame e melhor
desempenho posterior. Em granjas que realizam o manejo de desmame uma vez por semana
poderiam postergar o manejo em uma semana. No entanto, seria necessária a adaptação das
instalações a fim de conseguir alojar as fêmeas que serão transferidas para maternidade na próxima
semana.
Tabela 3. Peso da leitegada ao desmame de acordo com a ordem de parto.
Ordem de parto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N
6531
4439
3656
3026
2593
2201
1480
928
519
294

Peso da leitegada ao desmame (kg)
51,24 ± 0,20b
53,68 ± 0,21c
53,79 ± 0,22c
53,44 ± 0,23cd
53,23 ± 0,24cd
53,13 ± 0,26cd
52,64 ± 0,30d
52,4 ± 0,37d
50,11 ± 0,46be
49,26 ± 0,62e
Adaptado de Koketsu & Dial (1997).

(I) Fornecimento de creep feeding
A principal premissa de prover nutrientes através da suplementação para leitões lactentes
está na relação entre crescimento pré-desmame e desempenho pós-desmame (SULABO, 2009). Os
leitões na fase de maternidade possuem um potencial de crescimento muito maior do que vem
sendo expresso, pois a secreção de leite é limitada. A secreção de leite se torna insuficiente para o
máximo crescimento dos leitões em torno de 8 a 10 dias de lactação, sendo que leitões
amamentados artificialmente possuem maior média de ganho de peso médio diário aos 21 dias de
idade (400 g/d) em comparação aos leitões amamentados pelas fêmeas (230 g/d) (BOYD et al.,
1995). Portanto, o creep feeding pode ajudar a suprir as deficiências das fêmeas na produção e
composição do leite para impactar positivamente o crescimento pré-desmame.
Outra justificativa do creep feeding é seu potencial efeito na adaptação ao desmame e
desempenho pós-desmame. Esse manejo facilita a transição de uma dieta líquida do período de
lactação para uma dieta sólida após o desmame, pois promove o desenvolvimento das enzimas
digestivas que podem ajudar os leitões a utilizar uma fonte alternativa de energia uma vez que o
leite for removido (SULABO, 2009). Os resultados dos trabalhos referentes ao peso ao desmame
são contraditórios quando os animais são desmamados em torno de 21 dias. Alguns estudos
acharam efeitos positivos do creep feeding no peso ao desmame (APPLEBY et al., 1992;
ENGLISH et al. 1980; PAJOR et al., 1991; WATTANAKUL et al., 2005), enquanto outros não
observaram efeitos (BRUININX et al., 2002; CALLESEN et al., 2007; KIM et al., 2005;
SULABO et al., 2008).
Um dos grandes desafios ao se avaliar o efeito no uso de creep feeding é saber se os
leitões de fato consumiram o alimento. Nesse sentido, em um estudo realizado por Bruininx et al.
(2002), 16 leitegadas (149 leitões) foram alimentadas com creep feeding comercial com 1% de
óxido de cromo (para avaliar consumidores e não consumidores). Outras 5 leitegadas (48 leitões)
não tiveram acesso ao creep feeding (não alimentado). Os leitões que apresentaram fezes verdes
por três vezes foram considerados consumidores e os leitões que não apresentaram fezes verdes
foram considerados não consumidores. O peso ao desmame não diferiu entre animais alimentados
ou não com creep feeding (Tabela 4). Nos primeiros 8 dias pós-desmame, a média de consumo de
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alimento diário e o ganho de peso médio diário foi maior para os animais consumidores de creep
feeding na maternidade, refletindo também no maior ganho de peso no final de 34 dias para os
animais consumidores (Tabela 4).
Tabela 4. Desempenho de leitões de acordo com o consumo de creep feeding.
Consumo de creep feeding
Período pós-desmame
Consumidor
Não-consumidor
Não alimentado
Número de leitões
22
22
22
Peso ao desmame (kg)
7,9
7,3
7,9
Fase 1, d 0 ao 8 pós-desmame
CMD, g/d
202c
160d
143d
c
d
GPMD, g/d
125
72
80d
Fase 2, d 9 ao 34 pós-desmame
CMD, g/d
643
583
613
GPMD, g/d
454c
389d
395d
CMD – Consumo Médio Diário
GPMD – Ganho de Peso Médio Diário
Adaptado de Bruininx et al. (2002).
O fornecimento de creep feeding pode auxiliar, portanto, as futuras matrizes na adaptação
fisiológica após o desmame e também expressarem o seu potencial de crescimento corporal até a
seleção e melhorar o desempenho subsequente dessas fêmeas.
Aspectos gerais de manejo na creche/recria para recuperar a fêmea suína com baixo peso ao
nascimento
No momento do desmame pode ser realizada uma primeira avaliação geral de seleção das
futuras matrizes reprodutoras levando em conta o complexo mamário, aparelho locomotor,
conformação de vulva, ocorrência de hérnias. Nesse momento, também pode-se avaliar o peso das
matrizes desmamadas e estabelecer um ponto de corte que, pelo menos, leve ao descarte matrizes
que refugaram na maternidade.
Ações de manejo também podem beneficiar os animais na fase de creche como lotação,
espaço de comedouro, qualidade de instalações, ambiente, conforto térmico (revisão em FACCIN
et al., 2017; LASKOSKI et al., 2017). Além disso, esta fase e o restante do ciclo produtivo
deveriam prever um alojamento segregado, no qual seriam alocadas somente as reprodutoras préselecionadas ao desmame separadamente dos animais destinados à produção. Do ponto de vista
nutricional, nesta fase as leitoas poderiam receber uma atenção especial com o fornecimento de
uma ração de melhor qualidade que traga maiores oportunidades de desenvolvimento para essas
futuras matrizes (revisão em TOKACH et al., 2017).
Posteriormente, na recria até a seleção final aos 100-120 dias de vida, a principal
preocupação é não ter animais com um alto ganho de peso diário (GPD). A meta aos 150-170 dias
é ter animais com um GPD de vida entre 650 e 750 g/dia (revisão em BORTOLOZZO et al.,
2009). Se as fêmeas estiverem muito pesadas no momento da inseminação, ocorrerá um
comprometimento da longevidade e consequentemente a taxa de retenção no rebanho, tendo em
vista que estas fêmeas além de possivelmente aumentar o número de natimortos, terão maiores
problemas locomotores e consequentemente serão descartadas do rebanho.
Aspectos gerais sanitários na creche/recria para recuperar a fêmea suína com baixo peso ao
nascimento
A exposição a diversos agentes patogênicos está associada à estimulação imunológica que
desencadeia uma série de respostas, dentre elas a redução no consumo de ração, aumentos nos
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gastos de energia, síntese de proteínas corporais e catabolismo (BLACK, 2009). As citocinas e os
hormônios como glucagon e corticosteroides que regulam a função imune também estão
envolvidos no metabolismo de nutrientes e no crescimento. Portanto em um desafio sanitário os
mesmos podem ser deslocados em função de uma resposta metabólica e comprometer o
desempenho do animal (SANDBERG et al., 2007).
A redução do crescimento está baseada em uma menor ingestão de alimentos ou menor
eficiência alimentar. Pastorelli et al. (2011) relataram que animais submetidos a desafios sanitários
com infecções bacterianas digestivas reduziram 23% do consumo alimentar e 29% do GPD. Na
fase de creche os animais são submetidos ao estresse do desmame e da reorganização social que
leva ao aumento de cortisol e baixa da imunidade. Adicionalmente, nesta fase ocorre a queda da
imunidade passiva. O crescimento dos leitões nesta fase pode ser comprometido pelas condições
de limpeza das instalações, sendo que animais mantidos em ambiente sujo apresentaram menores
concentrações séricas (P<0,05) de glutationa, ácido fólico, treonina e triptofano quando comparado
com leitões mantidos em ambiente limpo (LE FLOC’H et al., 2006).
No período da recria até a seleção é desejável que os animais tenham o mínimo de
desafios sanitários, para que uma menor quantidade de energia seja usada na formação da
imunidade e uma maior quantidade de energia é direcionada para o desenvolvimento corporal.
Portanto para garantir o melhor desempenho reprodutivo é desejável que as fêmeas cheguem à
idade de reprodução com imunidade sólida frente aos agentes circulantes na unidade de destino
(LINHARES & MORAIS, 2013).
Assim, aplicar medidas de biossegurança, programas de limpeza e desinfecção,
programas de vacinação e medicação profilática são ações necessárias para garantir a saúde e o
bom desempenho das leitoas de reposição, tanto na fase de creche como na recria.
Considerações Finais
A intensificação da seleção de fêmeas hiperprolíficas torna o peso ao nascimento um fator
de grande importância na suinocultura atual, uma vez que animais de baixo peso ao nascimento
possuem pior desempenho ao longo da cadeia produtiva. O mesmo efeito é esperado para as
futuras reprodutoras que nascem leves.
O que se observa na prática é que, na maioria das unidades multiplicadoras, as leitoas
seguem todos os manejos adotados nas granjas de maneira similar aos machos. A atenção é
realmente dada, quando estas fêmeas são selecionadas à reprodução. No entanto, várias
oportunidades de manejo já foram perdidas até este momento e uma redução de leitoas disponíveis
e aptas à reprodução pode ser encontrada. Tendo em vista que uma parcela das fêmeas nascidas
com baixo peso consegue progredir em pelo menos uma categoria de peso do nascimento aos 170
dias, a identificação precoce desses animais e a adoção e intensificação de manejos e cuidados
para com esses animais podem, portanto, afetar positivamente o desempenho produtivo,
longevidade e consequentemente o desempenho reprodutivo dessas fêmeas. A utilização
emergencial de tais manejos, no entanto, deve ser estudada e implantada de acordo com a realidade
e necessidade de cada granja multiplicadora, a fim de se obter o melhor resultado e minimizar o
prejuízo ao longo da cadeia produtiva.
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Summary
Tremendous progress has been made to understand the nutrient requirements and value of
different feed ingredients for nursery pigs. This knowledge has allowed us to improve nursery pig
growth performance. However, genetic selection has allowed finishing pig growth to improve at a
much faster pace than nursery growth.
Feeding nursery pigs is confusing to many producers and some nutritionists because of
the conflicting information in the literature and how it often contrasts best practices in the field.
Several papers have demonstrated that increased growth in the nursery period will become a
multiplier and further increase growth in the finishing period. However, the practical reality is that
this does not always mean that dietary or management efforts taken to improve performance in the
nursery will be rewarded with increased growth rate in the finisher.
Understanding the practical realities often provides the greatest chances for improving the
net return during the nursery period. Thus, the aim of this paper is to discuss some of the major
swine nutritional opportunities during the nursery period, including weaning age, diet composition
and ingredients, feeder design and ad libitum consumption, and other management related items.
Introduction
Some of the major nursery opportunities discussed in this paper include weaning age, diet
composition and ingredients, feeder design and ad libitum consumption, and other management
related items. Before discussing the opportunities, background on current thoughts and progress
that has been made in performance should be understood.
Feeding nursery pigs is confusing to many producers and some nutritionists because of
the conflicting information in the literature and how it often contrasts best practices in the field.
There are many general rules that are often taught that, while based on truth, are not absolutes.
Some of these general rules and the actual reality are provided in Table 1. Understanding the
practical realities is often one of the greatest opportunities for improving the net return during the
nursery period and will serve as the base for many of the topics discussed in this paper.
Table 1. General rules and practical reality of feeding nursery pigs
General rules
Practical reality
High lactose levels are desired, but need to
Maximizing milk products in the diet
be used for short time as milk products are
maximizes nursery performance.
expensive.
Young nursery pigs have allergic response to
soybean meal and it should be avoided in the
diet.

Soybean meal quality needs to be monitored,
but including soybean meal in nursery diets
can greatly reduce feed cost.

Maximum ADG and feed efficiency is
achieved with SID lysine levels of 1.5% or
greater.

More
moderate
SID
lysine
levels
immediately after weaning allow for major
reductions in diet cost yet don’t negatively
affect overall nursery performance.
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General rules
Numerous frequent meals encourages feed
intake.
Some ingredients, such as specialty protein
sources, cooked cereals, etc, enhance feed
intake and, thus, should be used in nursery
diets.
Increased growth in the nursery will become a
multiplier and further increase finisher growth.

Practical reality
Producers cannot feed frequently enough.
Thus, pigs must be fed ad libitum.
Excellent performance can be achieved with
or without many of these specialty
ingredients.
This only happens when digestive or immune
function is improved. Thus, nursery
programs should be valued based on their
value at the end of the nursery stage.

Historical improvements in performance
Tremendous progress has been made to understand the nutrient requirements and value of
different feed ingredients for nursery pigs. This knowledge has allowed us to improve nursery pig
growth and feed efficiency. However, when comparing the improvement in performance between
nursery and finishing pigs over the last 25 years (Table 2), it is obvious that much greater impact
has been made in improving growth in finishing pigs (26%) than in nursery pigs (15%). These
numbers represent averages for the U.S. industry, but even in our best systems, finishing growth
has increased at a much faster pace than nursery growth. The greater genetic selection pressure for
finishing pig growth rate is likely the reason for this difference. Improvement in feed efficiency
has been similar in the nursery and finishing stage illustrating that feed intake has declined in the
nursery while being maintained as relatively unchanged in the finisher.
Table 2. Change in average U.S. nursery and finishing performance over the last 25 years
Nursery

Finishing

1990

2015

Change, %

1990

2015

Change, %

Start wt, kg

5.9

6.4

8%

22.7

24.3

7%

End wt, kg

22.7

24.3

7%

113.4

125.8

11%

ADG, g

322

372

15%

667

839

26%

ADFI, g

644

573

-11%

2,313

2,257

-2%

F/G

2.00

1.54

-23%

3.47

2.69

-22%

Data are from 1990 PigChamp Summary and 2010-2015 Summary Analysis of U.S. Pork
Industry Productivity.
Nursery vs lifetime performance
As highlighted in Table 1, the general rule is that pigs that grow faster in the nursery also
grow faster in the finisher. Several papers have demonstrated this relationship; however, the
practical reality is that this does not always mean that efforts taken to improve performance in the
nursery will be rewarded with increased growth rate in the finisher. The question to answer is
whether the pig was fundamentally changed or whether it is a transitory change.
To demonstrate this, many studies have observed increased nursery growth rate by
increasing weaning age (MAIN et al., 2004) or pig weight at weaning (COLLINS et al., 2017;
SCHINCKEL et al., 2007; WOLTER & ELLIS, 2001). In these cases, the increased growth rate in
the nursery continued into the finisher resulting in heavier market weight. In these trials, the pig
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was fundamentally changed, such that the increased nursery growth as a result of increased
weaning age was accompanied by improved immune and digestive function (MOESER et al.,
2007; SMITH et al., 2010). Al Masri et al. (2015) reviewed the dynamic structural changes that
occur in the gut mucosa as weaning age increases.
In many nutritional studies, feed additives or ingredients often lead to a change in
performance while the diet is being fed; however, after pigs are switched to a common diet, the
benefit that was gained is either diminished or remains the same through the finishing period.
Examples of ingredients or nutrients that generate this type of response include nursery diet
complexity (SKINNER et al., 2014; WHANG et al, 2000; WOLTER et al., 2003), added fat
(TOKACH et al., 1995), amino acid concentrations (FABIAN et al., 2002; MAIN et al., 2008),
antibiotics (SKINNER et al., 2014), or liquid milk replacers (WOLTER & ELLIS, 2001). One of
the few feed ingredients proven to improve nursery pig growth with further increases in growth in
the finisher is lactose (TOKACH et al., 1995). For most feed ingredients, their impact on
performance is only found when they are being fed and not in subsequent performance. Thus, the
value of the additive, ingredient, or diet should only consider the benefit gained during the period
of feeding and not any projected additional benefit unless the additional benefit truly has been
measured and proven.
Nursery Opportunities
(I) Weaning age
It is well known that weaning is an abrupt and stressful process for pigs, occurring in
many swine production systems at an average age of 19 to 21 days. Weaning requires rapid
adaptation to changes imposed on pigs, such as changes in diet from liquid to solid, maternal
separation, change in environment, commingling with unfamiliar animals, and social hierarchy
establishment. The combination of these stressors contributes to a decrease in feed intake and
growth performance, an impairment of the intestinal barrier function, and an increase in
susceptibility to infections (PLUSKE et al., 1995).
In recent studies, the effects of early weaning on the gastrointestinal tract (GIT) has
become more evident and strongly associated with weaning stress. The release of corticotrophinreleasing factor (CRF) and activation of glucocorticoid receptors induce increased intestinal
mucosal secretion, permeability (TEITELBAUM et al., 2008), and motility. These can be
characterized by reductions in transepithelial electrical resistance (TER) and elevations in
paracellular [3H] mannitol flux (MOESER et al., 2007). Early weaning stress maintain high levels
of mucosal CRF, which can induce mast cells activation (SMITH et al., 2010). The activation of
mast cell population can induce chronic barrier dysfunction and hypersecretion in early weaned
pigs by a mechanism that is not yet fully understood (MOESER et al., 2007). The length and
severity of the GIT disorder is related to when in life this weaning stress occurs.
In this regard, Moeser et al., (2007) evaluated pigs with two weaning ages (early weaning
at 19 d of age and late weaning at 28 d of age) and unweaned pigs to determine the impact of
delayed weaning on intestinal responses to stress, measured in all groups 24 hours after weaning.
Early weaned pigs had impaired intestinal barrier function indicated by a significant reduction in
TER and an increase in permeability to mannitol compared to late weaned and unweaned pigs.
Early weaned pigs also had increased degranulation of mucosal mast cells compared to the other
two groups. A drug that stabilized and blockade the population of mast cells was effective in
preventing the breakdown in intestinal barrier function that occurs in response to weaning. The
results of this study suggested that mast cell activation plays a role in mediating reductions in
barrier function. In addition, a delayed weaning ameliorate the GIT dysfunction caused by
weaning stress.
Another study was conducted to determine whether early weaning stress would prompt
long-term effects on mucosal barrier function (SMITH et al., 2010). Weaning age groups consisted
of pigs weaned at 15, 18, 21, 23, or 28 d of age, with responses measured at 5 or 9 wk of age. As
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weaning age increased up to 23 d, improvements in mucosal intestinal barrier were observed, as
evidenced by higher TER and lower mannitol flux. These improvements were sustained until 9 wk
of age, indicating that early weaning stress can have long term effects on the clinical onset and
development of chronic GIT disorders.
To evaluate the influence of early weaning stress on the immune system and intestinal
response to an infectious challenge, pigs weaned with 16, 18, or 20 d were challenged with two
strains of F18 ETEC when they reached 26 d of age (MCLAMB et al., 2013). Regardless of
weaning age, all pigs developed clinical diarrhea compared to unchallenged pigs. However, the
appearance of clinical signs and the severity of diarrhea were different among weaning age groups.
Pigs weaned at either 16 or 18 d of age had impaired growth rate and exhibited increased intestinal
permeability compared to controls and late weaned pigs. In addition, late weaned pigs
demonstrated a solid immune response due to increased pro-inflammatory cytokines that mediated
neutrophils recruitment into the intestine. These results may indicate that late weaning can lead to
a better and rapid defense capability against pathogens, reducing clinical GIT diseases.
The work described above helps explain the reason that early weaned pigs often exhibit a
greater decrease in growth in the immediate post-weaning period compared to later weaned piglets
(LEIBBRANDT et al., 1975; PATIENCE et al., 2000). Late weaning has been proven to be
beneficial not only for this early post-weaning period but it persists during the nursery and even
the finishing period.
A study with approximately 2,500 pigs evaluated the nursery performance of pigs weaned
at 15 or 20 d of age (SMITH et al., 2008). Pigs weaned on d 20 had increased weaning weight
along with lower coefficient of variation in this allotment weight, and were heavier at the end of
the 42 d study. Although there were no differences in mortality, there was a positive effect on
morbidity, which was significantly lower in later weaned pigs. Pigs weaned at 20 d of age also had
increased ADG and ADFI throughout the entire nursery period compared to pigs weaned at 15 d of
age.
Likewise, two trials were conducted with more than 4,900 pigs in a commercial setting,
comparing the effects of different weaning ages from 12 and 21 days on growth performance of
wean-to-finish pigs (MAIN et al., 2004). Increasing weaning age linearly increased ADG in both
nursery and finishing periods, and tended to linearly decrease mortality rate by 42 d postweaning.
Weaning weight and weight at the end of the nursery period increased as weaning age increased,
and the coefficient of weight variation decreased. In the second trial, pigs were fed two different
feeding programs classified as more or less complex. However, there was no feeding program ×
weaning age interaction during the nursery and finishing phases. For the overall period, increasing
weaning age linearly increased wean-to-finish ADG and weight sold per pig weaned and linearly
decreased mortality rate.
The authors combined the two trials discussed above and modeled the linear rate of
change of performance parameters per day increase in weaning age in the range of 12 to 21.5 d
(MAIN et al., 2004). Each day represented an increase of 260 g in weaning weight, 930 g in
weight 42 d postweaning, 10 g in wean-to-finish ADG, 1.80 kg greater weight sold per weaned
pig, and a decrease of 0.47% in mortality from weaning-to-finish. These improvements in
performance are a result of increased weaning weight as well as physiological changes that the pig
undergoes with age. It is important to remember that weaning age can be easily confounded with
weaning weight, and these modeled rates of change are only applicable when weaning weights are
a function of a biology change in the pig, that is, a function of increased weaning age.
Together the weaning age research demonstrates the importance of increasing age to
improved intestinal function, immunological response, and subsequent growth rate and mortality.
The importance of weaning age will continue to increase as antibiotic use in the swine industry
decreases. The use of feed-grade antibiotics appears to help pigs overcome some of the lowered
immunological response shown later in life for pigs weaned at a young age. As pressure to lower
antibiotic use increases, a renewed look at weaning age appears warranted for production systems.
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(II) Diets opportunities
Amino acids. The amino acid requirements of nursery pigs have increased dramatically
over time. The improvement in feed efficiency from lowered feed intake and faster growth means
increased requirement for amino acids as a percentage of the diet. For example, the SID Lys
requirements listed by NRC (1998) were 1.19% for 5 to 10 kg pigs and 1.01% for 10 to 20 kg pigs.
These requirements have increased to 1.50, 1.35, and 1.23% for 5 to 7, 7 to 11, and 11 to 25 kg
pigs (NRC, 2012). Several studies have demonstrated that high health pigs will respond to even
greater SID Lys levels for maximum gain and feed efficiency, especially from 7 to 11 and 11 to 25
kg. An important question is whether it is economical to feed the higher levels required for
maximal gain. In some cases, the answer is yes; however, for most production systems, feeding
diets that achieve 95 to 98% of the maximal growth are much more economical and less
challenging to the pig than diets formulated to achieve the maximal growth and efficiency
response.
A practical approach is to feed more moderate levels of SID Lys immediately after
weaning (ex. 1.35 to 1.4%) when the diet is composed mostly of expensive protein sources.
Feeding at 1.35 to 1.4% instead of 1.5 to 1.55% SID Lys can dramatically reduce diet cost by
decreasing diet complexity. It also reduces the CP content in the diet which may pose an additional
burden on the pig at weaning. As the pig grows and the gut matures, they can be transitioned to
diets containing higher quantities of lower price protein sources (ex. soybean meal). The pig
responds to high levels of SID Lys (ex. 1.35%) in these later nursery stages and shows some
compensatory gain to any performance that may have been lost due to using the lower levels early
in life (NEMECHEK et al., 2010). This approach leads to excellent overall growth and efficiency
and control over feed cost.
Use of high levels of crystalline amino acids is one of the keys to meeting the
requirements of nursery pigs. The feed-grade amino acids allow a significant reduction in diet cost.
The accompanying reduction in dietary CP also minimizes the challenge to the pig’s gut and
reduces diarrhea (HEO et al., 2009). Currently, feed-grade lysine, methionine, threonine,
tryptophan, and valine are all economical in nursery diets in most areas of the world. The ideal
ratio of major amino acids:lysine depend on the economic situation. In some cases, feeding at
levels that achieve 95 or 98% of maximal growth are more economical than feeding at ratios
required for 100% of maximal growth in the nursery (Table 3).
Table 3. Amino acid:lysine ratio different levels of growth performance
95% of maximum
100% of maximum
Amino acid
performance
performance
Methionine
28
30
Methionine and Cysteine

56

60

Threonine

62

65

Tryptophan
Valine
Isoleucine

19
67
52

21
72
52

Zinc. The use of pharmacological concentrations of zinc, usually in the form of zinc
oxide, to minimize diarrhea in the early nursery stage is well known. Added zinc has many
proposed modes of action (LI et al., 2001; LIU et al., 2014), but maintaining gut integrity through
tight junctions is likely most important. Data also suggests that prolonged use of pharmacological
concentrations of zinc, while beneficial for diarrhea control, eventually leads to toxicity and begins
to decrease performance. Numerous trials demonstrate that pharmacological levels of zinc only
improve growth rate during the first 3 to 4 weeks after weaning. The use of high levels of zinc
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after 11 to 12 kg weight can have negative effects on growth and also increases zinc excretion in
swine waste.
Use of pharmacological concentrations of zinc in the nursery is coming under increasing
pressure world-wide. This is because of implications for increasing methicillin-resistant
staphylococcus aureus (MRSA) (SLIFIERZ et al., 2015). As an industry, we must be proactive in
only using pharmacological concentrations of zinc in nursery diets up to 11 to 12 kg where the
greatest benefits are observed.
Other nursery additives. There are two opportunities concerning other feed additives in
the nursery. The first opportunity is finding those products or ingredients that enhance
performance or reduce disease risk. The second opportunity is to remove any and all products from
the diet that don’t provide an economic benefit. Ingredients that provide benefit, such as high
quality lactose or protein sources will improve pig performance immediately after weaning.
However, the ideal protein sources will vary in different regions of the world based on cost and
quality.
An often over-looked nutrient in the diet for weanling pigs is sodium. Many diets fed
immediately after weaning may be deficient in sodium. This is because the weaned pig has very
high sodium requirements and dried whey, which typically contains high levels of sodium is often
not included in the diet at high enough levels to meet the sodium requirement. Diets should
contain 0.40, 0.35, and 0.28% sodium from 5 to 7, 7 to 11, and 11 to 25 kg, respectively (NRC
2012). Minimizing excess calcium also improves performance of young pigs, especially when P
levels are at or below NRC requirements.
The list of potential growth enhancers to use in antibiotic free programs is too exhaustive
to fully review in this paper. Some additives, such as medium chain fatty acids, show excellent
potential but still need further research to fully understand their value. A plethora of products are
available to use in this stage. Testing of the products in the type of diet where they will be fed is
essential to determine whether they will provide an economical response.
Feed type. Nursery diets can be fed successfully with meal or pelleted diets. We often
find that pigs are easier to start on feed when fed pelleted rather than meal diets. For diets that are
pelleted, low temperatures during the pelleting process are important to reduce milliard reactions
that can occur with diets containing high levels of milk products (STEIDINGER et al., 2000).
When using pellets, reducing the amount of fines has been observed to improve growth rate and, in
particular feed efficiency (FRUGE et al., 2013; NEMECHEK et al., 2013). Thus, minimizing the
level of fines to 20% or less at the feeder is important in pelleted diets for young pigs.
For meal diets, reducing particle size to approximately 600 microns is important to
improve digestibility of the diet (HEALY et al., 1994; BERTOL et al., 2017); however, further
reduction in grain particle size decreases palatability of the diet and can reduce feed intake and
performance (DE JONG et al., 2014; GEBHARDT et al., 2016). Bertol et al., (2017) also observed
no improvement in digestibility when the grain is ground below 525 microns.
(III) Ad lib consumption and quality feeders adjusted correctly
Prior to weaning, intestinal villi have a suitable size and structure and are highly efficient
in absorbing nutrients. According to Oetting et al. (2006) and Cera et al. (1988), higher villus
height and lower crypt depth are important for better nutrient absorption and lower energy losses
associated with cell renewal. However, weaning can lead to villi atrophy, which is caused by a
higher rate of cell death, a reduction in the rate of cell renewal, and crypt cells hyperplasia
(CHAMONE et al., 2010).
While weaning age is associated with GIT barrier function, feed intake level after
weaning affects the small intestine structure. As stated by Van Beers-Schreurs et al., (1998), the
degree of villous atrophy is associated more with feeding level than with diet composition. Pluske
et al. (1996) observed a positive correlation between dry matter intake and increased villus height
with feed consumption accounting for 68% of the variation in villus height. The negative
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consequence of decreased villus height is a reduction in the activity of the brush border enzymes
and the absorption in the intestinal epithelium (DONG & PLUSKE, 2007).
Although most pigs start consuming feed within the first 24 hours after weaning,
approximately 30% of the piglets take between 24 and 60 hours to begin eating feed (BRUINIX et
al., 2001). In addition, low consumption in the first week after weaning is correlated with the
occurrence of health issues. Pigs consuming less than 200 g/day in this period have an 18 to 33fold more chance of developing diarrhea than pig consuming between 200 and 250 g/d (MADEC
et al., 1998). It is essential to have feed available and offered ad libitum when pigs arrive at the
nursery facilities.
In addition to a high incidence of diarrhea, limited feed intake postweaning will likely
limit the daily energy intake to levels below the required to support maximal growth. Thus,
providing ad libitum feed is an area of great opportunity to improve nursery feeding programs in
Brazil. Hand feeding via trough can result in feed outages events and is still a reality in many
production systems; however, poor quality feeders along with poor feeder management can also
restrict feed intake in attempts to reduce feed wastage.
Feed flow into the pan of the feeder should be managed to stimulate the feeding behavior
and get pigs on feed in the first few days after weaning. The recommended feeder gap setting
during this period is to allow for approximately 50% of the feeder pan to be covered with feed.
Nemechek et al., (2015) observed that feeding nursery pigs with a wider feeder trough opening
increased ADG and ADFI, with little influence on F/G. Similarly, Smith et al. (2004) found that
optimal growth was achieved with a relatively wide range of pan coverage (40 to 75%). These
results were initially unexpected considering that the pan was almost completely covered with
feed, which would be thought to result in feed wastage. Different feeder designs may impact this
response; however, research indicates that when high quality feeders are used, feeder pan coverage
can be high (50 to 75%) while still achieving excellent feed efficiency.
Derouchey & Richert (2010) reviewed different feeders for pigs, including advantages
and disadvantages of different self-fed feeders used in production systems. An advantage of
conventional dry feeders is a storage compartment for feed before it flows into the pan by gravity.
This would rarely result in feed restriction events and excessive feed wastage, provided that they
contain adjustable plates that are frequently and correctly regulated. Nevertheless, feeders should
be closely monitored because finely ground and/or meal diets moistened from environmental
humidity and pigs’ saliva can possibly lead to feed bridging in the feeders.
Wet-dry feeders have similar adjustment plates to regulate flow ability as dry-feeders.
The difference is that they provide water and feed access at the same time and location. It may be
difficult for weaned pigs reach the feed because it is usually on an elevated shelf. Furthermore,
these feeders demand a high degree of management to avoid plugging and there is the possibility
of feed spoiling when in contact with water if not immediately consumed. NITIKANCHANA et
al., (2011) demonstrated that regardless of feeder type, in the finishing period, pigs reared under
commercial conditions that were previously fed with a dry-feeder during the nursery period had
higher ADG and ADFI compared to pigs previously fed with a wet-dry feeder.
Round feeders can supply increased feeder space access; however, it is difficult to keep
them properly adjusted, increasing the opportunities for feed wastage. In addition, newly weaned
pigs may find it difficult to turn the agitation wheel to get feed into the pan, increasing the
prevalence of out of feed events.
As previously described, producers are usually unable to provide frequent enough meals
to achieve excellent nursery performance if the feeder does not have a feed reservoir. From a
practical perspective, it is fundamental that weanling pigs are fed ad libitum. The ideal feeder
design allows pigs to consume an adequate amount of feed with minimum waste. It is important
that producers evaluate feeder design within their systems based on labor and costs. Not only
should the initial feeder cost be considered, but also growth performance, feed wastage, and
management input.
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(IV) Other considerations
Creep feeding prior to weaning. For a long time it was believed that the practice of
creep feeding would increase preweaning gain and weight at weaning. However, recent research
has not supported this belief (SULABO et al., 2010). Rather creep feeding’s benefits have shifted
to the goal of providing a highly palatable and digestible diet for pigs while they are nursing to
ease transition from milk to a solid diet. The consumption of creep feed in the nursing period
stimulates and increases feed intake of a solid diet in the nursery, and consequently improves
growth performance (BRUINIX et al., 2002).
Sulabo et al. (2010) observed that litters offered creep feed for 13 d compared to 2 d prior
to weaning produced only 10% more eaters of creep feed (80 vs 71%, respectively). These results
suggest that a short duration can be effective in generating eaters and requires less management to
maintain fresh feed available to the litters. Perhaps the greatest factor influencing the proportion of
creep feed eaters is diet complexity. Sulabo (2009) observed that a complex diet doubled the daily
creep feed intake of litters from 205 to 412 g and increased the percentage eaters from 28 to 68%
compared with litters offered simple creep feed diet. Offering a highly complex creep diet for 3 d
preweaning can increase the proportion of eaters, ultimately improving postweaning gain and feed
intake, and reducing postweaning check. However, if not properly managed (i.e., feed too long,
poor quality feeder), these benefits observed with creep feeding may not overcome the associated
costs.
Sorting pigs into narrow weight ranges. Over time, producers have instituted various
strategies to attempt to reduce variation in pigs within a group. The attempts have focused on
reducing visual variation within the point of reference (i.e., litter or pen of pigs) However, a
practical reality is that this does not help variation within the pen and may actually reduce average
daily gain. Sorting of pigs to create uniform pens with similar weight will reduce the variation
within the pen at placement; however, several experiments have demonstrated that sorting reduces
ADG without a reduction in final weight variation (GONYOU et al., 1986; O’QUINN et al.,
2001).
Removing the smallest 5 to 10% of pigs from the group at placement into the nursery so
they can be managed differently (extra feed budget, gruel pans, etc) can help to reduce mortality in
some situations. However, the remaining pigs should be simply placed in pens randomly. Sorting
into narrow weight groups only reduces overall performance by increasing duration of fighting
within pens.
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Resumo
A constante discussão entorno da falta de mão de obra na suinocultura tem resultado em
indagações sobre o real impacto de determinados manejos realizados nas granjas. Neste sentido,
destaca-se a prática da classificação por peso de leitões na fase de creche, a qual se estabelece
como uma estratégia para melhorar o desempenho zootécnico e diminuir a variabilidade de peso
de um grupo de leitões. Não há dúvidas de que estes dois pontos merecem atenção especial, em
nível técnico, logístico e econômico, para o cenário contemporâneo da cadeia suinícola. Logo,
verifica-se a necessidade de discutir fatores relacionados (consumo pós-desmame e ocorrência de
interações sociais), e consequentes (desempenho e variabilidade de peso) deste manejo, a fim de
compreender melhor a abordagem prática e científica da uniformização de leitões no momento do
alojamento na creche visando determinar esta ação como essencial ou não.
Introdução
Um dos grandes desafios da suinocultura atual é a escassez de mão de obra qualificada
para execução de manejos rotineiros nas granjas. A partir disto, os sistemas de produção estão
priorizando manejos essenciais que geram resultado e questionando práticas outrora tidas como
tradicionais, mas sem contribuição comprovada (BORTOLOZZO et al., 2015). Sistemas
automatizados de ambiência e alimentação auxiliam muito na rotina de produção, no entanto,
manejos como atendimento ao parto e classificação dos leitões por peso em creche e terminação
exigem execução inteiramente dependente da mão-de-obra.
A produção de suínos com baixa variabilidade de peso traz benefícios para a cadeia, uma
vez que a indústria requer e bonifica carcaças por uniformidade. Este fato está diretamente
relacionado à fundamental padronização para um produto final de qualidade. No campo, baias com
mínima variação de peso são mais eficientes no uso dos nutrientes da dieta (GONYOU, 1998). No
entanto, a prática de classificar os animais por peso visando à formação de baias com baixa
variabilidade, nas fases de creche e terminação, realizada de forma pontual ou constante, é uma
atividade que exige muito esforço e empenho da equipe.
O estresse gerado pelo desmame faz com que uma grande parcela dos leitões sofra com
um jejum devido à dificuldade de adaptação ao novo ambiente, alimento e companheiros de baia
(MORMÈDE & HAY, 2003). Sabe-se que, por apresentarem menores reservas corporais, os
leitões leves iniciam o consumo de ração antes que os demais (BRUININX et al., 2001). No
entanto, existem poucas informações sobre o impacto do método de alojamento no consumo
imediatamente após o desmame e no desempenho zootécnico subsequente.
Na fase de terminação, O’Quinn et al. (2001) observaram maior ganho de peso diário
(GPD) para as baias que foram alojadas com alta variação de peso e, ao final, a variação foi
semelhante à das baias uniformizadas ao alojamento. Já Van de Loo et al. (1997) relataram
melhora no GPD para baias com maior uniformidade de peso. É possível que ao prover melhores
condições de espaço, ambiente e/ou nutrição para baias uniformes de leitões leves, possa-se
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melhorar o desempenho desta classe de peso (BRUMM et al., 2002) e, consequentemente, o
resultado e a variação de peso de um lote de animais classificados por peso. Porém, para animais
na fase de creche, além de existirem poucos relatos, estes são conflitantes. Francis et al. (1996)
relataram melhor desempenho das baias classificadas por peso devido à taxa de crescimento de
leitões pequenos ser melhor quando alojados em baias de menor coeficiente de variação (CV). Já
Cámara et al. (2016), apesar de observarem desempenho zootécnico similar entre baias de alta e
baixa uniformidade, relataram uma tendência de maior eficiência alimentar a favor das baias com
alta variabilidade de peso pós-desmame.
Com a lacuna existente sobre a real necessidade da prática deste manejo tradicional em
granjas comerciais e por existir, apesar de poucos, alguns relatos que indicam dificuldade de
manipulação do CV de uma população, é pertinente avaliar o manejo de classificação por peso ao
alojamento.
Desafios para o consumo de alimento pós-desmame
Um dos fatores estressantes mais importantes para leitões recém-desmamados é a brusca
alteração de dieta líquida (baseada em leite) para dieta sólida (baseada em cereais). Não obstante,
isso ocorre concomitantemente à introdução em um novo ambiente, com alterações nos grupos,
estabelecimento de hierarquia sociais, desafios sanitários, além da separação da porca, e o efeito
desta combinação de fatores é negativo. Leitões nos dois primeiros dias de creche perdem até 10%
do peso vivo e, muitas vezes, até o sétimo dia pós-desmame, este peso não é recuperado
(DUNSHEA, 2003). O balanço entre ganho e perda de peso é altamente variável nesta fase e este
fato pode ser comprovado quando se compara os últimos dias de lactação, quando os leitões
apresentam uma taxa de crescimento de 200 a 300 g por dia e podem apresentar um período com
um ganho de peso muito baixo, ou em alguns casos, inclusive, com perda de peso imediatamente
após o desmame (BROOKS & TSOURGIANNIS, 2003). Desta forma, a principal consequência
dos manejos e eventos negativos dos primeiros dias de creche é a redução ou até ausência de
consumo voluntário do novo alimento imediatamente após o desmame (DONG & PLUSKE, 2007;
PLUSKE et al., 1997).
A alta variação de peso e dos manejos que os leitões sofrem na lactação faz surgir a
hipótese de que o consumo alimentar logo após o desmame pode apresentar uma grande
variabilidade em uma população de leitões. Bruininx et al. (2001), através de estações
computadorizadas, aferiram o consumo individual de leitões imediatamente após o alojamento na
creche, com idade de 28 dias. Três pontos relevantes são apresentados na Figura 1. Primeiro, é
confirmada a ideia da ocorrência de variação no intervalo entre o desmame e o momento do
primeiro consumo de ração, com aproximadamente 10% dos leitões demorando mais de 40 horas
para ingerir alimento e alguns levando quase 100 horas para tal. Segundo, o número de leitões que
iniciam o consumo à noite (sem luz) é praticamente nulo. E por último, leitões leves ao desmame
tendem a iniciar o consumo antes que os demais. Segundo Brouns & Edwards (1994), por
apresentarem menores reservas corporais e participarem menos das disputas hierárquicas, os
leitões pequenos buscam iniciar o hábito de consumo mais precocemente.
As consequências negativas de um baixo desempenho nos primeiros dias de creche estão
relacionadas à incidência de diarreias, crescimento insuficiente e remoção por subdesenvolvimento
(DONG & PLUSKE, 2007). Entretanto, nem todos os estudos que investigaram a influência da
taxa de crescimento nos primeiros dias pós-desmame no desempenho subsequente confirmaram
este fato. Kim et al. (2001) observaram que um maior GPD nas duas primeiras semanas de creche
resultou em uma maior taxa de crescimento do desmame ao abate e necessidade de menos dias
para atingir 110 kg de peso vivo. Já Wolter & Ellis (2001) relataram que o efeito positivo de um
melhor desempenho de leitões recém-desmamados perdurou somente até a saída de creche, pois ao
abate, independentemente do GPD inicial, o peso dos animais foi o mesmo. Porém, o peso ao
desmame gerou um efeito mais duradouro, apresentando correlação positiva com peso final da fase
de terminação.
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Alguns estudos recentes indicam uma possível relação entre a taxa de crescimento nos
primeiros dias de creche e a taxa de remoção. Faccin et al. (2016) demonstraram que o GPD na
primeira semana pós-desmame possui interação com a categoria de peso ao desmame quando a
variável analisada é subdesenvolvimento na creche. Leitões leves e médios tiveram probabilidade
de remoção de, respectivamente, 21 e 10%, se não aumentassem de peso ao final da primeira
semana. No entanto, quando estas duas categorias de leitões ganharam peso, independentemente
da quantidade, nos primeiros sete dias de creche, a probabilidade de remoção foi de <4%. Para
leitões pesados, os percentuais foram os mesmos, ≤ 2,3%, independente do GPD na primeira
semana. Este fato reforça a necessidade de buscar alternativas diferenciais para estímulo e
melhoria do consumo logo após o desmame, principalmente para leitões de baixo peso
(WILLIAMS, 2003).
Utilizando corante na ração como marcador fecal, Laskoski et al. (2016) estudaram o
início de consumo na fase de creche. Leitões que não apresentaram o marcador nas fezes até 42
horas pós-desmame (indicando atraso no consumo) tiveram aproximadamente três vezes mais
chance de apresentarem subdesenvolvimento que leitões que já demonstravam consumo prévio,
independentemente do peso ao desmame. Portanto, um jejum prolongado gera prejuízos
semelhantes para leitões de baixo, médio ou alto peso de entrada na creche.

Figura 1. Percentual de leitões que permanecem em jejum alimentar após o desmame (média de
início de consumo: 15,4 ± 1,38 h). 64 animais por categoria de peso. As barras cinza indicam
período noturno, sem luz. Adaptado de Bruininx et al. (2001).
Outro fator que pode interferir no consumo alimentar imediatamente após o desmame é o
grau de uniformidade do grupo, principalmente em baias que são alojadas com leitões de pesos
muito semelhantes, conferindo baixo CV, e estes pertencendo ao terço de animais mais pesados ao
desmame (BRUININX et al., 2001). Estes animais disputam a hierarquia da baia com mais
intensidade e existe uma correlação negativa entre ocorrência de brigas e número de visitas ao
comedouro, neste caso prejudicando o consumo alimentar voluntário nos primeiros dias de creche
(NIELSEN et al., 1996). Corroborando com estes dados, Faccin (2017) observou que o terço de
leitões mais pesados, quando classificados ao alojamento, retarda o início de consumo em relação
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aos médios e pequenos. Já em baias mistas, com alta variabilidade de peso ao alojamento, as três
categorias de peso não apresentaram diferenças significativas no início de consumo pós-desmame
(Figura 2).
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Figura 2. Intervalo em horas entre o momento do desmame e primeiro swab + (indicando
consumo prévio), de acordo com o tratamento (Classificado/Misto) e a categoria de peso (P/M/G).
Letras diferentes indicam diferença estatística (P<0,05).
Interações sociais entre leitões
A mistura de leitões não familiarizados entre si, com destaque para o momento pósdesmame, está diretamente relacionada à ocorrência de brigas. Este tipo de interação social acaba
por estabelecer a dominância hierárquica do grupo, mas as disputas podem impactar
negativamente na rentabilidade da produção devido à alteração no quadro de bem-estar e
diminuição da taxa de crescimento dos animais (STUKENBORG et al., 2011). O comportamento
agressivo do suíno baseia-se em diversos fatores, como: espaço de baia disponível, sistema de
alimentação, tamanho dos grupos formados, etc. (EWBANK & BRYANT 1972; HESSEL et al.,
2014; SCHMOLKE et al., 2004). Ao considerar que o nível de agressividade é dependente,
também, do tamanho e peso dos animais do novo grupo formado, afinal, leitões maiores tendem a
dominar indivíduos menores (RUSHEN, 1987), a ocorrência de disputas sociais deve ser levada
em conta quando se questiona e avalia a prática de uniformização de leitões em fase de creche.
Neste contexto, destacam-se relatos de que a incidência de disputas foi menor em grupos
de leitões cujo coeficiente de variação do peso era maior (TINDSLEY & LEAN, 1984), indicando
que a relação de dominância se determina de forma mais estável e rápida em grupos de leitões com
grande variação de peso. Rushen (1987) formou baias compostas por quatro leitões, sendo que em
metade dos grupos os animais apresentavam grande diferença de peso (24,3%) e nas demais baias
tal variação era pequena (1,6%). O autor encontrou diferença principalmente em relação à duração
das disputas, enfatizando-se que os grupos cujo peso apresentava menor coeficiente de variação
exibiram disputas mais longas. Diante disto, sugere-se que a interação entre leitões de diferentes
tamanhos caracteriza-se por uma maior facilidade dos indivíduos em julgar a capacidade de briga
do adversário. Em contrapartida, o cenário de disputas em grupos de alta uniformidade se agrava,
com destaque para as baias de animais maiores, uma vez que estes tornam as brigas mais
equilibradas e, portanto, mais prolongadas devido ao seu alto potencial de dominância (D’EATH,
2002).
O comportamento agressivo do suíno também se baseia em fatores, como espaço de baia
disponível. Ewbank & Bryant (1972) avaliaram o efeito de três densidades (0,56; 0,77 e 1,19 m2
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por leitão) sobre o comportamento agressivo de leitões com oito semanas de idade. Observou-se,
maior ocorrência de disputas em baias com menor espaço/leitão, provavelmente devido à maior
frequência de contato ocasionada pela diminuição de área de baia. Outro potencial fator
desencadeante de brigas é o sistema de alimentação, uma vez que a competição por alimento é
julgada como inerente ao comportamento dos suínos. Sendo assim, Hessel et al. (2014) avaliaram
a relação entre diferentes frequências de arraçoamento (três e nove vezes ao dia) e o
comportamento de leitões em fase de creche e terminação. Como ambos os grupos receberam a
mesma quantidade diária de alimento, o grupo submetido à maior frequência exibiu um
comportamento mais agressivo dos animais, assim como maior grau de lesões de pele. Mencionase, ainda, a influência do tamanho dos grupos formados sobre a interação social de leitões,
sugerindo-se que grupos com um maior número de animais tendem a exibir um comportamento
mais agressivo devido ao desafio de relembrar o resultado de disputas anteriores, resultando na
necessidade de reforçar a dominância frequentemente (LI & WANG, 2011). Contudo, os estudos
exibem resultados não tão sólidos, ressaltando-se a dificuldade de compreender a verdadeira
organização social em grupos grandes (TURNER et al., 2001).
Variação de peso na produção de suínos
As variações biológicas entre os indivíduos existem e são a base da seleção natural,
artificial e do melhoramento genético das variáveis de desempenho zootécnico. Mesmo que fosse
possível minimizar as causas genéticas e ambientais das variações, ainda existiria uma alta
amplitude de taxas de crescimento e, consequentemente, peso vivo nas granjas comerciais (ELLIS
et al., 2016).
É natural e sabido que a variação de peso corporal está relacionada à vida do suíno desde
seu desenvolvimento no ambiente intrauterino. Ao competirem por fatores bioquímicos, os
conceptos buscam por sobrevivência e, quando na fase fetal, buscam maior superfície placentária
visando um melhor desenvolvimento (FOXCROFT & TOWN, 2004). Isto resulta, ao nascimento,
em leitões com menor peso médio ao nascer e com um CV no peso da leitegada próximo de 20 25% (MILLIGAN et al., 2001). Desta maneira, o leitão mais pesado de um grupo de nascidos pode
pesar até três vezes mais que o leitão mais leve. Existe também, um efeito na variação de peso ao
nascimento oriundo do tamanho da leitegada. Quiniou et al. (2002) demonstraram que o aumento
de nascidos de ≤11 para ≥16 leitões está ligado a uma redução no peso médio dos leitões ao
nascimento de 1.59 para 1.36 kg, sendo que a cada leitão adicional, em média, há uma redução de
35 g nos demais da leitegada. O resultado disto é um aumento na porcentagem de leitões com peso
inferior a 1 kg de 7 para 23%, elevando a variabilidade de peso e reduzindo o percentual de
sobrevivência. Como os sistemas de produção vinham sofrendo com este impacto, nos últimos três
anos, a variável peso ao nascer recebeu atenção especial nos programas de seleção genética e, nos
primeiros dois anos desta ação, foi possível elevar em 60 g o peso médio ao nascimento
(HERRING, 2016). A variação de peso tende a reduzir ao desmame, atingindo patamares entre 10
e 20% e chegar próximo a 8 e 15% ao abate (DRITZ & HANCKOK, 2002), muito devido a perdas
ao longo da vida dos suínos, pois animais com desempenho insuficiente tendem a apresentar maior
chance de morte ou descarte (REHFELDT & KUHN, 2006).
Antes dos sistemas de produção adotarem o manejo all-in-all-out, as consequências
negativas que a variação de peso e crescimento geram estavam “escondidas” (PATIENCE et al.,
2004). Isto porque, com a produção em fluxo contínuo, somente os animais mais pesados eram
enviados ao abate, mascarando a amplitude de pesos individuais de um mesmo lote. A partir dessa
constatação, a variação de peso passou a ser investigada como um importante indicador de
produção e rentabilidade. Morrison & Deen (2000) entendem que o nível de variação de peso de
um determinado lote de suínos está relacionado com o desempenho zootécnico, ou seja, um CV
acima do esperado tende a indicar uma piora na performance de um grupo de animais. Claramente,
um CV baixo aliado a um peso médio insuficiente não é o desejado, portanto, é necessário e
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estratégico entender como mensurar a variabilidade para criar ações que visam melhorar a
performance produtiva dos rebanhos (PATIENCE et al., 2004).
Um fato de muita relevância quando se discute variação de peso é que muitas empresas
atendem mercados distintos com, muitas vezes, diferentes exigências de peso corporal dos
animais, e o fato de não se atingir as especificações do peso almejado de cada comprador pode
comprometer a rentabilidade de um sistema de produção (O’QUINN et al., 2001; PATIENCE &
BEAULIEU, 2006). Este ponto está relacionado tanto com a compra de animais para abate como
com animais em saída de creche para terminação. Analisando dados de abatedouros canadenses,
Patience et al. (2004) observaram que apenas 53,4% das carcaças atingiam a “janela” ótima de
lucratividade, de 85 a 95 kg e que 67,9% alcançavam uma amplitude ainda satisfatória
financeiramente para o sistema de produção (85 a 100 kg). Utilizando os custos de produção e
rentabilidade da época, assim como os padrões de carcaças recomendados pela indústria, os
autores estimaram que o percentual de carcaças que não atingiam o peso almejado onerava a
cadeia produtiva em U$ 6,9 milhões anuais.
O peso ao desmame pode ser um bom estimador de desempenho no futuro e da
necessidade de dias para atingir o peso desejado de abate (WOLTER & ELLIS, 2001). O peso
médio de um grupo de leitões desmamados depende de muitos fatores como, por exemplo, o peso
ao nascimento, genética, consumo de ração da matriz, idade, ambiência, entre outros (MUNS et
al., 2016). Por haver relação entre peso médio e CV, ações que almejam melhorar o peso ao
desmame podem, indiretamente, reduzir a variabilidade de um lote de leitões (MAIN et al., 2004).
Todos os manejos que visam reduzir a variação de peso dos leitões ao desmame, saída de
creche e abate, estão relacionados a dois pontos essenciais: aumento do peso médio do grupo ou
estratégias especiais para o percentual (5 – 25% dependendo do sistema) de leitões mais leves
(TOKACH, 2004). Uma das ações que parece realmente exercer um efeito considerável na
redução do CV é o aumento da idade de desmame. Main et al. (2004) observaram que esta prática
resultou em redução da variação de peso ao fim do período de creche e também com 156 dias pósdesmame. Aumentar a idade ao desmame reduz o CV por meio de dois pontos, uma vez que a
variação do peso aumenta conforme média de idade ao desmame é reduzida, e que leitões mais
jovens crescem mais lentamente que leitões mais velhos nas fases de creche e terminação
(TOKACH, 2004).
Além de manejos ineficientes, a alta variabilidade de peso e desempenho pode ser
resultado de leitões que marcadamente crescem mais lentamente que os demais, mesmo em
condições ideais de ambiente e nutrição (DOUGLAS et al., 2014a). Aumentar o peso da fração de
leitões mais leves parece ser uma estratégia lógica para a redução da variação de peso do grupo.
Entretanto, ações que visam tal efeito são pouco eficientes e trabalhosas. Kummer et al. (2015)
forneceram a leitões neonatos suplementos vitamínico, mineral e proteico. Neste estudo, não foram
encontradas diferenças em peso ao desmame nem consumo de colostro, apenas uma melhora na
sobrevivência para uma faixa de leitões que nasceram com 1 a 1,2 kg, confirmando a
complexidade em manipular o peso dos leitões ao desmame. Já Wolter et al. (2002a) relataram que
ao fornecer um substituto de leite, durante a fase de lactação, aos leitões de baixo peso ao nascer
aumentou, aproximadamente, 900 g/leitão ao desmame. No entanto, esta diferença, em
comparação com os leitões do tratamento controle, não foi mantida e se diluiu no período de
creche e terminação.
O fornecimento de ração para os leitões ainda na fase de aleitamento, conhecido como
creep feeding é uma prática comum nas granjas de todo o mundo. Como uma fonte suplementar de
nutrientes, este manejo pode resultar em melhor ganho de peso dos leitões na maternidade,
aumentando o peso de desmame (MAVROMICHALIS, 2006). Com esta informação, supõe-se que
a variação de peso ao desmame possa ser reduzida. Entretanto, Sulabo et al. (2010) não
observaram diferenças entre os CV do peso das leitegadas que receberam creep feed a partir do
terceiro dia de vida em relação às que não receberam. Apesar de nem todos os leitões de uma
mesma leitegada apresentar consumo, o ganho de peso dos que comprovadamente comeram a
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ração foi maior na fase de creche. Assim, esta estratégia pode gerar resultados positivos na redução
da variação de peso na creche, uma vez que está relacionada com melhoria de desempenho nesta
fase (BRUININX et al., 2002). No entanto, fica dependente do percentual de leitões que
consomem a ração na maternidade sendo que, muitas vezes, este valor é baixo quando não se
investe em comedouros adequados, na complexidade e qualidade da dieta, em flavorizantes e, até
mesmo, na qualidade do ambiente (SULABO, 2009).
É perceptível que leitões que nascem com baixo peso apresentam desempenho inferior
aos demais durante as fases seguintes. É possível que nas fases de crescimento e terminação,
fornecer condições que favoreçam um melhor desempenho zootécnico, incluindo instalações e
manejos dos 20% leitões mais leve do grupo reduza o CV do peso (SCHINKEL et al., 2004).
Contudo, estas estratégias envolveriam logística diferenciada e necessitariam uma análise
econômica para discriminar a produção e captar as vantagens que a redução da variação de peso
poderia gerar (TOKACH, 2004). Estima-se que, em geral, o CV do peso vivo de animais em fase
final de terminação reduza aproximadamente 0,7% para cada 10 kg de aumento de peso (ELLIS et
al., 2016).
Outro ponto importante a ser considerado é a capacidade dos leitões de alterarem de
categoria de peso ao longo da vida. Sendo assim, basear-se somente no peso ao nascer para indicar
o potencial de crescimento nas fases seguintes parece ser um equívoco. Este fato é confirmado
através do percentual de leitões que permanece em sua classe de peso ao nascimento, o qual é
menor que o número de animais que aumentam ou diminuem uma ou mais classes até a idade de
abate (Figura 3) (DOUGLAS et al., 2014b; MAGNABOSCO et al., 2015).

Figura 3. Percentual de leitões que reduzem, permanecem ou aumentam ao menos 1 categoria de
peso do nascimento aos 155 dias de idade. 8 percentis (1:mais leve; 8:mais pesado). Adaptado de
Douglas et al. (2014b).
Ao se discutir desempenho de suínos em creche e terminação, algumas informações são
primordiais. Tais como o tamanho do grupo, espaço de comedouro por suíno e densidade das
baias. Porém, não é há relatos que comprovem o efeito destes fatores no CV do peso final.
Schmolke et al. (2003) não observaram diferenças em desempenho e variação de peso final de
suínos na fase de terminação quando variaram o tamanho do grupo de 10 a 80 indivíduos por baia.
Comparando 2 e 4 cm lineares de comedouro por leitão, Wolter et al. (2002b) não observaram
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diferenças significativas no CV de leitões ao final das fases de creche e terminação. Já ao avaliar o
espaço físico disponível por suíno em um sistema wean-to-finish, Wolter et al. (2003) constataram
que ao aumentar de 0,3 m² para 0,6 m² por suíno por 12 a 14 semanas pós-desmame, não alterou o
CV das baias em nenhum momento até próximo à idade de abate.
Manejo de classificação por peso nas diferentes fases de produção
Já nas primeiras horas de vida os leitões podem ser submetidos à classificação devido à
alta variação no seu peso corporal. Este manejo, recomendado que seja realizado entre 6 e 24 horas
pós-nascimento, visa, além de disponibilizar tetos para todos os nascidos, uniformizar as leitegadas
por tamanho, dando chance de melhor desenvolvimento, principalmente para leitões que nasceram
com baixo peso (BIERHALS et al., 2012). Apesar da alta exigência de mão-de-obra e do risco de
transmissão de doenças entre leitegadas, a eficiência e necessidade desta prática é sustentada pela
melhora significativa, especialmente da sobrevivência pré-desmame (STEWART & DIECKMAN,
1989).
Em condições comerciais, ao serem desmamados, os leitões são alojados em baias de uma
sala de creche, compondo um lote de idade semelhante. A ação de classificar os animais por
tamanho é comum, ocorrendo de forma empírica e formando baias de animais com pesos
aproximados, o que resulta em baias com baixa variação de peso inicial (CÁMARA et al., 2016).
Esta prática muitas vezes é repetida ao se realizar o alojamento na terminação, quando na
produção em três sítios (O’QUINN et al., 2001). No entanto, os pesos e o desempenho zootécnico
dos leitões que compõem um lote seguem uma curva normal, sendo muito difícil alterar esta
distribuição, fato que contribui para o atingimento do peso final desejado em diferentes idades de
cada suíno, reduzindo, assim, a rentabilidade da sala e prejudicando logísticas e, também, o vazio
sanitário (PEINADO et al., 2008).
Utilizando fêmeas e machos castrados com peso médio ao desmame de 7,5 kg, Cámara et
al. (2016) alojaram baias com um ou dois desvios padrão do peso médio do grupo de leitões. Na
fase de creche, que neste estudo compreendeu do dia 28 ao 77º dia de vida, baias mais uniformes
não apresentaram melhorias em CRMD e GPD quando comparadas às baias com menor
uniformidade. Inclusive, houve uma tendência de melhor CA em, aproximadamente, 39 g a favor
das baias com leitões de dois desvios padrão da média. Contudo, ao avaliar o grupo de animais, ou
seja, todas as repetições de cada tratamento ao fim da fase creche, as baias com apenas um desvio
padrão inicial apresentaram menor CV (12,0% vs. 15,7%).
Bruininx et al. (2001) avaliaram, também na fase creche, o desempenho de leitões
desmamados com 27 dias em baias com peso homogêneo, de pequenos, médios e grandes e de
baias que continham um terço de cada categoria de peso. Das variáveis de performance zootécnica,
apenas observou-se uma pequena melhora na eficiência alimentar (Ganho:Consumo) de,
aproximadamente, 20 g para o grupo das baias mais uniformes quanto ao peso do desmame.
Entretanto, este estudo avaliou a fase de creche somente até o 34º dia pós-alojamento. Peso médio,
GPD e CRMD foram semelhantes entre os tratamentos, fato que, de certa forma, faz com que o
manejo de classificação por peso dos leitões a fim de gerar baias uniformes não produza benefícios
suficientes para justificar sua real necessidade.
Em uma granja comercial no sul do Brasil, Faccin (2017) comparou baias classificadas
por peso ao alojamento da creche e baias de peso misto. As variáveis de desempenho zootécnico
não apresentaram diferenças, apenas o CV final das baias, que foi menor para baias classificadas
(13,3% vs. 15,6%). No entanto, a variação de peso entre as populações foi praticamente a mesma,
15,8% e 16,2%, para classificados e mistos, respectivamente (Tabela 1).
No início da fase de terminação, brigas e agressões decorrentes de disputas pela
dominância do novo espaço tendem a gerar mais injúrias corporais que nas fases anteriores
(O’CONNELL et al., 2005; WEARY et al., 2002). O fato de classificar os animais por peso nesta
fase pode não contribuir, sob nenhum aspecto, com a redução da variação de peso final, pois
segundo Tindsley et al. (1984) e Gonyou (1998), o crescimento do suíno tende a seguir uma
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direção rumo a uma variação de peso final comum, sendo assim, reduzir a variabilidade inicial das
baias não contribui para um menor CV ao final da fase de terminação. O’Quinn et al. (2001)
compararam baias classificadas com alto e baixo CV de peso no momento do alojamento na
terminação, 9,5 e 4,2%, respectivamente. Ao longo do período experimental de 91 dias, esta
diferença foi sofrendo uma redução ao ponto de, no final, os grupos apresentarem o mesmo CV de
peso. Os animais de baias com maior variação inicial apresentaram melhor taxa de crescimento e
peso final, concluindo que não existe vantagem na realização deste manejo ao alojamento na
terminação.
Tabela 1. Desempenho de leitões em baias mistas ou classificadas por peso ao alojamento
visando aumentar uniformidade na fase de creche (0 a 42 dias).
Item
Mistos
Classificados
Valor de P
Peso 0 d, kg
6,99
6,99
0,99
Peso 42 d, kg
25,7
25,8
0,88
CV 0 d (baia), %
17,5
6,9
<0,0001
CV 42 d (baia), %
15,6
13,3
0,03
GPD, g
438
439
0,94
CRMD, g
621
631
0,60
CA
1,419
1,438
0,39
*Coeficiente de Variação (CV); Ganho de peso diário (GPD); Consumo de ração médio
diário (CRMD); Conversão Alimentar (CA). Faccin (2017).
Discute-se muito a respeito do desempenho do terço de leitões mais leves em todas as
fases de produção. Pelo fato de possuírem menor força física, estarem mais susceptíveis a
enfermidades e serem geralmente submissos na hierarquia da baia, avaliar o desempenho destes
animais quando submetidos a diferentes manejos é uma óptica pertinente (SORNSEN, 1998).
Porém, ações de uniformizações e classificações de suínos ao alojamento de creche e terminação
não parecem interferir no desempenho dos leitões desta classe de peso. Brumm et al. (2002), em
um sistema wean-to-finish, removeram para outras baias os cinco leitões mais leves de grupos de
20 suínos na terceira semana pós-desmame, ou no meio do período de terminação, com o objetivo
de melhorar o desempenho destes primeiros. Entretanto, ao comparar estas ações ao grupo de
animais que não sofreram classificações do desmame ao abate, observaram que o CV, a taxa de
crescimento, o consumo diário de ração e a conversão alimentar não foram alterados. Os autores
ainda concluem que é possível que diferentes planos nutricionais para os animais leves poderiam
resultar em melhor performance para esta prática de classificação. Mais tarde, Brumm et al. (2006)
realizaram o mesmo experimento, porém removendo os animais mais pesados das baias. Os
resultados não foram diferentes dos anteriores, indicando que uma vez que uma população é
alojada na creche ou terminação, práticas que ambicionam melhorar a performance com
classificações por peso ao longo das fases de crescimento improvavelmente atingem este objetivo.
Dificilmente algum manejo específico consegue reduzir a variação de peso de um
determinado grupo de animais. Contudo, a estratégia de “abate segregado”, ação que visa o envio
para o abate da porção de animais mais pesados de um lote, pode resultar em menor variação de
peso ao abate (DEDECKER et al., 2005). A redução na variabilidade de peso é devido ao aumento
de espaço que os animais mais leves são submetidos ao final do período de terminação,
melhorando seu desempenho e atingindo maior peso quando comparados a animais leves que são
transportados ao abate juntamente com o grupo dos mais pesados (FLOHR et al., 2016). Ao enviar
ao abate 25 ou 50% dos animais mais pesados das baias, 19 dias antes dos demais, DeDecker et al.
(2005) relataram melhor taxa de crescimento dos remanescentes (inicialmente mais leves) na
ordem de 10%, devido ao aumento de espaço físico de baia e disponibilidade de comedouro, e não
ao efeito da classificação que ocorrera indiretamente.
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Do ponto de vista prático, a classificação por peso permite que a fração de animais
menores receba condições, nutrição e manejos diferenciados. Mas, apesar disto, prejudica a
obtenção dos benefícios que o carregamento segregado para terminação ou abate gera. Pois
quando realizados estes manejos, em baias classificadas, resultam em baias vazias e não no
aumento do espaço físico para os leitões mais leves remanescentes do lote. Dependendo da
logística de produção é possível que a classificação por peso após o desmame seja estratégica. Para
melhor compreensão, cita-se o exemplo de uma instalação de creche, com capacidade para 2400
leitões, que é responsável pelo alojamento de duas terminações de 1200 suínos, podendo-se, assim,
enviar para uma delas a metade de leitões anteriormente classificados como “grandes”. Assim,
reduz-se o período necessário para atingimento do peso de abate, otimizando o uso das instalações
(O’QUINN et al., 2001).
Os relatos existentes referentes ao manejo de classificação por peso com o intuito de
formar baias com menor CV são discutíveis, pois apenas na fase de maternidade os resultados são
consistentes. No entanto, a diferença em desempenho zootécnico encontrada em alguns estudos é
de grau leve e nem sempre é a favor deste manejo. Em muitas situações, para atingir menor
variabilidade nos indicadores de produção, os sistemas precisam ser especialmente desenhados
para se extrair ao máximo as vantagens de uma produção com maior uniformidade (TOKACH,
2004).
A criação de suínos com alta variação de peso gera prejuízos financeiros e zootécnicos à
cadeia de produção (ELLIS et al., 2016; PATIENCE et al., 2004). O alto percentual de animais
fora do peso almejado pelo mercado e a menor eficiência dos nutrientes da dieta são os principais
motivos (GONYOU, 1998). No entanto, estratégias amplamente utilizadas visando à redução da
variação de peso necessitam ser reavaliadas quanto à sua prática, pois o manejo de classificar os
leitões por peso com objetivo de formar baias com maior uniformidade indica não afetar
significativamente a performance, o consumo alimentar logo após o desmame e o CV de peso ao
final da fase de creche.
Considerações Finais
O manejo de classificação dos leitões por peso visando formar baias muito homogêneas é
uma prática tradicional na produção de suínos. Talvez, quando se teve conhecimento da
importância da variação de peso, muitos profissionais da área imaginaram que reduzindo a
variação “intra-baia” fosse possível gerar um grupo de suínos mais uniformes ao final de uma fase.
Entretanto, estudos em cenários comerciais de creche e terminação comprovam que mesmo que as
baias iniciem com menor CV, não há praticamente efeito nenhum em indicadores zootécnicos e na
variabilidade do grupo que será enviado para a terminação ou ao abate. Uma abordagem prática
pode sustentar a realização do manejo, porém, não existem motivos suficientes que indiquem
como essencial a ação de classificar os leitões por peso ao alojamento.
Referências
consequences. Netherlands: Wageningen Academic
Publishers, 2003. 6, 81-109.
Brouns, F. & Edwards, S.A. Social rank and feeding
behavior of group housed sows fed competitively or
ad libitum. Applied Animal Behavior Science, 39,
225−235. 1994.
Bruininx, E.M.A.M.; Binnendijk, G.P.; Van Der
Peet-Schwering, C.M.C.; Schrama, J.W.; Den
Hartog, L.A.; Everts, H. & Beynen, A.C. Effect of
creep feed consumption on individual feed intake
characteristics and performance of group-housed
weanling pigs. Journal of Animal Science, 80, 1413–
1418. 2002.
Bruininx, E.M.A.M.; Van Der Peet-Schwering,
C.M.C.; Schrama, J.W.; Vereijken, P.F.G.;

Bierhals, T.; Magnabosco, D.; Ribeiro, R.R.; Perin,
J.; Cruz, R.A.; Bernardi, M.L.; Wentz, I. &
Bortolozzo, F.P. Influence of pig weight
classification at cross fostering on the performance
on the primiparous sow and the adopted litter.
Livestock Science, 146, 115-122. 2012.
Bortolozzo, F.P.; Faccin, J.E.G.; Laskoski, F.;
Mellagi, A.P.G.; Bernardi, M.L. & Wentz, I.
Desafios e potencialidades para o manejo
reprodutivo da fêmea suína. Revista Brasileira de
Reprodução Animal, 39, 97-103. 2015.
Brooks, P.H. & Tsourgiannis, C.A. Factors affecting
the voluntary feed intake of the weaned pig. In:
PLUSKE, J.R.; LE DIVIDICH, J.; VERSTEGEN,
M. W. A. (Ed.). Weaning the pig: concepts and

64

Uniformização no momento do alojamento na creche: vale a pena?
Ewbank, R. & Bryant, M.J. Aggressive behaviour
amongst groups of domesticated pigs kept at various
stocking rates. Animal Behaviour, 20, 21–28. 1972.
Faccin, J.E.G. Impacto da classificação por peso ao
alojamento na variação de peso final e desempenho
zootécnico de leitões na fase de creche. Dissertação.
Departamento de Medicina Animal da Faculdade de
Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul - BR. 52p.
2017.
Faccin, J.E.G.; Laskoski, F.; Rodriguez, G.A.; Vier,
C.M.; Mallmann A.L.; Paschoal, A.F.L.;
Bernardi, M.L.; Bortolozzo, F.P.; Mellagi, A.P.G.
& Wentz, I. Efeito do peso ao desmame e do ganho
de peso na primeira semana pós-desmame e no
desempenho de leitões na fase de creche. In:
PorkExpo 2016, Foz do Iguaçu. Anais. 275-276.
Flohr, J.R.; Tokach, M.D.; Derouchey, J.M.;
Woodworth, J.C.; Goodband, R.D. & Dritz, S.S.
Evaluating the removal of pigs from a group and
subsequent floor space allowance on the growth
performance of heavy-weight finishing pigs. Journal
of Animal Science, 94, 4388-4400. 2016.
Francis D.A.; Christison G.L. & Cymbaluk, N.F.
Uniform or heterogeneous weight groups as factors
in mixing weanling pigs. Canadian Journal of
Animal Science, 76, 171– 176. 1996.
Foxcroft, G.R. & Town, S.C. Prenatal programming of
postnatal performance the unseen cause of variance.
In: Advances in Pork Production, 15, 2004,
Edmonton. Proceedings. Edmonton: Banff Pork
Seminar, 2004. 269-279.
Gonyou, H.W. Sorting and mixing of grower/finisher
pigs. In: Allen D. Leman Swine Conference, 1998.
Proceedings. St. Paul: University of Minnesota,
1998. 126–128.
Herring, W. Influence of genetics on robustness of
weaned pigs. In: Allen D. Leman Swine Conference,
2016. Proceedings. St. Paul: University of
Minnesota, 2016.
Hessel, E.F.; Wülbers-Mindermann, M.; Berg, C.;
Van De Weghe, H.F.A. & Algers, B. Influence of
increased feeding frequency on behavior and
integument lesions in growing-finishing restrictedfed pigs. Journal of Animal Science, 84, 1526-1534.
2014.
Kim, J.H.; Heo, K.N.; Odle, J.; Han, K. & Harrell,
R.J. Liquid diets accelerate the growth of earlyweaned pigs and the effects are maintained to
market weight. Journal of Animal Science, 79, 427–
434. 2001.
Kummer, A.D.; Baroncello, E.; Moreira, L.P.;
Bernardi, M.L; Bortolozzo, F.P. & Wentz, I.
Efeitos do fornecimento oral de suplementos
nutricionais na sobrevivência e crescimento de
leitões de baixo peso ao nascer. Acta Scientiae
Veterinariae, 43, 1-9. 2015.
Laskoski, F.; Faccin, J.E.G.; Vier, C.M.; Mallmann
A.L.; Bernardi, M.L.; Paschoal, A.F.L.; Mellagi,
A.P.G.; Wentz, I. & Bortolozzo, F.P. Efeito do
consumo de ração nas primeiras horas pós-desmame
no desempenho de leitões na fase de creche. In:
PorkExpo 2016, Foz do Iguaçu. Anais. 55-56.

Vesseur, P.C.; Everts, H.; Den Hartog, L.A. &
Beynen, A.C. Individually measured feed intake
characteristics and growth performance of grouphoused weanling pigs: effects of sex, initial body
weight, and body weight distribution within groups.
Journal of Animal Science, 79, 301-308. 2001.
Brumm, M.C.; Ellis, M.; Johnston, L.J.; Rozeboom,
D.W. & Zimmerman D.R. NCR-89 Committee on
swine management. Effect of removal and remixing
of lightweight pigs on performance to slaughter.
Journal of Animal Science, 80, 1166-1172. 2002.
Brumm, M.C.; Johnston, L.J. & Rozeboom, D.W.
NCR-89 Committee on swine management. Effects
of removal and remixing of heavyweight pigs on
performance to slaughter weights. The Professional
Animal Scientist, 22, 189–193. 2006.
Cámara, L.; Berrocoso, J.D.; Fuentetaja, A.; LópezBote, C.J; De Blas, C. & Mateos, G.G.
Regrouping of pigs by body weight at weaning does
not affect growth performance, carcass quality or
uniformity at slaughter of heavy weight pigs. Animal
Science Journal, 87, 134–142. 2016.
D’eath, R.B. Individual aggressiveness measured in a
resident intruder test predicts the persistence of
aggressive behavior and weight gain of young pigs
after mixing. Applied Animal Behavior Science, 77,
267–283. 2002.
Dedecker, J.M.; Ellis, M.; Wolter, B.F.; Corrigan,
B.P.; Curtis, S.E.; Parr, E.N. & Webel, D.M.
Effects of proportion of pigs removed from a group
and subsequent floor space on growth performance
of finishing pigs. Journal of Animal Science, 83,
449–454. 2005.
Dong, G.Z. & Pluske, J.R. The low feed intake in
newly-weaned pigs: problems and possible
solutions. Asian-Australian Journal of Animal
Science, 20, 440-452. 2007.
Douglas, S.L.; Edwards, S.A. & Kyriazakis, I. Too
late to catch up: A high nutrient specification diet in
the grower phase does not improve the performance
of low birth weight pigs, Journal of Animal Science,
92, 4577–4584. 2014a.
Douglas, S.L.; Edwards, S.A.; Sutcliffe, E.; Knap, P.
W. & Kyriazakis, I. Identification of risk factors
associated with poor lifetime growth performance in
pigs. Journal of Animal Science, 91, 4123-4132.
2014b.
Dritz, S. & Hancock, D.D. Interpreting data. In:
American Association of Swine Veterinarians
Annual Meeting 33, 2002, Kansas City.
Proceedings. Kansas City: American Association of
Swine Veterinarians, 2002. 227–233.
Dunshea, F.R. Metabolic and endocrine changes
around weaning. In: PLUSKE, J.R.; LE DIVIDICH,
J.; VERSTEGEN, M. W. A. (Ed.). Weaning the pig:
concepts
and
consequences.
Netherlands:
Wageningen Academic Publishers, 2003. 5, 61-74.
Ellis, M.; Shull, C. & Gaines, A. Variation in Pig
Growth Rate and Live Weight. In: Congresso
CLANA, 7., 2016, Cancun. Proceedings: Cancun:
Colégio Latino-americano de Nutrição Animal,
2016. 1-10.

65

J.E.G. Faccin et al
Li, Y. & Wang, L. Effects of previous housing system
on agonistic behaviors of growing pigsatmixing.
Applied Animal Behaviour Science, 132, 20-26.
2011.
Main, R.G.; Dritz, S.S.; Tokach, M.D.; Goodband,
R.D. & Nelssen, J.L. Increased weaning age
improves pig performance in a multisite production
system. Journal of Animal Science, 82, 1499-1507.
2004.
Magnabosco, D.; Cunha, E.C.P.; Bernardi, M. L.;
Wentz, I. & Bortolozzo, F. P. Impact of the birth
weight of landrace x large white dam line gilts on
mortality, culling and growth performance until
selection for breeding herd. Acta Scientiae
Veterinariae, 43, 1-8. 2015.
Mavromichalis, I. Creep feeding. In: Applied nutrition
for young pigs. CAB International, Wallingford,
UK. 2006. 245-253.
Milligan, B.N.; Fraser D. & Kramer, D.L. The effect
of littermate weight on survival, weight gain, and
suckling behavior of low birth weight piglets in
cross-fostered litters. Journal of Swine Health and
Production, 9, 161-166. 2001.
Mormède, P. & Hay, M. Behavioral changes and
adaptations associated with weaning. In: PLUSKE,
J.R.; LE DIVIDICH, J.; VERSTEGEN, M. W. A.
(Ed.). Weaning the pig: concepts and consequences.
Netherlands: Wageningen Academic Publishers,
2003. 4, 53-60.
Morrison, B. & Deen, J. Understanding and managing
variability. In: Allen D. Leman Swine Conference,
2000. Proceedings. St. Paul: University of
Minnesota, 2000. 205-208.
Muns, R.; Nuntapaitoon, M. & Tummaruk, P. Noninfectious causes of pre-weaning mortality in
piglets. Livestock Science, 184, 46–57. 2016.
Nielsen, B.L.; Lawrence, A.B. & Whittemore, C.T.
Feeding behavior of growing pigs using single or
multi-space feeders. Applied Animal Behavior
Science, 47, 235–246. 1996.
O’connel, N.E.; Beattie, V.E. & Watt, D. Influence of
regrouping strategy on performance, behavior and
carcass parameters in pigs. Livestock Production
Science, 97, 107–115. 2005.
O’quinn, P.R.; Dritz, S.S.; Goodband, R.D.; Tokach,
M.D.; Swanson J.C.; Nelseen J.L. & Misser R.E.
Sorting growing-finishing pigs by weight fails to
improve growth performance or weight variation.
Journal of Swine Health and Production, 9, 11-16.
2001.
Patience, J.F. & Beaulieu, A.D. Variation in the
Finishing Barn. In: Manitoba Swine Seminar, 20.,
2006. Proceedings. Manitoba: Agriculture Food
Rural Initiatives, 2006. 129-138.
Patience, J.F.; Engele, K.; Beaulieu, A.D.; Gonyou,
H.W. & Zijlstra, R.T. Variation: costs and
consequences. In: Advances in Pork Production, 15,
2004, Edmonton. Proceedings. Edmonton: Banff
Pork Seminar, 2004. 257-266.
Peinado, J.; Medel, P.; Fuentetaja, A. & Mateos, Gg.
Influence of sex and castration of females on growth
performance and carcass and meat quality of heavy
pigs destined for the dry-cured industry. Journal of
Animal Science, 86, 1410–1417. 2008.

Pluske, J.R.; Hampson, D.J. & Williams, I.H. Factors
influencing the structure and function of the small
intestine in the weaned pig: a review. Livestock
Production Science, 51, 215-236. 1997.
Quiniou, N.; Dagorn, J. & Gaudré, D. Variation of
piglets’ birth weight and consequences on
subsequent performance. Livestock Production
Science, 78, 63–70. 2002.
Rehfeldt, C. & Kuhn, G. Consequences of birth
weight for postnatal growth performance and
carcass quality in pigs as related to myogenesis.
Journal of Animal Science, 4, E113–E123. 2006.
Rushen, J.A. Difference in weight reduces fighting
when unacquainted newly weaned pigs first meet.
Canadian Journal Animal Science, 67, 951−960.
1987.
Schinckel, A.P.L; Ferrel, J.; Einstein, M.E.; Pearce,
S.M. & Boyd R.D. Analysis of Pig Growth from
Birth to Sixty Days of Age. The Professional
Animal Scientist, 20, 79–86. 2004.
Schmolke, S.A.; Li, Y.Z. & Gonyou, H.W. Effect of
group size on performance of growing-finishing
pigs. Journal of Animal Science, 81, 874-878. 2003.
Schmolke, S.A.; Li, Y.Z. & Gonyou, H.W. Effects of
group size on social behavior following regrouping
of growing-finishing pigs. Applied Animal
Behaviour Science, 88, 27–38. 2004.
Sornsen, S.A. Removing the bottom fifteen percent. In:
Allen D. Leman Swine Conference, 1998.
Proceedings. St. Paul: University of Minnesota,
1998. 129–132.
Stewart, T.S. & Diekman, M.A. Effect of birth and
fraternal litter size and cross fostering on growth and
reproduction in swine. Journal of Animal Science,
67, 635-640. 1989.
Stukenborg, A.; Traulsen, I.; Puppe, B.; Presuhn, U.
& Krieter, J. Agonistic behaviour after mixing in
pigs under commercial farm conditions. Applied
Animal Behaviour Science, 129, 28–35. 2011.
Sulabo, R.C. Influence of creep feeding on individual
consumption
characteristics
and
growth
performance of neonatal and weanling pigs.
Dissertation. Department of Animal Sciences and
Industry College of Agriculture Kansas State
University, Manhattan, Kansas – US. 161p. 2009.
Sulabo, R.C.; Jacela, J.Y.; Tokach, M.D.; Dritz, S.S.;
Goodband, R. D.; Derouchey, J.M. & Nelssen,
J.L. Effects of lactation feed intake and creep
feeding on sow and piglet performance. Journal of
Animal Science, 88, 3145–315. 2010.
Tindsley, W.E.C. & Lean, I.J. Effects of weight range
at allocation on production and behavior in fattening
pig groups. Applied Animal Behavior Science, 12,
79-92. 1984.
Tokach, M. Dealing with Variation in Market Weight.
In: Advances in Pork Production, 15., 2004,
Edmonton. Proceedings. Edmonton: Banff Pork
Seminar, 2004. 281-290.
Turner, S.P.; Horgan, G.W. & Edwards, S.A. Effect
of social group size on aggressive beahviour
between unacquainted domestic pigs. Applied
Animal Behaviour Science, 74, 203-215. 2001.
Van De Loo D.J.P.H.; Hoofs A.I.J. & Swinkels
J.W.G.M. Strategies for stocking weaned piglets

66

Uniformização no momento do alojamento na creche: vale a pena?
and fattening pigs. Research Reports 1997, Research
Institute for Pig Husbandry, Report P 5.5.
Rosmalen, Netherlands. 1997. 42.
Weary, D.M.; Palor, E.A.; Bonenfant, M.; Fraser, D.
& Kramer, D.L. Alternative housing for sows and
litters. Part 4: effects of sow-controlled housing
combined with a communal piglet area on pre- and
post-weaning behaviour and performance. Applied
Animal Behavior Science, 76, 279–290. 2002.
Williams, I.H. Growth Of The Weaned Pig. In:
PLUSKE, J.R.; LE DIVIDICH, J.; Verstegen,
M.W.A. (Ed.). Weaning the pig: concepts and
consequences. Netherlands: Wageningen Academic
Publishers, 2003. 2, 17-36.
Wolter, B.F. & Ellis, M. The effects of weaning
weight and rate of growth immediately after
weaning on subsequent pig growth performance and
carcass characteristics. Canadian Journal of Animal
Science, 81, 361-369. 2001.

Wolter, B.F.; Ellis, M.; Corrigan B.P. &
Dedecker, J.M. The effect of birth weight and
feeding of supplemental milk replacer to piglets
during lactation on pre weaning and post weaning
growth performance and carcass characteristics.
Journal of Animal Science, 80, 301-308. 2002a.
Wolter, B.F.; Ellis, M.S.; Corrigan, B.P.; Dedecker,
J.M.; Curtis, E.; Parr, E.N. & Webel, D.M. Effect
of restricted post weaning growth resulting from
reduced floor and feeder-trough space on pig growth
performance to slaughter weight in a wean-to-finish
production system. Journal of Animal Science, 81,
836-842. 2003.
Wolter, B.F.; Ellis, M.S.; Curtis, E.; Parr, E.N. &
Webel, D.M. Effects of feeder-trough space and
variation in body weight within a pen of pigs on
performance in a wean-to-finish production system.
Journal of Animal Science, 80, 2241-2246. 2002b.

67

68

Avanços em sanidade, produção e reprodução de suínos - 2017

Espaço de comedouro nas instalações de creche: qual a
importância para o desempenho dos animais?
Fernanda Laskoski*1, Jamil Elias Ghiggi Faccin1, Elisa Rigo De Conti1, Ana Paula
Gonçalves Mellagi1, Mari Lourdes Bernardi2, Fernando Pandolfo Bortolozzo1 &
Ivo Wentz1
1Setor

de Suínos, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto
Alegre, RS, Brasil
2Departamento de Zootecnia, Faculdade de Agronomia, UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil
*Autor para correspondência: fernandalaskoski@yahoo.com.br

Resumo
De uma maneira geral, estudos sobre espaço de comedouro que determinam seu efeito no
consumo e desempenho de leitões ainda são escassos, principalmente para a fase de creche.
Compreender e identificar esse fator pode auxiliar na melhoria de índices zootécnicos e retorno
financeiro para o sistema. Na presente revisão, serão abordados aspectos relevantes e estudos
realizados ao longo dos anos, que abordam a importância do tema, bem como, algumas das
condições presentes no campo, aos quais possam estar relacionadas com o espaço de comedouro
disponível por leitão.
Introdução
A maximização da taxa de crescimento e eficiência alimentar, aliada a uma redução nos
custos de produção, é a meta buscada em todas as fases de criação. Prover aos animais um acesso
adequado à ração, sem excessos ou limitações, torna-se um constituinte essencial, principalmente
para a fase de creche. É sabido que o consumo alimentar possui uma forte relação com o
desempenho e, portanto, o modo como a ração é ofertada ao animal pode gerar impacto nos
principais parâmetros dessa fase: consumo de ração e ganho de peso diário (GPD). Entretanto,
pesquisas que relacionam espaço de comedouro com desempenho zootécnico de leitões, ainda são
bastante limitadas (BRUMM & GONYOU, 2001).
Atualmente, são poucas as informações sobre o desempenho de animais sob diferentes
comedouros presentes no mercado, tampouco recomendações de espaço de comedouro linear
mensurado em centímetros na fase de creche, para granjas comercias. Não há estudos
desenvolvidos para diferentes tipos de sistema ou, ainda, realizados em granjas brasileiras, sendo
poucas as informações disponíveis aos produtores que comprovem qual seria o melhor espaço de
comedouro para essa fase. Muitas das informações da fase de creche são baseadas na realidade
americana, sendo a maioria delas em sistemas wean to finish. Além disso, as investigações sobre a
importância do espaço de comedouro tiveram foco, na sua grande maioria, nas fases de
crescimento e terminação.
Levando em consideração que o arraçoamento é fornecido ad libitum ao longo de todo o
período de creche, a definição de espaço de comedouro tornar-se uma conduta fundamental. O
espaço de comedouro pode estar envolvido com a redução da variação de peso corporal para
leitões na fase de creche (BRUMM & CARLSON, 1985) e com a melhoria no GPD na primeira
semana pós desmame (WOLTER et al., 2002). Ainda, pode estar relacionado com indicadores de
estresse, como a ocorrência de canibalismo nesse período (LASKOSKI, 2017). Embora esse texto
tenha o título de “espaço de comedouro na fase de creche” e obviamente além de falarmos do seu
efeito nessa fase, ele busca também fazer uma revisão e relatar os principais dados encontrados na
literatura sobre o assunto, afim de demostrar o quanto este fator pode representar no desempenho
dos animais de acordo com cada fase.
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Diferentes abordagens sobre o espaço de comedouro e o seu impacto em diferentes fases de
produção
O espaço de comedouro pode ser definido como a quantidade de espaço útil disponível
em uma bandeja ou calha de alimentação por suíno alojado. Na prática, pode ser determinada
levando em consideração o comprimento da calha, bandeja ou abertura, dividida pelo número de
suínos presentes na baia, ou seja, centímetros de espaço linear de comedouro/animal. Na literatura,
podemos encontrar diferentes maneiras de abordá-lo. Nem sempre o espaço de comedouro é
definido como centímetros lineares/animal. O espaço de comedouro pode ser mencionado apenas
como uma “abertura”, “buraco” ou “boca” de comedouro disponível, sendo que, desta maneira, a
recomendação do mesmo baseia-se na quantidade de animais para cada abertura de comedouro
sem especificar a medida em centímetros ou polegadas deste espaço. Segundo Brumm (2010), a
maioria das recomendações presentes na literatura não mencionam o espaço recomendado, a
posição do comedouro ou ainda fatores que possam influenciar a interação dos suínos em
crescimento com o dispositivo responsável pelo fornecimento de ração.
Mesmo nas fases onde o consumo de ração pode não ser tão representativo, algumas
pesquisas já sugerem que o espaço de comedouro pode apresentar algum efeito. Appleby et al.,
(1992) ao investigaram o impacto do espaço de comedouro disponível no consumo de leitões
submetidos ao uso de creep feeding, observaram que ao ofertarem 8 ao invés de 2 espaços de
comedouro, resultou em um aumento da ingestão diária de ração nos três dias que antecediam o
desmame e aumentou o percentual de consumidores no dia anterior ao desmame.
Utilizando 12 leitões por baia, Wahlstrom & Seerley (1960) concluíram que um espaço de
alimentação para cada seis animais dentro do intervalo de peso de 30 a 91 kg era adequado. Mais
tarde, Wahlstrom & Libal (1977) verificaram não haver diferença no desempenho quando foram
utilizados 1 espaço de comedouro para cada três, quatro ou seis leitões na fase de crescimento (28
a 70 kg). De acordo com Midwest Plan Service (1991), os produtores de suínos eram aconselhados
a utilizar dois leitões por espaço de comedouro para animais de 12 a 30 kg, três leitões por espaço
para 30 a 50 kg e quatro a cinco animais por espaço para a fase de terminação. Mcglone et al.
(1993) recomendaram que a exigência de espaço no comedouro ideal é um espaço para cada 10
suínos na fase final de crescimento. Já Morrow & Walker (1994) recomendaram que dois
comedouros de acesso único seriam suficientes em baias de 20 suínos na fase de terminação,
quando a dieta é fornecida à vontade. Orientações australianas eram mais específicas,
recomendando um espaço no comedouro para cada quatro suínos em crescimento, sendo que a
abertura entre as divisórias deveria ser de 250 mm lineares de comprimento (FARRIN, 1990),
enquanto as europeias apresentavam a mesma recomendação, porém com abertura entre as
divisórias de 590 mm por suíno de 50 kg, e 740 mm por suíno de 100 kg (ENGLISH et al., 1988).
Nem sempre um menor número de animais por espaço disponível foi citado como
benéfico. Bates et al. (1993) ao avaliarem o impacto do espaço de comedouro no desempenho de
leitões na fase de crescimento e terminação, não encontraram diferenças no desempenho quando
os animais foram submetidos a tratamentos de cinco ou dez animais por abertura de comedouro.
Porém, foi observada uma redução significativa no consumo médio diário para os animais
alocados em dez em comparação com cinco leitões por espaço. Portanto, sendo indicado pelos
autores, o uso de 10 animais para cada abertura de comedouro, sugerindo que essa recomendação
traria possíveis melhorias na eficiência alimentar e uma possível redução no desperdício de ração
para essa fase.
Algumas pesquisas ainda avaliaram a importância da abertura disponível entre as
divisórias de acordo com o peso e tamanho da estrutura corporal de cada animal. Baxter (1991)
sugeriu que o mínimo de largura da boca do comedouro entre cada divisória, para considerar que a
cabeça do animal entre no comedouro mesmo ocorrendo qualquer variação durante o movimento,
deveria ser a largura das paletas dos suínos, acrescida de 10%. A largura das paletas de um suíno,
em centímetros, é citada como aproximadamente 6,1*(Peso Vivo)0,33 (PETHERICK, 1983).
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Baseado nessas informações, Brumm (2010) sugere que a largura entre as divisórias do comedouro
para animais de 5, 25, 50 e 120 kg deveria ser 11,1, 19,8, 24,8 e 32,8 cm, respectivamente.
Na fase de crescimento e terminação, é observado um número mais expressivo de
trabalhos que avaliam o desempenho de leitões em diferentes espaços de comedouro mensurados
em centímetros lineares/leitão. Weber et al. (2015) ao avaliarem diferentes espaços de comedouro
nas fases de crescimento e terminação em um sistema wean to finish, não observaram diferenças
em relação ao desempenho dos animais, quando submetidos a espaços de 4,1, 4,9 e 5,7 cm/leitão
de espaço disponível. Myers et al. (2010) observaram uma tendência de melhoria no ganho de peso
médio diário para animais na fase de crescimento e terminação quando ofertados 9 cm/leitão de
espaço de comedouro em relação a 4,5 cm/leitão.
Além de pesquisarem o desempenho zootécnico dos animais, Turner et al. (2002) também
investigaram o comportamento alimentar de leitões na fase de crescimento, quando submetidos a
um espaço de comedouro de 3,25 ou 4,25cm/leitão. Foram observados maior consumo e GP, na
fase de 41 a 56 kg, quando os animais foram submetidos ao maior espaço de comedouro. Em
relação ao comportamento alimentar, quando classificados por peso, animais com menor peso
apresentavam um maior número de visitas ao comedouro e permaneciam por mais tempo se
alimentando, quanto menor foi o espaço de comedouro, em comparação aos animais mais pesados,
os quais apresentaram um comportamento semelhante, em ambos os tratamentos.
A agressão entre os animais, bem como a concorrência para consumir o alimento, também
são fatores que devem ser levados em consideração quando o espaço de comedouro é limitado
(WEBER, 2012). Spoolder et al. (1999) relataram uma menor incidência de agressões como
“empurrões” e “cabeçadas” próximos ao comedouro quando foram oferecidos 2 espaços vs 1
espaço de comedouro para cada 20 animais na fase de crescimento, para tamanho de grupos de 20,
40 e 80 animais/baia. Morrow & Walker (1994) sugerem que exista uma relação de aumento de
gasto energético com agressividade e movimentos, de acordo com o aumento na espera para
consumir alimento no comedouro, especialmente no final da terminação, podendo gerar uma
redução no ganho de peso nessa fase. A maior preocupação com a restrição de acesso ao
comedouro está em um possível gasto de energia adicional, aumentando os quadros de estresse e
brigas entre os animais e um possível impacto no desempenho dos mesmos (WEBER, 2012).
O efeito do espaço de comedouro sobre o desempenho de leitões na fase pós desmame e
creche
Para a fase de creche, a recomendação mais utilizada hoje nas agroindústrias do Brasil é o
uso de 2,5 cm/leitão de espaço de comedouro (PIC, 2014). Porém, é sabido que essa informação
surgiu de uma adaptação de uma recomendação originada em um sistema wean to finish com
manejo double stocking (animais são alojados em dobro e, para a fase de crescimento e
terminação, que compreende entre a 6ª e 8ª semana pós-desmame, são retirados 50% dos animais
de cada baia), sendo indicado para a fase final, um espaço de comedouro de 5 cm lineares/suíno.
Considerando que, na fase de creche, a ração é ofertada ad libitum, o seguinte
questionamento poderia ser efetuado: O espaço de comedouro disponível, em centímetros
lineares/leitão, pode ser um fator limitante para o consumo e desempenho de leitões nessa fase?
No passado, já era possível encontrar algumas investigações sobre a influência do espaço de
comedouro para leitões desmamados. Entretanto, trabalhos que analisam o seu efeito, durante a
fase pós-desmame e período total de creche, ainda são limitados e, por vezes, com resultados
inconsistentes. Weber (2012) sugeria que, durante vários anos, se pensava que o espaço de
comedouro só se tornaria um fator limitante nas fases de crescimento e terminação, porém
investigações recentes mostram que pode haver algum efeito mensurável mais cedo, já na fase de
creche. Brumm & Carlson (1985) observaram, em leitões desmamados com 24 dias de idade, um
aumento na variação do peso corporal e uma redução no desempenho, quando os animais foram
submetidos a uma redução do espaço do comedouro de 5,25 para 1,75 cm/leitão até a 5 a semana
pós-desmame. Lindeman et al. (1987) conduziram quatro estudos nos quais foram avaliados os
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efeitos de diferentes espaços de comedouro combinados a diferentes números de animais por baia,
alterando, consequentemente, as densidades de cada tratamento no desempenho de leitões na fase
de creche. Os autores observaram que, independentemente da densidade, ao ofertarem 3, 6 ou 12
espaços para doze leitões/baia ou 2, 4 ou 6 espaços para cinco ou dez leitões/baia, não foram
observadas diferenças significativas no desempenho dos animais. Contudo, ao final do
experimento, os autores recomendam o uso de um espaço de comedouro para cada quatro leitões.
Visto que cada um dos espaços possuía 15,2 centímetros, ao mensurar essa recomendação em
centímetros lineares/leitão, os autores sugerem que 3,08 cm/leitão de espaço de comedouro seria o
ideal requerido para esta fase. Os pesquisadores ainda sugerem que, quando a ração é fornecida de
forma ad libitum, os suínos não necessitam alimentar-se em grupo e, portanto, não seria necessário
um total de bocas (espaços) no comedouro para acomodar todos os leitões ao mesmo tempo.
Wolter et al. (2002) relataram que, para as 6 primeiras semanas pós-desmame, não houve
diferenças de desempenho para leitões aos quais foram oferecidos espaços de comedouro de 2 ou 4
cm/leitão, em um sistema wean to finish. Entretanto, no mesmo estudo, de 6 a 8 dias após o
desmame, os suínos com 4 cm de espaço/leitão tiveram maior GPD, sem diferir o consumo e a
conversão alimentar entre os tratamentos. Adicionalmente, na 8 a semana após o desmame,
considerada a fase final de creche e início de crescimento, animais aos quais foi oferecido um
espaço de comedouro de 4 cm/leitão apresentaram maior GPD e peso final (Tabela 1). Wolter et
al. (2003) avaliaram o efeito do espaço de comedouro e da densidade, também em um sistema
wean to finish, e não relataram diferenças no ganho de peso ou peso final, quando aos animais
foram oferecidos espaços de 2 a 4 cm/leitão, na fase pós-desmame até a 14a semana após o
desmame (5,5 a 57 kg). Porém, durante o mesmo período, animais submetidos ao espaço de 2
cm/leitão apresentaram redução no consumo diário (2,9%, P < 0,05), em comparação àqueles
submetidos a um espaço de comedouro de 4 cm/leitão. Segundo os autores, esta redução no
consumo seria atribuída à redução no acesso à alimentação.
Tabela 1. Efeito do espaço de comedouro no desempenho de leitões desmamados até a 8ª semana
pós-desmame.
Item

Espaço de comedouro¹

Irrestrito
Restrito
Peso inicial, kg
5,4
5,4
Peso final, kg
31,9
31,7
Ganho de peso, kg
0,474
0,461
Consumo médio de ração, kg
0,792
0,789
Conversão alimentar
1,67
1,72
¹Espaço de comedouro = irrestrito (4 cm/leitão) e restrito (2 cm/leitão).
²Erro padrão médio.
Adaptado de Wolter et al. (2002).

EPM²

Valor de P

0,01
0,22
3,91
11,6
0,01

NS
<0,05
<0,05
NS
NS

Weber et al. (2015) compararam 3 espaços de comedouro para a fase de creche: 2,1
cm/leitão, 2,5 cm/leitão e 2,9 cm/leitão. As variávies GPD, consumo médio diário de ração (CMD)
e conversão alimentar (CA) não foram diferentes (Tabela 2) entre os tratamentos ao longo do
período de experimento (0 a 56 dias pós desmame). Porém, houve uma tendência de aumento de
consumo para animais submetidos a um maior espaço de comedouro, na primeira semana pósdesmame (P= 0,079).
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Tabela 2. Efeito de diferentes espaços de comedouro no desempenho de leitões do desmame até a 8ª
semana pós-desmame.
Espaço de comedouro
2.1
2.5
2.9
cm/leitão cm/leitão cm/leitão

Item

EPM¹

Valor de P

Peso inicial, kg

5,7

5,7

5,7

0,035

0,94

Peso final, kg

29,8

29,7

29,8

0,222

0,91

Ganho de peso, kg

0,480

0,470

0,480

0,005

0,95

Consumo médio de ração, kg

0,690

0,700

0,680

0,008

0,41

Conversão alimentar
¹Erro padrão médio.

1,500

1,470

1,429
0,008
0,27
Adaptado de Weber et al. (2015).

He et al. (2016) avaliaram o efeito do espaço de comedouro no comportamento de leitões
com diferentes crescimentos, na fase de creche. Os leitões foram monitorados quanto ao
desempenho, do nascimento ao abate, e foram classificados como crescimento lento (CRL) ou
crescimento acelerado (CRA) com base no peso de abate ajustado para 170 dias de idade (CRL: ≤
105 kg e CRA: > 125 kg). Durante o período de creche (4 a 9 semanas de idade), oito leitões foram
alojados em baias que forneceram 2 ou 5 espaços de comedouro. Foi observado que leitões com
mais espaço de comedouro gastam mais tempo consumindo ração do que os leitões aos quais
foram fornecidos 2 espaços, indicando que proporcionar mais espaço de comedouro pode
aumentar a motivação alimentar dos animais. Ainda, animais da categoria CRL, quando
submetidos ao tratamento de 5 espaços, permaneciam menos tempo em pé (8,7% vs. 9,9%; P
<0,05) e tendiam a permanecer mais tempo deitados (84,7% vs. 83,9%; P = 0,08). Os autores
sugeriram que proporcionar mais espaço de alimentação na fase de creche pode melhorar o bemestar de animais de menor desenvolvimento, devido ao aumento da atividade alimentar e de
repouso.
Laskoski (2017) avaliou o efeito de quatro diferentes espaços de comedouro na fase de
creche: 2,13 cm/leitão; 2,56 cm/leitão; 3,20 cm/leitão e 4,26 cm/leitão para leitões submetidos a
uma densidade de 0,23 m². Foi observado uma tendência de melhoria de GPD quanto maior foi o
espaço de comedouro disponível (Tabela 3). Além disso, o CMD foi maior, quanto maior foi o
espaço de comedouro disponível, para o período pós desmame (0 a 14 dias de alojamento).
Tabela 3. Efeito de diferentes espaços de comedouro no desempenho de leitões na fase de creche
(0 a 42d).
Espaços de comedouro (cm/leitão)
Item

Probabilidade, P<
EPM¹

2,13

2,56

3,20

4,26

GPD, kg

0,343

0,351

0,357

0,370

CMD, kg

0,516

0,534

0,533

CA

1,456

1,478

1,469

¹Erro padrão médio.

Linear

Quadrático

0,010

0,06

0,91

0,541

0,009

0,11

0,49

1,424

0,023

0,21

0,24

Adaptado de Laskoski (2017).
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Fatores relacionados ao espaço de comedouro na fase de creche
(I) Consumo pós-desmame
A fase pós-desmame representa um dos períodos mais críticos para o leitão, pois
corresponde ao início de uma nova etapa quando, mudanças e fatores estressantes associados ao
desmame podem impactar no desempenho dos leitões nas fases subsequentes. Leitões nos
primeiros dias de creche podem perder até 10% de seu peso vivo e muitas vezes até o sétimo dia
pós desmame este peso não foi restabelecido (DUNSHEA, 2003). Uma das maiores mudanças
associadas ao desmame é a substituição do leite materno pelo alimento seco. Após o desmame, o
leitão necessita adaptar-se e iniciar o hábito do comportamento alimentar muito rapidamente. Esta
adaptação inicial se torna difícil e, frequentemente, há uma redução enorme no consumo de
matéria seca. Há grande variação no intervalo de tempo entre o desmame e a primeira ingestão de
água ou alimento pelos leitões. Geralmente, observa-se um período de jejum durante os primeiros
dias pós desmame. A baixa ingestão de alimentos imediatamente após o desmame não preenche as
necessidades de nutrientes e energia, afetando negativamente o metabolismo de leitões, o que pode
comprometer o seu crescimento e saúde (DONG & PLUSKE, 2007; LE DIVIDICH & SÉVE,
2000). Bruininx et al. (2002) avaliaram as características individuais de consumo de 192 leitões
após o desmame pelo uso de sistemas de alimentação computadorizados. Foi observada alta
variabilidade para o início do comportamento alimentar logo após o desmame. Os autores
concluíram que o tempo médio de início da alimentação após o desmame era de 15,4 h, variando
desde um curto espaço de tempo até quatro dias após o desmame. Aproximadamente 50% dos
leitões iniciaram o hábito de consumo dentro de 4 a 6h após o desmame. Ainda, em torno de 90%
dos leitões se alimentaram até 30h após, porém, somente próximo de 50h após o desmame, é que
os 10% dos leitões restantes haviam iniciado o hábito de consumo alimentar.
O baixo consumo voluntário pós-desmame também pode influenciar na remoção de
animais por subdesenvolvimento na fase de creche. Laskoski et al. (2016), ao avaliarem o efeito do
consumo nas primeiras horas pós desmame sobre o desempenho de leitões através do uso de
corante na ração e detecção via swabs retais, observaram que leitões que não apresentaram swab
corado em até 42h pós-desmame tiveram 3,16 vezes mais chance de serem removidos ao longo da
fase de creche. A ausência do consumo voluntário nos primeiros dias após o desmame é citada
como grande causadora de perda de desempenho do leitão nessa fase. A anorexia pós-desmame
prejudica o crescimento pela mobilização das reservas energéticas e alteração nas funções do
sistema neuroendócrino (MORMEDE & HAY, 2003), aumentando as necessidades de mantença
(KING & PLUSKE, 2003) e afetando a saúde, produtividade e bem-estar animal (CARROLL &
ALLEE, 2000).
Um dos fatores que pode estar relacionado à antecipação do início de comportamento
alimentar de leitões desmamados é o espaço de comedouro disponível por animal. Laskoski (2017)
avaliou diferentes espaços de comedouro na fase de creche e o impacto no consumo de ração pós
desmame. Para avaliação de inicio de hábito de consumo, foi utilizada a mesma técnica citada
acima com corante no alimento e passagem de swab retal em sete momentos pós desmame.
Animais que apresentavam swab de coloração vermelha, eram considerados positivos, indicando
um consumo prévio. Foi observado uma redução de tempo médio para início do consumo
alimentar quanto maior foi o espaço de comedouro disponível por leitão (Figura 1). Identificar
fatores determinantes para melhorar o consumo de leitões, principalmente nos primeiros dias após
o desmame, pode servir para melhorar a saúde e o desempenho de leitões desmamados.
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Figura 1. Detecção do consumo pós-desmame (em horas), através do uso de ração
corada e swabs retais, de acordo com o espaço de comedouro disponível, para leitões na
fase de creche.
(II) Densidade de baia
A densidade ideal de uma instalação deve maximizar o rendimento sem comprometer a
eficiência alimentar ou aumentar os quadros de remoção e mortalidade (GAINES et al., 2012).
Além disso, as necessidades de espaço de baia devem ser avaliadas ao longo de cada fase, pois
devem ser diferentes à medida que o animal cresce. Para o período de creche, considerando um
animal alojado com 5 a 6 kg e saída de 25 a 30 kg, recomenda-se o uso de 0,30 m²/leitão (MADEC
et al., 2003).
Os dados de produtividade de aproximadamente 87% das matrizes brasileiras mostram
um aumento médio de 2,18 leitões desmamados nos últimos oito anos (AGRINESS, 2016), ou
seja, aumento de, aproximadamente, 10% dos animais desmamados nesse período. Ao analisarmos
essas informações, podemos afirmar que essa evolução na produtividade com consequente
aumento do número de desmamados/fêmea/ano, fez com que, rotineiramente, agroindústrias e
empresas produtoras de suínos venham aumentando o número de leitões alojados nas instalações
de creche, sendo comum observar animais alojados em densidade maior que a indicada para a fase
e peso. Porém, percebe-se que o espaço físico disponível para animais alojados na fase de creche,
bem como o número de comedouros alocados na instalação, não acompanhou esse aumento do
número de desmamados. Se, no passado, construíamos instalações de acordo com as
recomendações de lotação e espaço de comedouro, hoje esse aumento na produtividade limitou o
espaço disponível/leitão.
Podemos sugerir que um importante fator que pode estar relacionado ao espaço de
comedouro é a densidade da baia, expressa normalmente em m²/leitão, sendo esta relação ainda
pouco investigada. Já é observado que essas duas condições: espaço de comedouro e densidade
podem apresentar efeitos semelhantes em diferentes fases de produção. A diminuição da
quantidade de espaço de alimentação fornecida aos suínos mostrou ter um efeito semelhante ao
aumento da densidade. Geralmente, como a densidade, o aumento do número de suínos por espaço
de alimentação reduzirá o consumo de ração e, consequentemente, o ganho de peso médio diário
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(PETERSON et al., 2008; WOLTER et al., 2002). Atualmente, o espaço de comedouro ideal por
suíno acaba sendo limitado devido às tendências da indústria em aumentar a densidade de animais
por baia, sem aumentar o espaço de alimentação (WEBER, 2012). Gonyou (1999) sugere que
limitar de forma indireta o espaço de comedouro possa ser uma das principais razões para a
redução de consumo de ração, quando animais são submetidos a altas densidades. Ao analisar o
efeito de diferentes densidades na fase de creche, crescimento e terminação, Shull (2010) relata
que ao aumentar a densidade, aumenta-se a probabilidade dos animais permanecerem de pé ou
deitado na frente do comedouro. Por esta razão, o autor recomenda que o espaço de alimentação
requerido para a taxa de crescimento máxima, deveria ser aumentado à medida que o espaço físico
da baia diminui. Como já citado, Laskoski (2017) ao testar diferentes espaços de comedouro, em
um cenário com animais submetidos a uma alta densidade na fase de creche (0,23 m²/leitão),
observaram uma tendência para melhoria no GPD, quanto maior foi o espaço de comedouro
disponível/leitão. Porém, ainda são escassos os trabalhos que investigam a interação existente
entre espaço de comedouro e metros quadrados de baia por suíno.
(III) Canibalismo
Uma das principais consequências do canibalismo é um efeito negativo na saúde e no
bem-estar dos animais acometidos. Por isso, o canibalismo é considerado um dos principais fatores
que pode indicar uma piora do bem estar animal. Em geral, situações estressantes que acarretam
esse vício comportamental, têm mostrado afetar negativamente o desempenho dos suínos,
resultando em pior eficiência alimentar, redução da saúde e maior ocorrência de lesões pelo corpo,
como por exemplo, na cauda (EKKEL et al., 1995; RUNDGREN, 1989). Razões nutricionais,
ambientais e de manejo como dietas desbalanceadas, amplas variações na temperatura diária,
ventilação excessiva, excesso de correntes de ar, presença de ruídos, superlotação e espaço
disponível no comedouro já foram relatados como fatores de risco para a ocorrência de
canibalismo (MOINARD et al., 2003). Ao avaliar possíveis fatores de risco para o comportamento,
Sonoda et al. (2013) sugerem que, essencialmente, este comportamento é resultado de manejos
considerados “modernos”, reflexos da alta produtividade, onde muitas vezes os animais são
alojados em ambientes considerados limitantes para o convívio com os demais e a competição por
espaço de alimentação pode ser um dos fatores observados.
Georgsson & Svendsen (2001) relataram que ao reduzir o número de leitões por espaço
disponível de comedouro, espera-se que aumente a competição por alimento entre os suínos e isso
induza a um estresse negativo para os animais. Esses autores sugerem que o estresse negativo pode
ocorrer porque os suínos não são livres para alimentarem-se em momentos desejados ou para
consumir a quantidade desejada de ração, e com isso podem gerar e/ou serem submetidos a
interações agressivas, sendo o canibalismo uma delas. Avaliando fatores de risco para ocorrência
de canibalismo em animais na fase de crescimento e terminação, Moinard et al. (2003) sugerem
que cinco ou mais animais por espaço de comedouro apresentam 2,7 vezes mais chances de
ocorrência de canibalismo do que grupos menores por abertura de comedouro. A falta de espaço
no comedouro provoca menor ingestão de alimento, estresse e frustação aos animais que não
conseguem se alimentar ao mesmo tempo em que os demais (SCHRODER-PETTERSON &
SIMONSEN, 2001). Nesta situação, Rasmussen et al. (1962) ao avaliarem a hierarquia social de
diferentes grupos de leitoas, sugerem que em situações estressantes onde os animais são
submetidos a um espaço de alimentação inadequado, os animais menores e/ou submissos da baia,
tendem a atacar os outros suínos por trás, para tentar ter acesso ao alimento.
Laskoski (2017) ao testar diferentes espaços de comedouro, em animais sob alta
densidade na fase de creche, observaram que, a partir da terceira semana de alojamento, houve o
aparecimento de quadros de canibalismo, tanto de cauda como de orelha. Foi observado que o
tratamento com maior espaço de comedouro não apresentou o problema. Já os demais tratamentos
apresentaram maiores ocorrências de canibalismo total (orelha + cauda) quanto menor foi o espaço
de comedouro disponível (Tabela 4). Através deste estudo podemos afirmar que somente a alta
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densidade não foi suficiente para o aparecimento do quadro, mas sim a alta densidade somada a
uma redução do espaço de comedouro é que proporcionou maiores ou menores percentuais do
problema, demostrando com isso, existir uma relação entre espaço de comedouro e canibalismo na
fase de creche.
Tabela 4. Percentuais de canibalismo, de acordo com o espaço no comedouro disponível, para
leitões na fase de creche (0 a 42d).
Espaço no comedouro, cm/leitão
Canibalismo

2,13

2,56

3,20

4,26

Cauda, %
11,9b
9,7b
6,4b
0a
Orelha, %
5,7b
0a
0,7a
0a
Total, %
17,6c
9,7b
7,1b
0a
Percentuais seguidos de letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente (P<0,05).
Laskoski (2017).
Considerações Finais
Ao discutir sobre o impacto do espaço de comedouro em diferentes fases de produção,
percebe-se um envolvimento direto e indireto deste fator com indicadores zootécnicos importantes.
Apesar de poucos estudos na fase de creche, podemos observar uma relação deste com o GPD,
consumo alimentar e, em casos de alta densidade, com a incidência de canibalismo. Avaliar cada
instalação de creche que compõem um sistema, com o intuito de identificar qual o espaço de
comedouro utilizado, é o primeiro passo para uma possível oportunidade de ganho em
produtividade e bem estar animal.
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Introdução
A fase de creche, dentro da suinocultura industrial, tem sido mais recentemente
valorizada em termos de estudos que visam explicar as relações de causa e efeito dos fatores que
possam interferir positiva ou negativamente nos seus indicadores de desempenho, considerando
sua repercussão na saúde dos animais. Dentre esses fatores, os relacionados aos aspectos
ambientais têm merecido mais atenção na medida em que as instalações e plantéis aumentam de
escala, a automação torna-se presente para o suprimento de ração e água além da climatização e,
portanto, a dependência da mão de obra direta e a atenção dispensada aos animais reduzem. O
objetivo da presente revisão é abordar os principais componentes ambientais capazes de interferir
na sanidade dos suínos no período de creche.
A interação suíno – ambiente
O ambiente em que o suíno está submetido pode ser separado em duas categorias
principais. São elas: ambiente físico e ambiente biológico. Elas ainda podem ser subdivididas
ainda mais. A maneira com que o suíno interage com o ambiente é muito mais complexa que o
paradigma simples do estímulo – resposta (GONYOU et al., 2006).
As respostas dos animais aos agentes estressores ambientais possuem três níveis gerais. A
primeira e menos custosa é a comportamental. Se essa não for suficiente para aliviar o estresse,
uma mudança nas funções biológicas ocorre. Tais mudanças podem envolver o redirecionamento
da energia ou substratos de funções tais como o crescimento, reprodução ou defesa. Se o ambiente
for estressante o suficiente o animal pode entrar num estado patológico conforme esquematiza a
Figura 1.
Quando ocorre a queda na produção ou se instala uma doença vários fatores ambientais
podem estar envolvidos e se faz necessário entender cada um deles adequadamente para
estabelecer a possibilidade de sua participação e como podem ser corrigidos (GONYOU et al.,
2006).

Figura 1. A interação animal – ambiente. Adaptado de Moberg (1985) e Gonyou (1993).
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Temperatura e sanidade
A faixa de temperatura desejada para os suínos na fase de creche varia em função do
desenvolvimento conforme mostra a Figura 2 (adaptado de MWPS, 1990).
Essa faixa de temperatura recomendada corresponde à zona de termoneutralidade. O limite crítico
inferior é o ponto no qual o suíno ainda consegue manter a homeotermia sem aumentar o
metabolismo para manter a temperatura corporal. Já o limite crítico superior é o ponto no qual os
suínos começam a ofegar ou demonstrar outros comportamentos para dissipar o calor para o
ambiente para manter a temperatura corporal. (HILLMAN, 2009).
Na fase de creche o limite crítico inferior acaba sendo o mais preocupante apesar do frio
por si só não acarreta problemas de saúde. Precisa existir a presença dos agentes infecciosos. Por
outro lado, a flutuação brusca da temperatura pode desencadear um surto de doença por modificar
o suprimento de patógenos ou a resistência dos animais (GONYOU et al., 2006).
Algumas doenças que podem ser desencadeadas por falhas no ajuste da temperatura são:
colibacilose, pneumonia enzoótica e meningite estreptocócica (adaptado de WHITTEMORE,
1993).

Temperatura x Peso
29

29

27

27

Temperatura, °C

27
25
23

24

24

21

21

21

18

19
17

16

15

Limite Crítico Inferior
4 - 14 Kg

Temperatura Ótima
14 - 23 Kg

Limite Crítico Superior
23 - 34 kg

Figura 2. Faixas de temperatura do ar recomendadas ao nível do suíno em diferentes tamanhos e
idades. Adaptado de MWPS (1990).
Umidade e sanidade
A origem do vapor de água são: desperdício de água dos bebedouros, urina, fezes,
lavação, ração. O controle dos patógenos é mais efetivo quando a umidade está entre 60 e 80%.
Níveis mais altos ou mais baixos resultam em alta carga de agentes infecciosos. Os problemas
respiratórios são mais importantes em condições de alta umidade, pelo estresse acarretado pela
menor efetividade dos métodos de resfriamento evaporativo (GONYOU et al., 2006).
Problemas com a umidade podem ser mais importantes no inverno quando as instalações
permanecem mais fechadas para tentar manter a temperatura. A prática de umedecer a ração
permanentemente contribui muito para o aumento da umidade. Bebedouros mais eficientes e pisos
com bom caimento minimizam o impacto da umidade gerada pelo desperdício de água e a urina
(GONYOU et al., 2006).
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Poeira e sanidade
A poeira respirável é aquela cuja dimensão é menor que 10 micrômetros e provém do
material fecal e outros compostos orgânicos, pode ser inalada e atingir o pulmão e provocar sérios
danos. A partícula de poeira é uma mistura complexa de diversos agentes perigosos.
Microrganismos tem sido isolados e identificados como os mais importantes contaminantes
presentes no espaço confinado de ar em que os suínos se encontram. O Streptococcus suis é um
exemplo típico dessa condição. A alta concentração de poeira é causa de problemas respiratórios
nos suínos tais como bronquite, tosse e lesões pulmonares (GONYOU et al., 2006).
Partículas de poeira muito finas, com tamanho menor que 1 micrômetro podem penetrar
no tecido pulmonar e causar danos permanentes. Já partículas maiores que 10 micrômetros passam
pelo nariz causam menos danos à saúde. As partículas de todos os tamanhos em suspensão no ar
são chamadas de poeira total (GONYOU et al., 2006).
A poeira existente nas instalações de suínos é gerada pelos grãos da ração, material fecal,
pele e pelos dos suínos, insetos e microrganismos. Além desses últimos podem estar presentes
também antibióticos, promotores de crescimento, descamação, soro, material da cama, ácaros,
fungos, pólen, cinzas, pó do campo, materiais de construção, entre outros (adaptado de DONHAM,
1986).
Gases e sanidade
Os gases primários que podem afetar a produtividade e incidência de doença são: amônia,
dióxido de carbono, ácido sulfídrico, metano e monóxido de carbono. Ácido sulfídrico e monóxido
de carbono podem ser causadores direto de morte nas instalações de suínos. Já os outros gases
podem afetar a produção e saúde indiretamente. Por exemplo, níveis de amônia entre 50 e 75 ppm
são capazes de reduzir a capacidade de suínos jovens limpar as bactérias de seus pulmões
(DRUMMOND et al., 1978).
Em relação à amônia, um estudo conduzido na Suécia em 28 granjas, apontou maior
incidência de artrite, lesões da síndrome do estresse e abcessos correlacionados com níveis de
amônia no ar das instalações (DONHAM, 1991).
O ácido sulfídrico é um gás potencialmente letal produzido pela decomposição bacteriana
anaeróbica de proteínas e outras matérias orgânicas contendo enxofre. É incolor e com odor
similar a ovos em putrefação é mais pesado que o ar e tende a ficar acumulado em valas de dejetos
que ficam abaixo dos pisos ripados (CARSON, 1998).
Ruídos e sanidade
Existem basicamente dois tipos de ruídos que geram distúrbio nos suínos. Um
corresponde aos súbitos e outro aos persistentes. Os primeiros não geram impacto relevante na
produtividade dos suínos (BOND, 1971).
Por outro lado, o ruído de fundo é danoso para a saúde dos suínos. O canibalismo de
cauda ocorre mais frequentemente próximo a exaustores ou ventiladores devido ao ruído
persistente que acarreta um desconforto nos suínos. A manutenção periódica desses equipamentos
pode evitar tal ocorrência (GONYOU et al., 2006).
Área disponível e sanidade
O espaço ofertado aos suínos pode ter uma melhora qualitativa, necessária para manter a
produtividade e o conforto, através do enriquecimento ambiental. Melhorar a qualidade desse
espaço também melhora a condição de vida dos suínos ou pelo menos manter essa qualidade com
menos espaço. A oferta de material mastigável como palha ou cordas penduradas pode ser útil para
a redução de vícios de comportamento tais como o canibalismo de cauda (BRUCE, 1990).
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Comedouros e sanidade
Os suínos podem se ferir ao atritar partes de seu corpo com o comedouro enquanto
estiverem se alimentando ou em disputas pela ração. Isso pode ser evitado com divisórias
separando os espaços de alimentação. A largura (L) adequada em centímetros desses espaços de
alimentação é obtida pela equação 67 multiplicado pelo peso corporal (PC) elevado a potência
0,333, ou seja, L = 67 x PC0,333 (BAXTER, 1991).
Higiene e sanidade
A higiene é necessária para o controle dos patógenos. Uma das fontes mais comuns de
agentes causais de doenças são as fezes dos outros suínos. Divisórias sólidas entre as baias ou salas
menores são formas de restringir o movimento de material de um suíno para o outro. A limpeza
frequente das superfícies é uma das formas mais efetivas de reduzir a carga de microrganismos do
ambiente. 90% da eliminação desses agentes ocorre através desse procedimento (MORGANJONES, 1987).
Molhar as instalações imediatamente após a saída dos suínos previne que o material fecal
seque e aumenta a facilidade e rigor da limpeza. Da mesma forma a utilização de detergentes
também está associada à diminuição da contaminação residual (MADEC et al., 1999).
As práticas de biosseguridade como banho e trocas de roupa das pessoas envolvidas no
manejo dos suínos são medidas capazes de evitar a passagem da Escherichia coli enterotoxigênica
entre lotes distintos de suínos (AMASS et al., 2003)
Desinfecção e sanidade
A realização da desinfecção tem um efeito importante na redução na quantidade de
bactérias e vírus causadores de doenças. Existem diferenças importantes na eficácia desse tipo de
produto conforme a composição dos mesmos. Comparando álcalis, álcool etílico, amônia
quaternária, clorexidine, fenóis, iodo, peróxidos e associações percebe-se desempenhos bastante
distintos na redução do título médio do Circovírus Suíno tipo II (PCV2). Produtos da mesma
família não apresentam necessariamente o mesmo desempenho, conforme mostra a Figura 3
(ROYER et al., 2001).

Figura 3. Redução da concentração viral de PCV2 após a aplicação por 10 minutos de diversos
tipos de desinfetantes durante 10 minutos de exposição aos mesmos (ROYER et al., 2001).
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Baias de recuperação e sanidade
A decisão de utilizar ou não uma baia de recuperação para os leitões acometidos por
doenças crônicas na fase de creche candidatos a serem submetidos a tratamento antibiótico
injetável pode influenciar no sucesso dessa intervenção. Animais removidos para a baia de
enfermaria e tratados tem um desempenho superior e uma proporção de re-tratamentos menor
(P=0,046) muito embora isso não afete a taxa de mortalidade (P=0,304), conforme ilustra a Figura
4.

Uso de baia de recuperação
10%
10%
8%
6%

4%
2%

4%

1%
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Retirar

Manter
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Mortalidade

Figura 4. Comparação da proporção de re-tratamentos e mortalidade retirando os animais para a
baia de recuperação ou mantendo em sua baia original. Adaptado de Onken et al. (2015).
Considerações Finais
Como pudemos constatar uma série de fatores ambientais distintos presentes e atuantes
em praticamente todas as instalações de creche na suinocultura moderna são capazes de influenciar
positiva ou negativamente no bem-estar, saúde e desempenho dos suínos. Essa influência vai desde
provocar vícios de comportamento, ferimentos, perpetuação de agentes infecciosos entre lotes de
produção, doenças clínicas entéricas, respiratórias, nervosas até a morte dos animais. Cabe aos
profissionais envolvidos e atuantes nessa fase de produção estarem a par dessas possibilidades para
que, na medida em que se depararem com as mesmas em sua rotina de trabalho, possam
diagnosticar e propor ações corretivas a tempo de minimizar ou até mesmo não acarretar impactos
negativos sobre os suínos.
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Resumo
As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por diversos fungos que crescem
em alimentos consumidos por humanos e animais. A espécie suína é muito sensível aos efeitos das
micotoxinas. Aflatoxinas, zearalenona, ocratoxina, fumonisina e tricotecenos (T-2 e DON) são
micotoxinas de grande importância para a saúde de suínos. Estes metabólitos têm diversos efeitos
agudos e crônicos sobre os animais. Isso depende principalmente da dose e do tempo de exposição
a uma determinada micotoxina. Baixas quantidades de micotoxinas podem resultar em alterações
na resposta imunológica e na diminuição da resistência à doenças infecciosas. Enquanto algumas
micotoxinas apresentam efeito supressor da produção de células do sistema imune de suínos,
outras podem não causar este efeito. Além disso, o impacto econômico das micotoxinas na
suinocultura inclui redução na produtividade de um rebanho, não descartando a eventual
mortalidade de suínos jovens principalmente, podendo conduzir até a perda do animal.
Introdução
A contaminação mundial de alimentos e rações com micotoxinas é um problema
significativo. As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por diversos de fungos,
principalmente pelas espécies dos gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium, que crescem nos
diferentes alimentos consumidos por humanos e animais. Muitos fatores contribuem para a
presença ou desenvolvimento de micotoxinas em alimentos, dentre estes destaca-se condições
inadequadas de armazenamento além de fatores ambientais como umidade das rações, entre outros
(MARESCA e FANTINI, 2010; PIERRON et al., 2016).
O quadro clínico apresentado pelos animais varia de acordo com a identidade e a
quantidade da micotoxina ingerida. É importante ressaltar que pode ocorrer em um mesmo
alimento um conjunto de micotoxinas mesmo que em baixas concentrações. No Brail existem
estudos reportando a co-contaminação de diferentes micotoxinas no milho (Tabela 1). Alguns
fungos podem produzir simultaneamente uma variedade de micotoxinas (ATALLA et al., 2003;
BOTTALICO, 1998). Além disso, um mesmo produto é suscetível de ser infectado com diferentes
tipos de fungos. Estudos com múltiplas micotoxinas relataram que 75% a 100% das amostras
contêm mais de uma micotoxina em baixas doses, o que poderia ter impacto na saúde animal
afentando principalmente as funções do sistema imune (STREIT et al., 2012). As reações clínicas
provocadas pelo consumo de micotoxinas afetam a produtividade animal, levando a redução no
ganho de peso e da fertilidade, supressão imunológica, aumento da suscetibilidade a doenças e
mortalidade (OSWALD e COMARA, 1998).
Tabela 1. Estudos reportando a co-contaminação de micotoxinas no Brasil.
País
Micotoxina
n
Co-ocorrência
Referência
Brasil
AFB1, FB1, ZEN
214
AFB1, FB1: 38%
Vargas et al., 2001
FB1, ZEN: 30%
AFB1, FB1, ZEB: 8%
Brasil
AFs, FBs
300
AFs, FBs: 8%
Moreno et al., 2009
Brasil
AFs, FBs
200
AFs, FBs: 7%
Rocha et al., 2009
Adaptado de Streit et al. (2012).
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Entre as espécies animais existe uma diferença significativa na resistência aos efeitos
clínicos causados pela presença destes metabólitos na alimentação. A espécie suína é
extremamente sensível aos efeitos das micotoxinas. Alimentos para suínos geralmente apresentam
baixos níveis de contaminação, o que oculta o desenvolvimento de sínais clínicos aparentes.
Porém, os efeitos desta contaminação mesmo que em quantidades menores de micotoxinas podem
resultar em alterações na resposta imunológica e diminuição da resistência a doenças infecciosas
(BRYDEN, 2012; OSWALD et al., 2005).
Um sistema imunológico saudável é importante para o crescimento de suínos,
especialmente em um sistema produivo onde esses animais são frequentemente desafiados por
diferentes patógenos (Figura 1) (BRYDEN, 2012). São conhecidas e classificadas um grande
número de micotoxinas, dentre estas destacamos que as principais micotoxinas encontradas nos
cereias consumidos por suínos são: aflatoxina, fumonisina, zearalenona, ocratoxina A e os
tricotecenos, T-2 e DON (STREIT et al., 2012). Desta maneira, o objetivo deste estudo de revisão
foi buscar os principais efeitos das micotoxinas sobre o sistema imune de suínos que se alimentam
de rações contaminadas.

Figura 1. Esquema da imunidade humoral e imunidade mediada por células. Na imunidade
humoral, os linfócitos B secretam anticorpos que eliminam micro-organismos extracelulares. Na
imunidade celular, os linfócitos T ativam os macrófagos, que destroem os patógenos fagocitados
ou destroem as células fagoctitadas. Adaptado de Abbas & Lichtman (2009).
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Aflatoxinas
As aflatoxinas são os metabolitos mais abundantes e tóxicos produzidos por Aspergillus.
Esse grupo de micotoxinas é sintetizado por diferentes espécies, principalmente Aspegillus flavus e
Aspergillus parasiticus (ERTAS et al., 2011). A produção de aflatoxinas ocorre sobretudo em
regiões de clima tropical ou subtropical. As aflatoxinas possuem mais de 20 derivados, dentre os
quais destaca-se B1, B2, M1, M2, G1 e G2. Esse grupo de toxinas possuem efeitos hepatotóxico,
carcinogenico e imunotóxico. A aflatoxina pode afetar a imunidade mediada por células. Baixas
doses aflatoxina B1(AFB1) desregulam a capacidade de células dendríticas de apresentarem de
antígenos (MEHRZAD et al., 2014).
Um sistema imunológico saudável é importante para o crescimento animal, pois pequenas
doses de aflatoxina demonstram alterar a dosagem de TNF-α em suínos, indicando uma reação
inflamatória de fase aguda (CHAYTOR et al., 2011). A exposição de fêmeas a aflatoxina durante a
gestação e lactação demonstrou alterações na capacidades funcional de macrófagos e neutrófilos
de leitões que foram expostos indireta (útero) e direntamente (amamentação) a esta micotoxina
(SILVOTTI et al., 1997). Também a síntese reduzida de citocinas pró-inflamatórias e aumento de
citocinas anti-inflamatórios foram observadas em leitões desmamados e alimentados durante
quatro semanas com baixas doses de aflatoxinas (MARIN et al., 2002).
Em suínos, enfermidades como a micoplasmose podem afetar diretamente a economia das
propriedades rurais, resultado na queda progressiva da produção. Suínos vacinados contra
Mycoplasma agalactiae e expostos a baixas dosagens de AFB1 apresentaram níveis menores
anticorpos contra M. agalactiae. Isso demonstra que a aflatoxina pode diminuir a resistência do
hospedeiro a infecções e também induzir a uma quebra na imunidade da vacina mesmo em animais
vacinados. (MARIN et al., 2002).
Fumonisinas
Fumonisinas estão entre as micotoxinas produzidas pelo gênero Fusarium. Essa toxina é
sintetizada comumente por F. verticilioides e F. proliferatum. Entre os numerosos metabólitos da
fumonisina, a série B (FB1, FB2 e FB3) é mais importante quanto à ocorrência e toxicidade
(STOCKMAN-JUVALAN & SAVOLAINEM, 2008). A contaminação desta toxina está
associados ao milho e a produtos derivados de milho (PLACINTA et al., 1999). As fumonisinas
induzem vários efeitos tóxicos em animais e há evidencias da carcinogenicidade dessas toxinas
(STOCKMAN-JUVALAN & SAVOLAINEM, 2008).
As fumonisinas apresentam efeito sobre o sistema imune de suínos, em um estudo in vitro
realizado com FB1 mostra que este metabólito tem influência sobre a resposta inflamatória.
Macrófagos alveolares de suíno incubados com FB1 levaram a uma redução significativa do
número de células viáveis, além de redução na capacidade de fagocitose, demonstrando que a
fumonisina é imunotoxica para suínos (LIU et al., 2002). Suínos expostos a fumonisina (6 mg / kg
(ppm) de alimento durante 5 semanas) mostraram uma diminuição na expressão dos genes IL-1b e
IL-6 no baço (GRENIER et al., 2011).
A fumonisina B1 é a mais prevalente e a mais tóxica das fumonisinas. Esse metabólito
revelou uma expressão reduzida de IL-12p40 intestinal, diminuição da função das células
apresentadoras de antígenos (APC) intestinais e desregularão do Complexo de Maior
Histocompatibilidade de Classe II (MHC-II), estes resultados indicam que FB1 prejudica a
maturação das APC in vivo (DEVRIENDT et al., 2009).
Estudos demonstram que em suínos a fumonisina B1 é capaz de alterar o equilíbrio das
citocinas Th1/Th2 (linfócitos T-auxiliar 1 / T- auxiliar 2) tanto in vitro quanto in vivo (MARIN et
al., 2006, TARANU et al., 2005). Comparando o efeito de alimentos contaminados com
fumonisina em fêmeas e machos, demonstrou-se que o ganho de peso diminuiu significativamente
em machos, mas não teve qualquer efeito sobre fêmeas. A FB1 também alterou a resposta imune
dos machos diminuindo os níveis de anticorpos específicos, enquanto nas fêmeas essas alterações
não foram observadas (Figura 2). Os resultados deste estudo indicam que FB1 é imunossupressora
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em suínos e altamente dependente do sexo, sendo os machos mais suscetíveis do que as fêmeas
(MARIN et al., 2006).

Figura 2. Efeito da fumonisina relacionado ao sexo na produção específica de anticorpos. Macho
(a) e fêmea (b). Grupo controle ( ) e Grupo recebeu dieta com fumonisina B1( ). Os animais
foram imunizados com vacina para micoplasmose nos dias 7 e 21 do experiemnto. As amostras de
soro foram coletadas nos dias 0, 21 e 28. Os níveis de anticorpo específico para vacina foram
determinados por ELISA (405nm). * O valor médio dos machos foi significativamente diferente
dos animais alimentados com Fumonisina B1 em relação ao grupo controle. Adaptado de Marin et
al. (2006).
Zearalenona
A zearalenona (ZEN) é uma micotoxina produzida por fungos do gênero Fusarium
graminearum, F. culmorum, e F. heterosporum estão entre as espécies produtoras de ZEN
(BOTTALICO, 1998). O risco de contaminação é mais elevado nas culturas de cereais, mas as
silagens e forragem também são susceptíveis a produção desta micotoxina (BRYDEN et al., 2012;
RODRIGUES & NAEHRER, 2012). Zearalenona é mais conhecida e estudada pelo seu efeito
tóxico na reprodução e fertilidade (ZINEDINE et al., 2007). Em animais induz atividade
estrogênica (FINK-GREMMELS & MALEKINEJAD, 2007). Suínos são altamente sensível a
ZEN, animais que recebem alimentos contaminados podem apresentar edema e vermelhidão da
vulva, prolapso da vulva e abortos (SCHOEVERS et al., 2012, ZINEDINE et al., 2007).
Poucos estudos buscam verificar os efeitos que a zearalenona causa sobre as células do
sistema imune (ERIKSEN & ALEXANDER, 1998). O epitélio intestinal é a primeira barreira

90

Efeito das micotoxinas sobre o sistema imune de suínos
contra os contaminantes alimentares. Um estudo buscou avaliar os efeitos in vitro da ZEN e de
seus metabólitos sobre uma linha de células epiteliais suínos. Enquanto a ZEN demonstrou
aumentar a síntese de IL-8 e IL-10, em contraste, os metabólitos α- ZOL e β-ZOL diminuíram a
expressão de ambas interleucinas, de forma dependente da dose analisada (Figura 3). Em
conclusão, esses resultados mostraram que ZEN e seus metabólitos afetaram de forma diferente a
viabilidade das células intestinais (MARIN et al., 2015).

Figura 3. Efeito da zearalenona e seus metabólitos sobre a síntese de citocinas. A síntese de
citocinas foi avaliada no sobrenadante celular após 24 h de tratamento com as toxinas na
temperatura de 37 °C. Adaptado de Marin et al. (2015).
Ocratoxina A
Ocratoxina A (OTA) é uma micotoxina com distribuição mundial. Em regiões de clima
quente a contaminação de alimentos por OTA é devido à presença de espécies de Aspergillus
como A. carbonarius, enquanto em regiões temperadas, a contaminação por OTA é devido à
presença por Penicillium verrucosum (DUARTE et al., 2011). A contaminação por OTA está
predominantemente associada a uma secagem insuficiente ou armazenamento inadequado. A
contaminação desta toxina está associada principalmente a cereais, mas é também encontrada em
grãos como feijão, amendoim e café (KEBLYS et al., 2004).
O principal órgão alvo afetado pela toxicidade OTA é o rim. A contaminação por OTA
tem sido associada a surtos de nefropatia em suínos.Também efeitos como imunossupressão,
redução da taxa de crescimento e aumento da mortalidade tem sido associados a OTA (DUARTE
et al., 2011). Avaliando-se o efeito in vitro da proliferação de linfóticos de suínos após o contato
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com a OTA, foi observado que essa micotoxina inibe em até 50% a proliferação celular quando
comparada ao grupo controle (KEBLYS et al., 2004).
Tricotecenos
Os tricotecenos compreendem um vasto grupo de mais de 1000 metabótitos fúngicos. A
toxina T-2 pertence aos tricotecenos do tipo A e são produzidos por F. sporotrichioides, F. poae e
outras espécies de Fusarium. A aveia e seus derivados são particularmente propensos a apresentar
contaminação por T-2, seguido de cevada e trigo. Esta micotoxina prejudica a síntese de proteínas
e exerce propriedades imunotóxicas para animais (EDWARDS et al., 2009).
Suínos imunizados com albumina de ovo e que receberam toxina T-2 na alimentação
apresentaram aumento precoce da concentração plasmática de IgA e diminuição de IgG
(MEISSONNIER et al., 2008). Outro estudo com suínos mostrou que a toxina T-2 altera a
proliferação de linfócitos, além de ocasionar redução na ingestão de alimentos e no ganho de peso
destes animais (RAFAI et al., 1995).
O desoxynivalenol (DON) é classificado como tricoteceno do tipo-B. É produzido por
Fusarium graminearum e F.culmorum. A contaminação com DON é observada em todo o mundo,
as culturas de cereais como trigo, milho ou cevada são as mais afetadas (ROTTER et al., 1996).
Condições climáticas frias e úmidas favorecem a produção de DON. Em suínos, DON é conhecido
principalmente por provocar vômitos (BRYDEN et al., 2012). Esta micotoxina também é capaz de
alterar a resposta imune (PESTKA et al., 2010). Dependendo da dose, frequência e duração da
exposição, DON pode apresentar efeito imunoestimulador ou imunossupressor (PESTKA et al.,
2004).
Em camundongos, esta micotoxina induziu uma elevação sérica de IgA (PESTKA et al.,
2004). Em suínos, investigou-se o efeito do DON no sistema imunitário demonstrando que esta
micotoxina foi capaz de alterar as concentrações de IgA total, porém não alterou as dosagens de
IgG. (Figura 4). A ingestão de DON também aumentou as concentração de IgA e IgG específicas
em animais vacinados com albumina de ovo (Figura 5). Estes resultados mostram que suínos que
ingerem alimentos contaminados com DON, podem apresentar degradação da imunidade vacinal
levando à ocorrência de doença mesmo em populações vacinadas (PINTON et al., 2008).

Figura 4. Efeito da ingestão de alimentos contaminado com DON sobre as concentrações
plasmáticas das imunoglobulinas IgA e IgG. Os suínos receberam uma dieta de controle (símbolos
fechados) ou uma dieta contaminada com DON (símbolos abertos). Todas as semanas, as amostras
de plasma foram coletadas e o nível total de imunoglobulina IgA e IgG foram determinados por
ELISA. Adaptado de Pinton et al. (2008).

92

Efeito das micotoxinas sobre o sistema imune de suínos

Figura 5.. Efeito da ingestão de alimento contaminado com DON nas concentrações plasmáticas
das imunoglobulina IgA e IgG anti-albumina de ovo específica. Os suínos receberam uma dieta
controle ( , ) e uma dieta contaminada com DON ( ). Nos dias 4 e 15 do experimento, os
animais que receberam o alimento controle e contaminado foram subcutaneamente imunizados
com albumina de ovo ( , ), quatro animais controle não foram vacinados. Foram utilizados
como controle do processo de imunização ( ). Os níveis plasmáticos de IgA e IgG específico
para albumina de ovo foram determinado por ELISA. Adaptado de Pinton et al. (2008).
Outro estudo buscando caracterizar a influência do consumo de DON sobre a resposta
imune em suínos imunizados com albumina de ovo, demonstrou um aumento na dosagem de IgG
anti-albuminda de ovo em comparação ao grupo que não recebeu DON na alimentação. Os
resultados também revelaram que a expressão das IL-8 e INF-γ foram alteradas. Estes resultados
sugerem que a ingestão de alimentos contaminados com DON prejudica as funções imunológicas
através da modulação da expressão de genes que codificam proteínas envolvidas na reação
inflamatória e na resposta imune (LESSARD et al., 2015).
Efeitos das micotoxinas na imunomodulação da saúde de suínos
A resistência a doenças infecciosas em humanos e animais pode ser diminuída devido ao
efeito imunossupressor das micotoxinas (Tabela 3) (ANTONISSEN et al., 2014; PIERRON et al.,
2016). Adicionalmente, sabe-se que a imunidade adquirida por vacinas também pode ser
prejudicada pela ingestão de micotoxinas (MEISSONNIER et al., 2008). Foi comprovado que
doses baixas de toxina AFB1 ou T-2 administradas diariamente foram capazes de acelerar a
ruptura de cistos em camundongos previamente infectados com Toxoplasma, além de
consequentemente ativar a toxoplasmose crônica. Micotoxinas parecem colaborar na reativação da
infecção crônica da toxoplasmose, avaliando o número de cistos rompidos e não rompidos e a
gravidade das lesões, observou-se que o grupo tratado com micotoxinas foi severamente afetado
(VENTURINI et al., 1996).
A ingestão de alimentos contaminados com FB1 também está associada a um aumento da
gravidade da doença e maior suscetibilidade as infecções bacterianas, em muitos casos observa-se
que essa micotoxina apresenta efeito aditivo em suínos. (DEVRIENDT et al., 2009; POSA et al.,
2013; RAMOS et al., 2010). Em casos de contaminação por Salmonella e fumonisinas o perfil da
microbiota digestiva é afetado, podendo induzir ou intensificar as infecções intestinais por esta
bactéria (BUREL et al., 2013).
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Figura 6. Concentração de OTA e cópias de DNA de PCV2. Concentração de OTA (A) no soro
(B) fígado, rim, baço, pulmão, LI (Linfonodos inguinal) e LB (linfonodos bronquial) de suínos
alimentados com dieta controle e com dieta com OTA (75 e 150μg/kg). Cópias DNA de PCV2
no(C) soro e (D) fígado, rim, baço, pulmão, LI (Linfonodos inguinal) e LB (linfonodos bronquial)
dos mesmos suínos avaliadas por PCR em Tempo Real. Estatisticamente significativo quando
comparado ao controle, *p<0,05 e **p<0,01. Adaptado de Gan et al. (2015).
A ingestão de alimentos contaminados com OTA também aumenta a suscetibilidade
doenças infecciosas naturalmente. Em um estudo onde os animais receberam alimentos
contaminados com OTA foi relatado o surgimento de salmonelose espontaneamente. Um estudo
adicional foi realizado, os animais foram vacinados contra salmonelose e alimentados com OTA, o
consumo de alimentos contaminados conduziu a infecções espontâneas Campylobacter coli
(STOEV et al., 2000).
O circovírus suíno tipo 2 (PCV2), está associado a casos de dermatite suína e síndrome da
nefropatia. Estudos in vitro mostraram que baixas doses de OTA aumentaram significativamente o
número de cópias de PCV2 e o número de células infectadas. Além disso, os resultados in vivo
mostraram que a replicação de PCV2 foi significativamente aumentada no soro e tecidos de suínos
alimentados com OTA em comparação com o grupo de controle, aumentando a viremia destes
animais (Figura 6) (GAN et al., 2015).
Considerações Finais
A incidência de micotoxinas é mais comum do que se supõe, mesmo que muitos fungos
possam estar presentes nos diferentes tipos alimentos sem produzir qualquer toxina. Além disso, as
micotoxinas podem estar presentes em níveis não detectáveis. Porém, mesmo pequenas
quantidades de toxinas fúngicas podem afetar principalmente o sistema imune.
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As micotoxinas estão presentes nos alimentos e nas matérias-primas utilizadas para a
alimentação animal. Apesar dos regulamentos indicando níveis aceitáveis para cada uma das
micotoxinas nos diferentes países, ainda grande parte dos grãos apresenta algum grau de
contaminação. Neste sentido, é necessário um monitoramento constante da presença destes
metabolitos, uma vez que, geram impactos negativos na saúde e no desempenho dos animais. A
ocorrência de mais de uma micotoxina na mesma amostra apresenta possíveis interações sinérgicas
entre os metabólitos fúngicos.
As micotoxinas induzem muitos efeitos tóxicos na espécie suína, incluindo alterações na
resposta imune. Estas modificações levam a uma maior suscetibilidade e gravidade das doenças
infecciosas, além de reduzir a eficácia das vacinas. Na suinocultura estes efeitos levam a queda na
produtividade, uma vez que, a integridade do sistema imunológico tem papel fundamental no
crescimento e desenvolvimento animal.
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Resumo
As micotoxinas formam um conjunto heterogêneo de compostos que apresentam
distribuição cosmopolita e são frequentemente encontradas em produtos para alimentação animal.
Estas substâncias apresentam atividades tóxicas complexas e, em função de sua natureza
específica, podem ser carcinogênicas, mutagênicas, teratogênicas, estrogênicas, neurotóxicas ou
imunotóxicas, dentre outras complicações. Suínos são muito susceptíveis aos efeitos das
micotoxinas. Por isso, a presença destas substâncias nas dietas é considerada um entrave
importante para a produtividade na suinocultura. Uma meta-análise (dados de 72 artigos e 7.742
suínos) realizada para estimar os impactos produtivos das micotoxinas em suínos mostrou que
animais desafiados apresentam redução (P < 0,05) de 6% no consumo de ração, 11% no ganho de
peso e 4% na eficiência alimentar. Devido ao prejuízo causado pelas micotoxinas no desempenho
dos animais, as estratégias de prevenção e controle destas substâncias são essenciais na
suinocultura moderna.
Introdução
Micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos filamentosos.
Estima-se que 25% da produção mundial de cereais apresentem contaminação por micotoxinas
(CAST, 2003). Cenário preocupante também é observado no Brasil, onde aflatoxinas, fumonisinas
ou deoxinivalenol são encontrados em cerca de 45% das amostras de alimentos (MALLMANN et
al., 2007). Além da alta prevalência, as micotoxinas são importantes pela ampla gama de
mecanismos de toxidade nos animais, que incluem alterações metabólicas importantes.
Consequentemente, animais alimentados com dietas contendo micotoxinas apresentam
desempenho inferior ao seu potencial produtivo máximo.
Suínos são muito susceptíveis aos efeitos das micotoxinas. Os mecanismos de toxicidade
são específicos para cada tipo de micotoxina e seus efeitos podem variar em função de diversos
fatores relacionados ao animal ou ao sistema produtivo. Esta revisão pretende abordar alguns
tópicos importantes em micotoxicologia, destacando os impactos produtivos das principais
micotoxinas na suinocultura e a ocorrência destas substâncias em alimentos para suínos no Brasil.
Desenvolvimento fúngico e produção de micotoxinas
Os grãos utilizados na alimentação animal estão sujeitos à contaminação por uma
microbiota diversa, que varia conforme as condições de cultivo, colheita, transporte e
armazenamento. Os fungos são parte importante nesta microbiota e podem alterar direta e
indiretamente a qualidade dos cereais, favorecendo sua deterioração e diminuindo o valor
nutricional do produto armazenado (MAGAN et al., 2003). Além disso, em condição de estresse,
alguns fungos produzem metabólitos tóxicos chamados micotoxinas.
A principal via de produção das micotoxinas envolve o metabolismo fúngico secundário.
As rotas secundárias diferem do metabolismo primário na natureza aleatória da sua ativação, na
diversidade de compostos formados e na especificidade das cepas envolvidas (YIANNIKOURIS
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& JOUANY, 2002). Fatores ambientais, como umidade e temperatura são críticos para o
desenvolvimento fúngico. O nível inicial de contaminação, o período de armazenamento e a
integridade física e sanitária dos grãos também modulam a ocorrência dos fungos em condições
naturais.
A contaminação dos grãos pode iniciar no campo, antes mesmo da colheita, e persistir ou
evoluir durante o armazenamento. Em alguns casos, os fungos toxigênicos possuem ligação
ecológica com as plantas, sendo que algumas espécies são patogênicas para as culturas, enquanto
outras se apresentam como contaminantes de ambiente. Em geral, a população fúngica observada
naturalmente na produção de alimentos é dominada pelos gêneros Aspergillus, Fusarium e
Penicillium (PITT, 2000).
Assim como o desenvolvimento fúngico, a síntese de micotoxinas depende de condições
ambientais favoráveis. Por isso, a atividade micotoxigênica nos grãos deve ser analisada no
contexto do ecossistema fúngico (MAGAN et al., 2003). Assim, as espécies do gênero Fusarium,
agentes patogênicos comuns para as plantas em crescimento, tendem a produzir micotoxinas antes
ou imediatamente após a colheita. Já os gêneros Aspergillus e Penicillium, mais comumente
observados como contaminantes durante a secagem dos cereais, são reconhecidos pela produção
de toxinas durante o armazenamento.
A presença de fungos nos alimentos ou na ração indica risco para o consumidor. Em um
estudo realizado por Lins et al. (2014), o crescimento fúngico foi observado em ingredientes
(farelo de milho, farelo de soja e premix) e na ração de suínos. Neste estudo, os gêneros
Aspergillus e Penicillium foram detectados em todas as amostras analisadas.
Ocorrência de micotoxinas
Estima-se que 25% da produção mundial de cereais apresentem contaminação por
micotoxinas (CAST, 2003). A contaminação por micotoxinas é fortemente dependente de fatores
climáticos, sendo favorecida pelas características do clima tropical ou sub-tropical (EFSA, 2004).
Consequentemente, diferenças consideráveis podem ser observadas na prevalência de micotoxinas
em diferentes regiões do mundo (SCHATZMAYR & STREIT, 2013).
Em 2004, foi estabelecido um programa para verificar a presença de micotoxinas em
ingredientes e alimentos para animais (SCHATZMAYR & STREIT, 2013). Neste programa, as
aflatoxinas foram frequentemente detectadas em cereais produzidos no Sul da Ásia (78% de
amostras positivas), enquanto a zearalenona foi mais prevalente no Norte da Ásia (56% de
amostras positivas). O Norte da Ásia é também a região de maior ocorrência de deoxinivalenol
(78% de amostras positivas). Na América do Sul, as fumonisinas foram mais frequentemente
detectadas (77% de amostras positivas).
Além da característica geográfica, o tipo de substrato também é importante na ocorrência
das micotoxinas. Assim, diferentes alimentos podem apresentar contaminação por diferentes
micotoxinas (Tabela 1).
No Brasil, existem condições propícias para o crescimento de todo tipo de fungos
produtores de micotoxinas (MAZIERO & BERSOT, 2010). Por isso, a ocorrência de micotoxinas
em milho e produtos derivados tem sido reportada por vários autores. Níveis elevados de
fumonisinas foram observados em produtos alimentícios à base de milho (CALDAS & SILVA,
2007; MARTINS et al., 2012; MORENO et al., 2009), sendo que a concentração foi superior aos
limites recomendados pela Regulamentação Europeia (N 1126/2007). Amostras de milho coletadas
em Minas Gerais no ano de 2009 demonstraram 100% de contaminação por fumonisinas e 95% de
contaminação por zearalenona (QUEIROZ et al., 2012). Outros estudos demonstraram altos níveis
de contaminação por fumonisinas em produtos à base de milho em São Paulo (MACHINSKI
JUNIOR & SOARES, 2000), Pernambuco (KAWASHIMA & VALENTE SOARES, 2006) e no
Distrito Federal (CALDAS & SILVA, 2007).
Segundo dados do LAMIC (Laboratório de Análises Micotoxicológicas, Universidade
Federal de Santa Maria - RS) de 2004 a 2014, muitas das rações utilizadas na nutrição animal
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apresentavam contaminação por micotoxinas, sendo: 42% positivas para aflatoxinas, 83% para
fumonisinas, 57% para zearalenona, e 32% para deoxinivalenol. Dados complementares do mesmo
laboratório mostram que cerca de 45% de todas as amostras de alimentos apresentam
contaminação por aflatoxinas, fumonisinas ou deoxinivalenol (MALLMANN et al., 2007). Além
disso, as aflatoxinas têm sido encontradas em aproximadamente 38% das rações para suínos no
Brasil (DILKIN, 2002).
Tabela 1. Micotoxinas, alimentos atacados e fungos produtores de toxinas.
Micotoxinas e fungos produtores

Principais
alimentos

Fonte

Aflatoxinas
(Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus)

Amendoim,
milho, arroz e sorgo

Petterrson, 2004; Dorner,
2008

Deoxinivalenol
(Fusarium graminearum)

Milho e trigo

Petterrson, 2004

Fumonisinas
(Fusarium monoliforme)

Milho

Shephard et al., 2000;
Caldas & Silva, 2007

Ocratoxinas
(Penicillium verrucosum, Aspergillus ochraceous)

Trigo

Petterrson, 2004

Zearalenona
(Fusarium graminearum)

Milho, trigo

Petterrson, 2004; Maziero
& Bersot, 2010

Importância das micotoxinas na alimentação animal
As micotoxinas formam um conjunto muito heterogêneo de compostos, o que imprime
efeitos diversos nos animais. Estas substâncias apresentam atividades tóxicas complexas e
sobrepostas e, em função de sua natureza específica, podem ser carcinogênicas, mutagênicas,
teratogênicas, estrogênicas, neurotóxicas ou imunotóxicas, dentre outras complicações metabólicas
relacionadas.
As manifestações crônicas, envolvendo doses baixas ou moderadas, são as mais
prevalentes nos sistemas produtivos. Um dos mecanismos primários de resposta dos animais em
muitas intoxicações é a redução no consumo de alimento. Alterações na absorção de nutrientes
também são relatadas em animais desafiados por diversas micotoxinas. As consequências
negativas destes efeitos podem ser percebidas na produtividade dos animais, com atraso no
crescimento, perda de eficiência alimentar, aumento na incidência de doenças devido à
imunossupressão, interferência sobre índices reprodutivos e, em casos mais graves, aumento nas
taxas de mortalidade.
Principais micotoxinas e toxicologia em suínos
Centenas de compostos já foram identificados como micotoxinas (ABDEL-WAHHAB &
KHOLIF, 2008). Destes, apenas algumas recebem atenção como ameaças para a saúde humana e
animal. Este tópico traz uma breve descrição das micotoxinas de maior interesse na suinocultura e
seus mecanismos de ação.
(I) Aflatoxinas
As aflatoxinas são substâncias com toxicidade elevada, produzidas por fungos do gênero
Aspergillus (COULOMBE, 1993). Apesar da estrutura química semelhante, os compostos deste
grupo diferem entre si pela frequência em contaminações naturais e pelo grau de atividade
biológica, sendo mais tóxica a aflatoxina B1, seguida por G1, B2 e G2 (OLIVEIRA &
GERMANO, 1997). Estas substâncias possuem propriedades mutagênicas e teratogênicas, e a
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aflatoxina B1 é descrita como o mais potente pró-carcinógeno conhecido (MEISSONNIER et al.,
2005).
O fígado é o principal órgão atingido pelas aflatoxinas, sendo a necrose com infiltração de
células inflamatórias frequentemente observada em intoxicações agudas (MEISSONNIER et al.,
2005). Os metabólitos derivados das aflatoxinas reagem com macromoléculas celulares como o
DNA e o RNA, interferindo nas propriedades funcionais do fígado e na síntese proteica
(OLIVEIRA & GERMANO, 1997). Nas células hepáticas ocorre degeneração gordurosa e
proliferação dos ductos biliares, o que induz várias alterações séricas. A ação hepatotóxica da
micotoxina pode explicar parte das alterações no desempenho dos animais que recebem dietas
contaminadas.
Relatos de aflatoxicose incluem imunossupressão, alterações na síntese e cinética de
algumas enzimas e no metabolismo de proteínas e lipídeos. Suínos desafiados por aflatoxinas
também apresentam redução no coeficiente de metabolização da energia e na retenção relativa de
nitrogênio (HAUSCHILD et al., 2006). Outros sinais clínicos de aflatoxicose são anorexia,
imunossupressão e hepatopatias.
(II) Tricotecenos
Os tricotecenos são um grupo de micotoxinas sesquiterpenóides produzidas por várias
espécies de fungos, principalmente do gênero Fusarium, e frequentes em cereais como trigo,
milho, cevada e aveia. Os tricotecenos são genericamente descritos como irritantes da pele e
agentes inflamatórios que provocam rápida destruição de células em divisão (SANTIN et al.,
2001). Além disso, a administração de tricotecenos inibe a síntese de DNA e RNA em nível
ribossomal, o que caracteriza os tricotecenos como potentes inibidores da síntese proteica
(MALLMANN & DILKIN, 2007).
Os tricotecenos constituem uma família com alta similaridade química (DESJARDINS et
al., 1993) e são subdivididos em macrocíclicos (roridinas, miotoxinas, miofitocenos e verrucarol) e
não-macrocíclicos. Os tricotecenos não-macrocíclicos são ainda classificados em tipos A, B, C e
D, sendo os dois primeiros de maior importância. Os principais representantes do grupo A são a
toxina T2, a toxina HT2 e o diacetoxiscirpenol; enquanto os principais integrantes do grupo B são
o deoxinivalenol (também conhecido por vomitoxina) e o nivalenol.
A toxina T2 é considerada a micotoxina mais potente do grupo. A exposição a altas doses
da toxina resulta em diarreia, vômito e danos hematopoiéticos. Lesões cáusticas no trato digestório
podem ocorrer após o contato direto com a toxina. Em suínos, são descritas lesões no focinho, pelo
contato com a toxina na dieta; e perianais, devido ao contato com a toxina ainda remanescente nas
fezes (MALLMANN & DILKIN, 2007). Também ocorre diminuição na ingestão de alimentos,
provavelmente devido ao desconforto causado pelas lesões orais, e consequente perda de peso.
O deoxinivalenol, também conhecido como vomitoxina, é outro importante tricoteceno. A
intoxicação com esta micotoxina é relacionada com prejuízos no desempenho dos animais,
especialmente com recusa do alimento, vômitos e lesões no trato gastrointestinal (MALLMANN
& DILKIN, 2007). Em decorrência desta intoxicação também são relatadas nefrose branda,
redução do tamanho da tireoide, hiperplasia da mucosa gástrica e alterações em parâmetros
hematológicos e imunológicos (HE et al., 1993, KUBOSAKI et al., 2008).
(III) Ocratoxinas
Ocratoxinas são compostos tóxicos produzidos por espécies dos gêneros Penicillium e
Aspergillus geralmente durante o armazenamento (MARQUARDT & FROHLICH, 1992).
Diversas formas de ocratoxinas já foram identificadas, sendo A e B as mais importantes. As
ocratoxinas são consideradas muito tóxicas para suínos, sendo o rim o principal órgão-alvo
(MARQUARDT & FROHLICH, 1992; PFOHL-LESZKOWICZ & MANDERVILLE, 2007).
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Um mecanismo de ação importante das ocratoxinas inclui a inibição competitiva da
síntese proteica (CERAIN et al., 2000). Adicionalmente, a toxina pode diminuir a reabsorção de
eletrólitos e aumentar a excreção de água através de diurese osmótica (LEESON et al., 1995).
Toxicidades cardíaca e hepática também são frequentemente observadas em intoxicações com a
micotoxina (PFOHL-LESZKOWICZ & MANDERVILLE, 2007). As intoxicações agudas também
incluem sinais como anorexia, perda de peso, polidipsia, poliúria, hemorragia no trato digestório e
desidratação (MALLMANN & DILKIN, 2007).
(IV) Fumonisinas
As fumonisinas são substâncias fortemente polares pertencentes ao grupo das toxinas
produzidas por fungos do gênero Alternaria e Fusarium (MALLMANN & DILKIN, 2007). Dentre
os análogos já descritos (classificados em tipos A, B, C ou P), as fumonisinas B1, B2 e B3 são as
mais frequentes em alimentos (LINO et al., 2004). A fumonisina B1 é o metabólito mais tóxico e
abundante deste grupo, representando cerca de 70% da concentração total de fumonisinas em
rações naturalmente contaminadas.
O modo proposto para a ação das fumonisinas relaciona sua toxicidade com interferência
na biossíntese de esfingolipídios. Estes compostos, encontrados nas membranas das células
(especialmente das nervosas), são importantes na comunicação e diferenciação celular, na
regulação de fatores do crescimento e da permeabilidade nas células (MINAMI et al., 2004). As
diferentes séries de fumonisinas são análogas das bases esfingóides, como a esfinganina, e atuam
inibindo a esfinganina N-aciltransferase e a esfingosina N-aciltransferase (ceramida sintetase),
responsáveis pela biossíntese dos esfingolipídios (MINAMI et al., 2004). As consequências
imediatas da inibição da ceramida sintetase são aumento da esfinganina intracelular e, em menor
grau, de esfingosina (YOO et al., 1992). Em condição de homeostase, a concentração de
esfingosina é 3 a 5 vezes maior que a de esfinganina, mas pela ação das fumonisinas, pode ocorrer
uma mudança nesta relação (MINAMI et al., 2004). A redução dos esfingolipídios complexos e o
acúmulo de intermediários bioativos interferem em processos como o crescimento e a
diferenciação celular, o que pode explicar parte da toxicidade das fumonisinas. Entretanto, seu
efeito tóxico parece não ser unicamente relacionado com a inibição da ceramida sintetase e,
provavelmente, diversos eventos bioquímicos são necessários para a manifestação plena da
toxicidade (POZZI et al., 2002).
Os suínos estão entre os animais domésticos mais sensíveis aos efeitos das fumonisinas.
Na espécie, a manifestação clínica mais relevante é o edema pulmonar. Fisiologicamente, o edema
pulmonar pode ser causado por insuficiência ventricular, que aumenta a pressão hidrostática nos
capilares dos pulmões, e pelo aumento da permeabilidade vascular após as lesões nos alvéolos
(HASCHEK et al., 2001). Outras manifestações características em intoxicações de suínos por
fumonisinas são dispnéia, cianose, icterícia e hidrotórax (DILKIN et al., 2004). Sinais de
insuficiência cardíaca, incluindo disfunção ventricular esquerda, podem ser associados aos efeitos
inotrópicos negativos do TNF-α, que reduz a contratilidade cardíaca (SORIANO et al., 2005). Nos
suínos e em outros animais domésticos, as fumonisinas podem induzir degeneração hepatocelular,
alterações no sistema imune, inibição metabólica em vários tecidos e efeitos deletérios sobre a
morfologia intestinal (DILKIN et al., 2004).
(V) Zearalenona
A zearalenona é uma micotoxina estrogênica não esteróide (GAUMY et al., 2001)
produzida por várias espécies de fungos do gênero Fusarium, que colonizam cereais especialmente
em estações com umidade elevada e temperatura amena (PLACINTA et al., 1999). Bastante
resistente à maioria dos tratamentos utilizados na fabricação de rações, esta micotoxina possui
metabolismo complexo, onde predominam reações de conjugação (GAUMY et al., 2001).
A flexibilidade na conformação espacial da zearalenona e dos produtos de sua
biotransformação hepática permite a competição com o 17β-estradiol por receptores estrogênicos
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das células uterinas, hipotalâmicas, hipofisárias e das glândulas mamárias (KUIPER-GOODMAN
et al., 1987). A zearalenona apresenta maior efeito estrogênico comparada ao 17β-estradiol devido
ao modo de ação e ao tempo de permanência dos metabólitos no núcleo das células (GAUMY et
al., 2001). Esta interação incrementa a síntese proteica e se manifesta pelo aumento de volume nos
tecidos do trato reprodutivo.
A zearalenona pode ser metabolizada em α ou β-zearalenol. A alta sensibilidade dos
suínos pode ser explicada pela metabolização da micotoxina predominantemente em α-zearalenol.
Este processo pode ser considerado potencializador, uma vez que o isômero “α” é o mais tóxico
dos metabólitos da zearalenona (MALEKINEJAD et al., 2006). Na suinocultura, os principais
efeitos da micotoxina são redução na taxa de concepção acompanhada de repetição de cio,
nascimento de leitões fracos e natimortos e, muitas vezes, surtos da síndrome dos membros abertos
(MALEKINEJAD et al., 2006).
Meta-análise do impacto produtivo das micotoxinas na suinocultura
A rápida progressão e a diversidade de sinais clínicos observados nos animais são fatores
que dificultam o estudo e o diagnóstico das intoxicações por micotoxinas. A gravidade da
micotoxicose depende de fatores como o tipo de micotoxina envolvida, a concentração da
substância e o período da exposição. Os sinais observados nas micotoxicoses também variam com
a idade, saúde e sexo do animal desafiado (ANDRETTA et al., 2012; BENNETT & KLICH,
2003). Outro fator que pode interferir na expressão dos efeitos tóxicos é o sinergismo entre
diversas micotoxinas, condição comum em contaminações naturais (ANDRETTA et al., 2016).
Pela diversidade de fatores potencialmente influentes, os resultados descritos nas
publicações científicas são bastante variados. Neste contexto, uma meta-análise foi realizada para
quantificar os impactos produtivos das micotoxinas em suínos. Para isso, foram selecionados
artigos científicos que apresentaram resultados de desempenho de suínos desafiados
experimentalmente por micotoxinas nas dietas. Informações coletadas em 72 artigos publicados
entre 1980 e 2015 foram organizados em uma base de dados. Os estudos selecionados totalizaram
7.742 suínos, sendo a maioria oriundos da fase de creche (80% dos estudos). As concentrações
médias de micotoxinas nos tratamentos desafiados foram: 0,57 ppm para aflatoxinas (concentração
máxima: 3 ppm), 3,49 ppm de deoxinivalenol (máximo: 16,6 ppm), 1,36 ppm de zearalenona
(máximo: 3 ppm) e 25,12 ppm de fumonisinas (máximo: 120 ppm).
O banco de dados foi submetido a análise de variância considerando o efeito do desafio e
do estudo (publicação) nos modelos estatísticos. Uma descrição mais detalhada sobre as análises
estatísticas foi apresentada em Andretta et al. (2012). Os suínos desafiados por micotoxinas
apresentaram redução (P < 0,05) de 6% no consumo de ração, 11% no ganho de peso e 4% na
eficiência alimentar em comparação com os animais não desafiados (Tabela 2). Redução (P <
0,05) no consumo de ração foi observada nos suínos desafios por deoxinivalenol (-10%) e
aflatoxinas (-8%) em comparação com seus respectivos grupos controle. Efeitos negativos (P <
0,05) no ganho de peso foram observados em animais desafiados por fumonisinas (-13%),
aflatoxinas (-11%) e deoxinivalenol (-10%). Além disso, a eficiência alimentar foi influenciada (P
< 0,05) nos suínos desafiados por fumonisinas (-10%), deoxinivalenol (-8%) e aflatoxinas (-7%)
nas dietas.
Equações de regressão foram geradas para estimar a variação no consumo de ração (ΔCR)
e no ganho de peso (ΔGP) dos suínos desafiados em função da concentração de micotoxinas nas
dietas. Os ajustes lineares e quadráticos foram testados para todas as micotoxinas e as equações
com P < 0,05 são apresentadas nas Figuras 1 e 2. Reduções de 5,61% no consumo de ração e de
15,77% no ganho de peso foram estimadas para cada ppm de aflatoxinas nas dietas. Os efeitos
foram maiores (ΔCR = -26,5% e ΔGP = -45,40% por ppm) quando os suínos foram desafiados por
aflatoxinas em associação com outras micotoxinas nas dietas.
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Tabela 2. Desempenho (médias ± erro padrão) de suínos desafiados por micotoxinas (MIC),
aflatoxinas (AFLA), deoxinivalenol (DON), fumonisinas (FMN) ou zearalenona (ZEA).
Variáveis

MIC

AFLA

DON

FMN

ZEA

n

669

200

318

113

116

Consumo de ração, kg/dia
Controle

1,264 ±0,276 1,382 ±0,384 1,207 ±0,044 1,064 ±0,034 0,952 ±0,042

Desafiados

1,183 ±1,10

R2

1,276 ±0,370 1,092 ±0,040 1,076 ±0,029 0,851 ±0,036

0,248

0,97

0,93

0,96

0,9

PV

27,2

21,9

28,5

28,4

22,8

P

< 0,001

0,025

0,027

0,74

0,051

Ganho de peso, kg/dia
Controle

0,560 ±0,012 0,530 ±0,223 0,527 ±0,021 0,541 ±0,033 0,526 ±0,021

Desafiados

0,500 ±0,011 0,474 ±0,214 0,447 ±0,019 0,472 ±0,029 0,464 ±0,019

R2

0,71

0,5

0,81

0,71

0,73

PV

26,3

21,9

28

27,1

22,3

P

< 0,001

0,022

0,002

0,044

0,058

Eficiência alimentar, kg/kg
Controle

0,630 ±0,008 0,603 ±0,009 0,532 ±0,020 0,599 ±0,023 0,628 ±0,025

Desafiados

0,605 ±0,007 0,560 ±0,009 0,488 ±0,018 0,542 ±0,021 0,607 ±0,022

R2

0,97

0,92

0,61

0,74

0,98

PV

27,2

21,9

28,5

28,4

28,8

P

0,014

0,045

0,04

0,031

0,505

n: Número de tratamentos considerados em cada análise.
R2: Coeficiente de determinação.
PV: Peso vivo médio, considerado como covariável nos modelos analíticos (P < 0.01).
P: Probabilidade do efeito do desafio por micotoxinas. Os modelos consideraram também o
efeito de estudo/publicação (P < 0.001).
A correlação entre ΔCR e ΔGP foi 0,389 (P < 0,001) no banco de dados geral e 0,825 (P
< 0,001) nos desafios por aflatoxinas. O ΔGP apresentou relação linear com o ΔCR (Figura 3). Em
uma condição de ΔCR nulo (em outras palavras, quando não há efeito das micotoxinas no
consumo de ração), o ΔGP estimado foi -8.18% nos desafios com micotoxinas e -4.18% nos
desafios com aflatoxinas.
A meta-análise realizada neste trabalho permitiu abordar e quantificar, de forma
sistemática, a associação das micotoxinas com as alterações produtivas nos suínos. Além de
auxiliar na compreensão dos efeitos das micotoxinas, a abordagem pode colaborar na
determinação de padrões dinâmicos para o crescimento de animais desafiados.
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Figura 1. Variação no consumo de ração (ΔCR) em suínos desafiados por aflatoxinas e
deoxinivalenol de acordo com a concentração de micotoxinas nas dietas.
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Figura 2. Variação no ganho de peso (ΔGP) em suínos desafiados por aflatoxinas, deoxinivalenol
e fumonisinas de acordo com a concentração de micotoxinas nas dietas.
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Figura 3. Relação entre a variação no ganho de peso (ΔGP) e no consumo de ração (ΔCR) em
suínos desafiados por micotoxinas e aflatoxinas.
Estratégias de prevenção e controle de micotoxinas
Devido aos prejuízos causados pelas micotoxinas no desempenho dos suínos, as
estratégias de prevenção e controle destas substâncias são essenciais no sistema produtivo. No
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caso dos grãos, estas estratégias podem ser divididas em três grupos: técnicas aplicadas no período
de pré-colheita, colheita e pós-colheita (KABAK et al., 2006).
As condições ambientais (principalmente umidade e temperatura) no período pré-colheita
são determinantes para o crescimento fúngico e para a produção de micotoxinas. Neste período,
uma das estratégias preventivas inclui a seleção de variedades resistentes à contaminação fúngica
e/ou ao ataque de insetos. Práticas adequadas de manejo de campo também são indicadas para a
redução da contaminação dos grãos. A rotação de culturas pode reduzir a contaminação de uma
determinada lavoura quando não são utilizadas sequências de culturas susceptíveis aos mesmos
fungos. Além disso, a irrigação e a fertilização também podem reduzir a contaminação por
micotoxinas, pois podem evitar o estresse fisiológico da planta e beneficiar a qualidade dos grãos.
Danos mecânicos e contaminação (com solo ou outros materiais) dos grãos devem ser
evitados durante e após a colheita. A umidade deve ser controlada, pois é um fator crítico para o
crescimento dos fungos micotoxigênicos. A avaliação visual dos grãos para sinais de doenças e a
segregação por sanidade também é indicada.
As estratégias de controle no pós-colheita incluem a avaliação e a adequação das
condições de secagem e estocagem dos grãos. O controle da aeração e o monitoramento da
umidade e da temperatura nos grãos armazenados é de extrema importância para reduzir a
contaminação por micotoxinas. Além disso, roedores e insetos devem ser combatidos, uma vez
que os danos mecânicos causados pelo seu ataque podem servir como porta de entrada para a
contaminação fúngica.
Nas fábricas de rações, a detecção e quantificação das micotoxinas em ingredientes e
dietas são atividades muito importantes. Técnicas adequadas devem ser utilizadas para a
amostragem do material a ser analisado, a fim de garantir a qualidade analítica. Se a avaliação for
realizada antes do preparo das rações (análise de ingredientes no recebimento), os materiais
contaminados por micotoxinas podem ser devolvidos ao fornecedor, estocados separadamente de
materiais livres de contaminação ou utilizados em dietas para espécies ou categorias menos
sensíveis aos efeitos tóxicos.
Em geral, as micotoxinas apresentam estabilidade química e térmica, o que dificulta sua
remoção de um substrato contaminado. No contexto da produção animal, a principal estratégia de
controle ainda é o uso de aditivos anti-micotoxinas (popularmente conhecidas como ‘adsorventes’
ou ‘sequestrantes’) nas formulações das dietas. Estes aditivos geralmente agem formando ligações
estáveis com as micotoxinas no trato gastrointestinal, impedindo sua absorção. Mecanismos de
ação diferentes são observados em outros aditivos, como enzimas ou bactérias biotransformadoras
(utilizadas para alterar a micotoxina para formas menos tóxicas) ou em produtos com efeitos
indiretos (que podem atuar reduzindo ou controlando parte dos efeitos adversos das micotoxinas).
A eficiência dos aditivos anti-micotoxinas depende da estrutura química do produto
(especialmente dos adsorventes) e da micotoxina. Micotoxinas que apresentam alta polaridade,
como as aflatoxinas, podem ser adsorvidas com mais facilidade. Entretanto, outras micotoxinas
apresentam pouca afinidade (baixa polaridade) com a maioria dos adsorventes conhecidos, como é
o caso da zearalenona e das ocratoxinas. Apesar do uso comum, a escolha por um destes produtos
deve se basear no histórico de problemas com micotoxinas, na especificidade do produto para
determinadas micotoxinas, nas possíveis interferências do aditivo na digestibilidade de nutrientes
da dieta e em critérios econômicos. Além disso, a identificação dos pontos críticos na cadeia
produtiva dos cereais e o monitoramento micotoxicológico através de metodologias analíticas
confiáveis apresentam caráter fundamental e não podem ser substituídos pelo uso dos aditivos antimicotoxinas.
Considerações Finais
As micotoxinas prejudicam o desempenho dos suínos, que são considerados animais
muito susceptíveis aos seus efeitos tóxicos. A contaminação de alimentos e dietas com

107

I. Andretta et al.
micotoxinas é um grave problema para a suinocultura moderna. Por isso, as estratégias de
prevenção e controle das micotoxinas são essenciais em todas as etapas de produção.
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Resumo
Mycoplasma hyopneumoniae, agente primário da pneumonia enzoótica, é um dos
principais patógenos na produção de suínos. A bactéria causa uma broncopneumonia crônica e
imunossupressão, que cursa com perdas econômicas significativas, principalmente quando
associado a outras bactérias ou vírus. A transmissão de Mycoplasma hyopneumoniae pode ocorrer
de diversas formas, no entanto, o plantel reprodutivo (especialmente as leitoas) tem papel central
na dinâmica de infecção desse agente, já que suínos infectados podem eliminar Mycoplasma
hyopneumoniae por longos períodos, mesmo na ausência de sinais clínicos. Compreender essa
dinâmica nos planteis permite a implementação de medidas de controle e prevenção estratégicas a
fim de minimizar a transmissão de Mycoplasma hyopneumoniae entre suínos e, consequentemente,
a ocorrência de doença respiratória, frequentemente observada nas terminações.
Introdução
A pneumonia causada por Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae) está
presente em todos os países onde a suinocultura é importante. No Brasil, estima-se que 95% das
granjas comerciais sejam positivas para M. hyopneumoniae. As exceções tendem a ser as granjas
núcleo, onde a eliminação do agente ocorre com maior frequência. A longa persistência da bactéria
no trato respiratório do suíno dificulta a realização de programas de erradicação em granjas
comerciais. Além disso, a alta prevalência de granjas positivas para M. hyopneumoniae dificulta a
manutenção de planteis livres, onde seriam necessárias medidas rigorosas de biosseguridade.
No Brasil, prevalências elevadas de lesões pulmonares em suínos de abate revelam uma
possível deficiência nas condições de manejo e instalações na suinocultura brasileira. Práticas
como superlotação nas baias, excesso de poeira e gases tóxicos, temperatura e umidade
inadequadas, presença de micotoxinas imunodepressoras na ração e ausência de vazio sanitário são
fatores de risco importantes para a ocorrência de pneumonias. Ainda, a mistura de leitões de
diferentes origens nos povoamentos de creches e terminações, frequente em granjas brasileiras,
poderia favorecer a disseminação de variantes de M. hyopneumoniae e a consequente ocorrência
de pneumonia nas terminações.
O objetivo dessa revisão é esclarecer como ocorre a dinâmica de infecção de M.
hyopneumoniae nos planteis e abordar os trabalhos científicos mais relevantes e atuais
relacionados à infecção pelo M. hyopneumoniae em suínos.
Mycoplasma hyopneumoniae e o Complexo de Doenças Respiratórias dos Suínos
As pneumonias correspondem a um dos principais desafios sanitários na suinocultura. No
sistema de produção de suínos atual, a maior concentração de animais por instalação e de granjas
por região favorece a disseminação e instalação de doenças respiratórias (BARCELLOS et al.,
2008) e as infecções por M. hyopneumoniae ocorrem continuamente (FANO et al., 2007).
Em levantamento realizado a partir de estudos feitos em frigoríficos brasileiros, observase que suínos na idade de abate apresentam entre 29,6% (STEPAN, 1995) e 75,7% (SILVA et al.,
2001) de lesões sugestivas de pneumonia, sendo que normalmente oscilam entre 50 e 70% (Tabela
1). Embora os agentes infecciosos envolvidos nessas pneumonias não tenham sido identificados,
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acredita-se que M. hyopneumoniae seja o principal causador de lesões pneumônicas ao abate, por
ser considerado o patógeno respiratório mais importante para suínos no Brasil.
Tabela 1. Prevalências médias de lesões pulmonares em suínos ao abate no Brasil
Prevalência de lesões
Autores
Regiões avaliadas
pulmonares ao abate
Sobestiansky et al., 1987
Sul
55,3%
Reis et al., 1992
Sudeste
53,9%
Stepan, 1995
Sul
29,6%
Sobestiansky et al., 2001
Sul
54,9%
Silva et al., 2001
Sul, Sudeste e Centro-oeste
75,7%
Silva et al., 2002
Sul, Sudeste e Centro-oeste
69,25
Silva et al., 2006
Sul, Sudeste e Centro-oeste
63,6%
Moreira et al., 2011
Centro-oeste
53,6%
Fonte: Takeuti, (2017)
A pneumonia enzoótica (pneumonia micoplásmica) é uma pneumonia crônica, que cursa
com tosse seca e não produtiva e afeta suínos de todas as idades, principalmente nas fases de
crescimento e terminação (DOS SANTOS et al., 2012). Ao comparar planteis positivos e livres de
M. hyopneumoniae, Yeske (2015) observou 1,39% a mais de mortalidade de suínos de terminação,
0.91% a mais de descartes, além de US$ 0,61 a mais de gastos por animal com tratamentos em
granjas positivas. Além dos efeitos diretos da doença, M. hyopneumoniae causa destruição de
cílios presentes em brônquios e bronquíolos, levando à imunossupressão do animal e
predisposição a co-infecções com vírus ou outras bactérias, caracterizando o “Complexo de
Doenças Respiratórias dos Suínos” (CDRS), que normalmente agrava o quadro clínico dos
animais afetados, aumentando as taxas de mortalidade, gastos com medicamentos e vacinas, e
reduzindo a performance dos animais (DOS SANTOS et al., 2012; KICH et al., 2010; THACKER
& MINION, 2012).
No Brasil, a infecção associada com M. hyopneumoniae e Pasteurella multocida (P.
multocida) A é frequentemente observada (BARCELLOS et al., 2008; KICH et al., 2010;
TAKEUTI et al., 2013). Após a avaliação histopatológica e imuno-histoquímica de pulmões com
lesões sugestivas de pneumonia em suínos de abate, Takeuti et al. (2013) observaram que 97,6%
das amostras de pulmão avaliadas apresentam lesões compatíveis com a co-infecção entre M.
hyopneumoniae e P. multocida. Essa interação é frequente, pois M. hyopneumoniae lesiona os
cílios e modifica a composição de glicoconjugados presentes nas células epiteliais de brônquios e
bronquíolos, aumentando a afinidade da P. multocida A (PARK et al., 2016).
Além de predispor os suínos a infecções secundárias, M. hyopneumoniae pode atuar em
sinergismo com outros patógenos, aumentando a severidade das doenças respiratórias quando
comparados com infecções isoladas por um único agente infeccioso. Suínos infectados por M.
hyopneumoniae e desafiados com o vírus Influenza A H1N1 após 21 dias apresentam sinais
clínicos mais acentuados e lesões pulmonares mais extensas, além de redução de ganho de peso
diário mais severa quando comparados a animais desafiados apenas com o vírus (DEBLANC et
al., 2012). A infecção prévia por M. hyopneumoniae em animais desafiados por Influenza A H1N1
acarreta em uma resposta inflamatória mais acentuada e mais precoce frente ao vírus, aumentando
a produção de macrófagos, neutrófilos e citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, IL-1β e TNF-α,
agravando os sinais clínicos causados pela Influenza (DEBLANC et al., 2016). Já na co-infecção
de M. hyopneumoniae e Influenza A H1N2 aparentemente existe uma competição entre os agentes,
em que a resposta imunológica frente ao vírus pode reduzir a presença da bactéria nos lobos
diafragmáticos do pulmão (DEBLANC et al., 2012).
Além do sinergismo entre M. hyopneumoniae e Influenza A H1N1, a interação entre M.
hyopneumoniae e Circovirus Suíno Tipo 2 (PCV2) em leitões de 4 a 16 semanas de idade também
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foi observada (FABLET et al., 2012). Leitões infectados por PCV2 apresentam maior
probabilidade de se infectarem por M. hyopneumoniae e a co-infecção entre esses dois agentes
potencializa sinais clínicos respiratórios e lesões pulmonares, diminui ganho de peso e prolonga a
presença do vírus em tecidos linfoides e pulmões dos animais (DORR et al., 2007). Além disso,
suínos desafiados com M. hyopneumoniae e PCV2 apresentam maior chance de desenvolverem a
Síndrome Multissistêmica do Definhamento (SMD) quando comparados àqueles inoculados
apenas com PCV2 (OPRIESSNIG et al., 2004). Esse sinergismo pode estar relacionado à produção
de citocinas pró-inflamatórias e proliferação celular induzidas pelo M. hyopneumoniae, o que
favoreceria a replicação viral (OPRIESSNIG et al., 2004; WANG et al., 2016) e consequentemente
uma maior persistência do vírus no suíno (OPRIESSNIG et al., 2004).
Dinâmica de infecção de Mycoplasma hyopneumoniae
A transmissão de M. hyopneumoniae ocorre principalmente por contato direto, via
vertical, da porca para os leitões (CALSAMIGLIA & PIJOAN, 2000), ou horizontal, de leitão para
leitão (CLARK et al., 1991; FANO et al., 2005), através de secreções nasais e aerossóis
eliminados nos episódios de tosse e espirros. Ainda, M. hyopneumoniae possui resistência a baixas
temperaturas e sua viabilidade é favorecida pela presença de poeira, facilitando a transmissão
indireta da bactéria (BROWNE et al., 2017). A transmissão pelo ar também foi demonstrada por
Otake et al. (2010), que detectaram cepas de M. hyopneumoniae viáveis, com capacidade
infectante, por até 9,2 km de distância em regiões de baixo relevo.
Apesar das múltiplas formas de transmissão de M. hyopneumoniae, diversos trabalhos
sobre a dinâmica de infecção de M. hyopneumoniae foram realizados demonstrando a importância
da transmissão vertical (porca-leitões), principalmente por leitoas. Embora os leitões nasçam livres
de M. hyopneumoniae (PIETERS, 2012), estão suscetíveis à colonização já nas primeiras semanas
de vida (CLARK et al., 1991). A chance de leitões serem colonizados por M. hyopneumoniae
durante a lactação é 5.4 vezes maior se suas mães estiverem excretando a bactéria, demonstrando
que a presença de porcas positivas para M. hyopneumoniae durante o período lactacional é um
fator de risco importante na transmissão do agente (WURTZ et al., 2016). Além disso, quanto
maior o período de lactação, ou seja, quanto mais tempo os leitões permanecem em contato com
porcas positivas, maior a probabilidade de colonização dos leitões por M. hyopneumoniae
(PIETERS et al., 2014).
Embora seja possível identificar porcas de ordem de parto mais avançado sendo capazes
de excretar M. hyopneumoniae durante a fase de permanência na maternidade (CALSAMIGLIA &
PIJOAN, 2000), matrizes de ordem de parto menor representam as categorias mais importantes na
transmissão vertical de M. hyopneumoniae (Figura 1), pois excretam o agente com maior
frequência (CALSAMIGLIA & PIJOAN, 2000) e possuem menores títulos de anticorpos. Pijoan
(2003) observou que 92% das porcas de ordem de parto 0 a 2 excretam M. hyopneumoniae no
período lactacional, enquanto que fêmeas de ordem de parto maior ou igual a 3 apresentam cerca
de 20% de positividade.
A introdução de animais de reposição é uma prática comum na suinocultura e pode
acarretar em problemas sanitários importantes, tanto para os suínos do plantel, quanto aos que
estão sendo introduzidos, principalmente quando ocorre a entrada de animais negativos em granjas
positivas para M. hyopneumoniae (PIETERS & FANO, 2016). O aumento na taxa de reposição de
leitoas, mesmo que vacinadas, aumenta a ocorrência de doença clínica, desestabilizando o plantel
(NATHUES et al., 2013) e aumentando a número de variantes de M. hyopneumoniae circulantes
nas granjas (VRANCKX et al., 2011). Como a renovação do plantel é necessária, a introdução de
leitoas deveria ser realizada a partir de granjas com status sanitário semelhante, e a quarentena e
adaptação deveriam ser empregadas por pelo menos 30 dias.
A aclimatação é uma medida importante que pode auxiliar no controle de M.
hyopneumoniae nas granjas (PIETERS & FANO, 2016). Nathues et al. (2016) observaram uma
menor chance de serem detectados suínos positivos para M. hyopneumoniae ou de apresentarem
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sinais clínicos de pneumonia na terminação em granjas onde a aclimatação de leitoas é realizada.
Considerando-se que a infecção por M. hyopneumoniae é lenta, que os animais ficam infectados
por um longo período (PIETERS et al., 2009; VRANCKX et al., 2012; TAKEUTI et al., 2017,
dados não publicados), e que a taxa de transmissão é baixa (MEYNS et al., 2004), a exposição de
leitoas negativas deveria ser iniciada por volta dos 50 dias de idade através do contato direto com
suínos infectados por M. hyopneumoniae (PIETERS & FANO, 2016). Como o início da infecção
e excreção ocorre entre 4 e 6 semanas após a exposição e a excreção pode durar aproximadamente
240 dias (PIETERS et al., 2009), haveria tempo para que os animais se recuperassem e cessassem
a eliminação de M. hyopneumoniae até a data do primeiro parto, diminuindo assim a transmissão
vertical (PIETERS & FANO, 2016). Roos et al. (2016) sugerem que o melhor cenário para expor
naturalmente leitoas livres de M. hyopneumoniae em uma baia com 10 animais, é o contato de 6
leitoas que estejam eliminando o agente com 4 negativas em um período de 4 semanas. Embora
seja imprescindível a utilização desse manejo em granjas positivas que recebem leitoas negativas
para M. hyopneumoniae, a aclimatação de leitoas é sugerida em todos os planteis, mesmo naqueles
que realizam auto-reposição do plantel reprodutivo, devido à presença de subpopulações de leitoas
negativas dentro de granjas positivas, que são suscetíveis à infecção, e podem excretar a bactéria
em partos subsequentes, colonizando seus leitões (TAKEUTI et al., 2017, dados não publicados).
Na ocorrência de transmissão vertical (porca-leitões) de M. hyopneumoniae, uma pequena
quantidade de animais (1,5%) é geralmente colonizada na primeira semana de vida (SIBILA et al.,
2007), porém um número expressivo de leitões pode se infectar através de aerossóis ou contato
direto com suas mães até o final da lactação (FANO et al., 2007; PIETERS et al., 2014). Villarreal
et al. (2011) observaram que em 68% das granjas avaliadas, pelo menos um leitão foi detectado
positivo para M. hyopneumoniae em idade de desmame (3 semanas de vida). Fablet et al. (2012)
também observaram que o nível de infecção para M. hyopneumoniae às 4 semanas de idade
apresentou correlação positiva com o nível de infecção em idades subsequentes (10 e 16 semanas
de idade) e que a presença de animais colonizados às 16 semanas de idade foi associada à presença
de lesões sugestivas de pneumonia no abate. Ainda, a maior frequência de leitões desmamados
colonizados por M. hyopneumoniae está relacionada não só com o aumento na prevalência de
lesões pulmonares ao abate, mas também com a severidade das mesmas (FANO et al., 2007).
Dessa forma, reduzir ao máximo a transmissão vertical (porca-leitões) representa uma etapa
importante no controle da infecção por M. hyopneumoniae, a fim de reduzir a presença de
pneumonia em animais de terminação e os prejuízos econômicos diretos e indiretos em
decorrência dessa enfermidade.
Uma importante forma de transmissão horizontal ocorre na creche e terminação (Figura
1) pelo contato direto de suínos positivos para M. hyopneumoniae com animais suscetíveis. A
frequência de leitões desmamados colonizados por M. hyopneumoniae varia e pode estar
relacionada ao tipo de sistema de produção. Em criações de ciclo completo, a infecção tende a ser
mais precoce (maternidade), pela transmissão progressiva e constante entre os animais suscetíveis
e infectados (SIBILA et al., 2004; GIACOMINI et al., 2016). Já em sistemas de múltiplos sítios
(dois sítios, três sítios ou wean-to-finish), as infecções tendem a ser tardias devido à interrupção na
transmissão horizontal de M. hyopneumoniae, já que os animais são separados e reagrupados.
Dessa forma, um menor número de leitões é colonizado na maternidade, porém um aumento
abrupto de suínos infectados pode ser observado na terminação (SIBILA et al., 2004;
GIACOMINI et al., 2016; TAKEUTI et al., 2017, dados não publicados), principalmente em
granjas onde há o contato de suínos de diferentes idades, aumentando a chance de ocorrência de
pneumonia (NATHUES et al., 2016). A presença de suínos positivos para M. hyopneumoniae na
terminação está correlacionada com a presença (FABLET et al., 2012) e a severidade de lesões
pulmonares ao abate (VRANCKX et al., 2012), demonstrado a importância de estudos sobre a
dinâmica de infecção de M. hyopneumoniae, em que a presença do agente in vivo está interligada
com o que é observado na cadeia final. Vale ressaltar que as condições encontradas na terminação
aumentam a susceptibilidade do animal à infecção por M. hyopneumoniae, como superlotação,
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excesso de poeira e gases, presença de micotoxinas, brigas entre animais, queda de imunidade e
aumento do estresse. O estresse crônico pode levar à diminuição da imunidade celular
(VERBRUGGHE et al., 2012), que possui um papel importante na infecção causada pelo M.
hyopneumoniae (PARK et al., 2016). Outro fator que pode ter relação com a intensidade dos sinais
clínicos e lesões pulmonares causadas pela infecção pelo M. hyopneumoniae é a presença de
diferentes variantes de M. hyopneumoniae encontradas em granjas (VRANCKX et al., 2012;
CHARLEBOIS et al., 2014; DOS SANTOS et al., 2015; PANTOJA et al., 2016; TAKEUTI et al.,
2017, dados não publicados) ou até no mesmo animal (VRANCKX et al., 2011). Michiels et al.
(2017) observaram que lotes de suínos que apresentam mais de seis variantes de M.
hyopneumoniae apresentam maior prevalência e severidade de lesões pulmonares sugestivas da
infecção por M. hyopneumoniae, sugerindo que lotes de animais que apresentam menor variedade
de variantes, tendem a apresentar melhor saúde pulmonar. Grande variabilidade genética foi
observada em amostras obtidas em leitoas pré-púberes provenientes de três multiplicadoras
brasileiras (TAKEUTI et al., 2017, dados não publicados), o que poderia estar relacionado à
prevalência acentuada de lesões sugestivas de pneumonia enzoótica em abatedouros brasileiros.
Ainda, sabe-se que suínos inoculados com cepas de baixa virulência não estão protegidos frente a
uma cepa de alta patogenicidade, ou seja, reinfecções podem ocorrer quando um animal é
infectado com cepas de diferente virulência (VILLARREAL et al., 2009), o que pode ser um
desafio em granjas onde ocorra a mistura de suínos de diversas origens.

Figura 1. Dinâmica de infecção de M. hyopneumoniae em planteis positivos. Com a entrada de
leitoas de reposição negativas ou recentemente infectadas em planteis positivos, a excreção de M.
hyopneumoniae tende a ocorrer ainda ao primeiro parto devido à longa duração da infecção. Em
consequência do contato da porca infectada com sua leitegada, ocorre a colonização de leitões
lactentes, cuja prevalência varia com o tipo de sistema de produção (ciclo completo ou múltiplos
sítios). Na creche e terminação, onde os sinais clínicos são observados, o contato direto entre
leitões infectados e suscetíveis permite que a infecção ocorra continuamente.
Fonte: Takeuti, (2017)
A vacinação para M. hyopneumoniae possui uma série de benefícios, como: a redução da
pressão de infecção nos pulmões, sinais clínicos e lesões pulmonares (WOOLLEY et al., 2014), e

115

K.L. Takeuti & D.E.S.N. Barcellos
o aumento do ganho de peso diário em 29,63 gramas/dia quando comparados suínos vacinados
com não vacinados (ELSBERND et al., 2012). No entanto, vacinar os animais não previne a
aderência/colonização da bactéria no trato respiratório (PIETERS et al., 2010; VILLARREAL et
al., 2011) ou reduz a transmissão de M. hyopneumoniae (VILLARREAL et al., 2011). O uso de
antimicrobianos também tem eficácia limitada frente à infecção por M. hyopneumoniae, já que não
são capazes de eliminar a bactéria do trato respiratório dos suínos (LE CARROU et al., 2006).
Dessa forma, compreender a dinâmica de infecção de M. hyopneumoniae é fundamental para que
outras medidas de controle e prevenção sejam estabelecidas ou para que protocolos vacinais sejam
implantados estrategicamente, a fim de aumentar a sua eficácia.
Considerações Finais
A alta prevalência de granjas positivas para M. hyopneumoniae, e a limitada utilização
dos programas de erradicação dessa bactéria na suinocultura brasileira fazem com que seja
necessário estabelecer medidas de prevenção e controle que sejam eficazes para que a ocorrência
da pneumonia enzoótica seja economicamente aceitável. Embora o uso de antimicrobianos e de
protocolos vacinais sejam os principais métodos de prevenção ou controle da doença, eles não
impedem a infecção ou redução de transmissão da bactéria entre suínos. Dessa forma, essas
medidas não devem ser as únicas a serem consideradas. Compreender a dinâmica de transmissão
de M. hyopneumoniae, que é longa e pode persistir nos planteis silenciosamente, permite
identificar fatores de risco para a infecção e quais as melhores estratégias para controlar ou
minimizar prejuízos econômicos que são frequentemente observados na terminação. Ainda, o
controle da infecção por M. hyopneumoniae resulta tanto na redução de prejuízos diretos, quanto
indiretos, já que co-infecções são frequentemente observadas e podem atuar em sinergismo,
exacerbando sinais clínicos e lesões pulmonares.
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Resumo
Existe a necessidade de um diagnóstico preciso sobre a causa dos aumentos de volume na
área umbilical de suínos por ocasião do abate, para que sejam adotados critérios adequados durante
a inspeção das carcaças.
Introdução
Hérnias são defeitos de desenvolvimento comuns em suínos. Para hérnias umbilicais a
prevalência oscila entre 0,4% a 1,2%, com variações entre raça e sexo. Pode haver períodos de
maior ocorrência de hérnias, caso a interferência dos fatores de risco seja mais acentuada
(SEARCY-BERNAL et al., 1994).
O tamanho das hérnias é variável e depende do grau da falha umbilical e do volume de
vísceras contidas no saco herniário (MONSANG et al., 2014). Inicialmente, o aumento presente é
discreto e, com a idade, pode evoluir ou até mesmo ocorrer regressão espontânea. Os tecidos que
migram para o saco herniário, frequentemente, são omento e gordura. Quando o anel umbilical
permitir a passagem, é possível encontrar nas hérnias porções do intestino (SUTRADHAR, 2009).
O contato direto das vísceras com a pele predispõe à formação de aderências e pode afetar a
digestão/absorção. Podem ocorrer quadros de peritonite e ruptura do saco herniário (BATES &
STRAW, 2008). As hérnias umbilicais geram perdas significativas à suinocultura mundial,
destacando-se: mortes, menor ganho de peso, pior conversão alimentar, possibilidade de peritonite
e contaminação da carcaça no abate (ruptura de intestino).
A diversidade de afecções capazes de acometer a região umbilical pode gerar
diagnósticos equivocados. Na chegada dos suínos ao frigorífico, todos os aumentos de volume no
umbigo são denominados "hérnia umbilical". No entanto, podem ser, entre outros, cistos,
abscessos, fibrose subcutânea, diverticulite prepucial e úraco persistente (ANDERSEN et al.,
2014). Entre as causas conhecidas existem componentes genéticos e infecciosos, por isso um
diagnóstico diferencial adequado pode auxiliar o traçado de planos de ação para correção dos
problemas e buscar diminuição de perdas.
Embriologia, histologia e anatomia do cordão umbilical e umbigo
A comunicação entre o feto e a mãe durante a vida intrauterina se dá exclusivamente
através do cordão umbilical. Devido à ausência de funcionamento pulmonar no feto, o oxigênio
deve provir da mãe através da placenta ao cordão umbilical (SOUZA et al., 2012). Existe a
necessidade constante de oxigenação do sangue e de nutrientes para que ocorra o desenvolvimento
fetal (SOUZA et al., 2012).
O cordão umbilical é derivado do zigoto, desenvolve-se a partir do saco vitelino e
alantóide (CILLEY, 2012). Em humanos, a composição clássica do umbigo ocorre da combinação
entre o dobramento lateral e a flexão ventral do disco germinal trilaminar do embrião. O
desenvolvimento dessas estruturas inicia aproximadamente na quarta semana de gestação
(CILLEY, 2012). Nesse estágio de desenvolvimento, ainda não há formação de vasos sanguíneos,
músculos e nervos (SKANDALAKIS et al., 1997). Posteriormente, ocorre o desenvolvimento dos
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músculos retos abdominais direito e esquerdo. Com a aproximação de ambos existe o fechamento
cranial e caudal da cavidade abdominal, exceto o anel umbilical, que permanece aberto
(SKANDALAKIS et al., 1997).
Histologicamente, o cordão umbilical é composto por epitélio simples cuboidal a
escamoso estratificado contínuo, proveniente do âmnion (CILLEY, 2012; FERGUSON &
DODSON, 2009). A composição do cordão umbilical é em parte por tecido elástico, também
chamado tecido conjuntivo mucoso. A proteção das estruturas que compõem o cordão umbilical se
dá pela geleia de Wharton (FERGUSON & DODSON, 2009; NARO et al., 2001). Os
miofibroblastos presentes na geleia de Wharton tem características estruturais de fibroblastos e
células musculares lisas e formam o colágeno e outras proteínas que podem participar ativamente
da regulação do fluxo sanguíneo do cordão umbilical (CILLEY, 2012; FERGUSON & DODSON,
2009).
Nos suínos a formação do cordão umbilical normal se dá pela junção da veia umbilical,
das duas artérias umbilicais, do úraco e de vestígios do saco vitelino (SOUZA et al., 2012). Em
ovinos (ALMEIDA et al., 2000), felinos (AMBROSIO, et al., 2000) e bovinos (RIBEIRO et al.,
1997) há duas veias e duas artérias umbilicais. Equinos apresentam duas artérias e uma veia
umbilical (BAIRD, 2008; CARVALHO et al., 2001). Pela veia umbilical circula sangue rico em
oxigênio e as artérias carreiam sangue pobre em oxigênio, proveniente do feto (KONIG &
LIEBBICH, 2004). As artérias apresentam parede espessa e localizam-se lateralmente à bexiga do
feto e, após o nascimento, tornam-se ligamentos laterais da bexiga. Quando ocorre infecção de
uma ou ambas as artérias a lesão é chamada onfaloarterite (BAIRD, 2008). A veia umbilical
percorre o cordão umbilical até o fígado. Após o parto, pela ausência de função, torna-se o
ligamento redondo do fígado (BAIRD, 2008).
A disposição vascular é em formato helicoidal e as artérias umbilicais contornam o úraco
(FERGUSON & DODSON, 2009). Em equinos, cães e gatos, o cordão umbilical é dividido em
amniótico e alantoico devido ao tipo de placenta das espécies. Em leitões, cordeiros e bezerros, o
âmnion surge sobre a superfície do cordão umbilical. Nestes, o cordão é curto e rompe-se no
nascimento (McGEADY et al., 2013).
O úraco é responsável por ligar a bexiga em desenvolvimento ao umbigo e saco alantóide.
Através dessa estrutura, parte da urina do feto é transportada até a placenta e é eliminada junto
com a urina materna. Com o desenvolvimento fetal, o úraco regride e, ao nascimento, perde
totalmente a função, pois a urina é excretada através da uretra (BEGG, 1930). Em alguns casos
podem ocorrer anormalidades no úraco, como o não fechamento e, consequentemente, predispor a
infecções (KUBOTA et al., 2003).
Etiopatogenia
As causas das hérnias umbilicais ainda não estão totalmente esclarecidas. Sugere-se que
sejam necessários fatores de risco para que venham a ocorrer, como: falhas na musculatura da
região umbilical (BENDAVID, 2004), infecções umbilicais (JEAN & ANDERSON, 2009),
limpeza e higiene inadequada do ambiente (BATES & STRAW, 2008), sucção frequente do
umbigo (PENNY, 1983) e influência de componentes genéticos (ZHAO, 2009).
O enfraquecimento da musculatura ao redor do umbigo não permite o fechamento
completo da abertura umbilical e, consequentemente, pode ocorrer a protrusão de alças intestinais
(BATES & STRAW, 2008). Em humanos, uma das estruturas, frequentemente, afetadas é a fáscia
transversal que faz parte da fáscia endoabdominal. Os danos à integridade dos tecidos locais
(músculos, fáscias) ocorrem devido a degenerações, principalmente, em indivíduos susceptíveis
(BENDAVID, 2004). Na presença de hérnias, na musculatura local, as fibras de colágeno tem
diâmetro variável e frequência irregular. Essa característica demonstra o envolvimento de fatores
sistêmicos nas hérnias. A alteração do padrão de colágeno na fáscia transversal ocorre pelo
aumento da vascularização e celularidade (BENDAVID, 2004). Ainda, é importante a manutenção
da proporção de colágenos tipo I e tipo III. Quando ocorre a redução de proporção, há alteração do
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arranjo geométrico e do diâmetro das fibras de colágeno e diminuição da quantidade de ligações
cruzadas, consequentemente, reduzindo a estabilidade do tecido conjuntivo (JUNGE et al., 2004).
O colágeno tipo I forma uma rede de fibras espessas organizadas em feixes e se
caracteriza pela resistência à tração. O colágeno tipo III forma fibras isoladas e finas, é o colágeno
imaturo, encontrado, predominantemente, em cicatrizações primárias (JUNGE et al., 2004). A
junção entre ambos resulta em feixes de tamanho intermediário (FRIEDMAN et al., 1993). Falhas
no metabolismo do colágeno podem causar alterações na fibrilogênese e, como resultado, ocorre a
formação de tecidos incapazes de suportar a pressão exercida. O aumento de colágeno tipo III
pode levar a alterações da matriz de colágeno na parede abdominal e predispor ao
desenvolvimento de hérnias.
O manejo correto do cordão umbilical dos leitões no momento do parto e logo após o
nascimento é muito importante. Ao nascer, na tentativa de alcançar o aparelho mamário da fêmea,
o leitão exerce tração no cordão umbilical e pode lesionar a musculatura da região umbilical e,
consequentemente, predispor a hérnias (STRAW, 2008). Por isso é importante adequada
assistência ao parto, onde um funcionário deve romper com cuidado o cordão da placenta,
evitando tração excessiva. Também é importante que haja cuidado no momento da ligadura, corte
e antissepsia do umbigo, para evitar infecções (JEAN & ANDERSON, 2006). O corte ou
rompimento do cordão umbilical muito próximo à inserção com a cavidade abdominal pode
predispor ao surgimento de hérnias (SOUZA et al., 2012; SUTRADHAR, 2009).
Outros fatores importantes para a ocorrência de hérnias são limpeza, desinfecção e tempo
de vazio sanitário das instalações. Mesmo sendo rápida a queda do cordão umbilical (em média 16
horas após o nascimento), podem ocorrer infecções ascendentes ocasionadas por bactérias e
fungos. Os principais agentes são: Actinomyces spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,
Fusobacterium necrophorum, Pasteurella spp., Salmonella spp. e Proteus spp. (SOUZA et al.,
2012). Infecções no umbigo podem causar enfraquecimento da musculatura abdominal adjacente e
predispor a hérnias adquiridas (SUTRADHAR, 2009). Por definição, infecção umbilical é a
inflamação das estruturas umbilicais que pode envolver artérias e veias umbilicais, úraco ou
tecidos imediatamente circunjacentes ao umbigo (SOUZA et al., 2012).
Um comportamento anormal observado eventualmente em leitões é a sucção do umbigo.
Pode provocar danos na musculatura adjacente à região umbilical e, consequentemente,
surgimento de hérnias (PENNY, 1983). A sucção está associada a vários fatores de risco, entre os
quais: desmame precoce (BENCH & GONYOU, 2001; WEARY, et al., 1999; WIDOWSKI, et al.,
2008), mistura de animais, superlotação, deficiências de ambiente (frio, umidade, higiene
precária), dieta inadequada (erros na granulometria da ração e na composição ou palatabilidade),
acesso restrito a água e comportamentos anormais de sucção sem causa definida (SOUZA et al.,
2012).
Outra alteração na área umbilical é o úraco persistente, que é raro e decorrente de má
formação congênita. Já foi encontrado em humanos (KUBOTA, et al., 2003) e em diferentes
espécies animais, como gatos (ALEIXO et al., 2007), mini suínos (WEAVER, 1966), ratos
(BORRÁS, 1983), bezerros (STEINER & LEJEUNE, 2009) e potros (PEYTON, 1981). Quando
presente pode predispor a uma série de distúrbios como abscessos, fístulas e descargas purulentas
pelo umbigo (BORRÁS, 1983; KUBOTA, 2003). Há também relatos de associação do úraco
persistente com hérnias umbilicais (BORRÁS, 1983).
Os fatores genéticos envolvidos com hérnias umbilicais ainda são poucos conhecidos
(DING et al., 2009). Atualmente, vários grupos de pesquisadores tem procurado esclarecer os
genes envolvidos no desenvolvimento da condição (RUTTEN-RAMOS & DEEN, 2006). A
evolução e ampla difusão das técnicas de biologia molecular tem auxiliado a identificar genes
capazes de interferir no desempenho de rebanhos suínos (ZHAO, 2009). Atualmente, a tecnologia
permite a seleção assistida por marcadores moleculares (DING et al., 2009). É possível observar a
influência das raças na ocorrência de hérnias umbilicais. Leitões filhos de machos das raças
American Spotted e Duroc tem maior chance de desenvolverem hérnia umbilical quando
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comparado às progênies de machos Yorkshire (SEARCY-BERNAL et al., 1994). Além disso,
machos, individualmente, podem exercer influência na transmissão genética das hérnias
umbilicais. Searcy-Bernal et al. (1994) acompanharam desde o nascimento até a creche 378 leitões
da raça Duroc. Foram observados no total 10 suínos com hérnia umbilical e todos eram filhos do
mesmo macho. Enquanto isso, Rutten-Ramos & Deen (2006) observaram que progênies de
linhagens maternas puras apresentam duas vezes mais chances de desenvolverem hérnias
umbilicais em comparação às progênies de linhagens maternas com cruzamentos.
Outro estudo realizado por Ding e colaboradores (2009), foram avaliados leitões
provenientes do cruzamento entre as raças Duroc White e Erhualian Chinesa, a fim de identificar o
loco susceptível para a ocorrência de hérnias umbilicais, escrotais e inguinais. Foram utilizados
dois métodos estatísticos na análise, nas hérnias umbilicais um dos testes identificou 11 regiões
cromossômicas em 8 cromossomos enquanto o outro teste identificou 10 regiões cromossômicas
em 8 cromossomos. Os resultados refletem a complexidade da base genética e a diversidade
poligênica das diferentes condições patológicas. Além disso, demonstraram a importância da
interação entre fatores ambientais e a susceptibilidade de alelos presentes em múltiplos genes
(DING et al., 2009). Nas hérnias inguinais, os genes envolvidos podem ser responsáveis por uma
série de aspectos, entre eles: controle da descida testicular, fechamento do processo vaginal e
fechamento do canal inguinal (GRINDFLEK et al., 2006). Zhao (2009) identificou 2 genes
envolvidos no metabolismo do colágeno (HOAX 10, MMP2). Detectou também um gene
responsável pela síntese de zinco (ZFPM2), considerado candidato ao desenvolvimento de hérnias
diafragmáticas e que teve significativa frequência nas hérnias escrotais. Além disso, foi
identificado outro gene, colágeno tipo II α1 (COL2A1), envolvido no desenvolvimento de hérnia
escrotal em suínos. Estes genes estão potencialmente envolvidos com o desenvolvimento de
criptorquidismo e hérnia escrotal em suínos (ZHAO, 2009)
Diagnóstico diferencial
É importante o diagnóstico correto das hérnias para poder estabelecer planos de ação com
a finalidade de reduzir perdas tanto na granja quanto no frigorífico. Há diferentes condições
patológicas que rotineiramente podem ser confundidas com hérnias umbilicais, entre as quais:
cisto, fibrose subcutânea, abscesso, diverticulite prepucial e úraco persistente (ANDERSEN et al.,
2014). Esta diversidade de condições patológicas reforça a importância do diagnóstico diferencial
para monitorar a origem do problema, seja ele congênito ou adquirido. Na Tabela 1, é possível
observar a variedade de achados patológicos após a abertura das carcaças no frigorífico.
O diagnóstico de hérnias em animais vivos é difícil se for usada somente a anamnese.
Para o exame clínico, recomenda-se a palpação e, pela visualização da área com aumento de
volume, observar o tamanho, formato, coloração, presença ou não de focos supurativos,
consistência, sensibilidade à palpação e presença ou não de anel herniário (SOUZA et al., 2012). A
ultrassonografia seria uma ferramenta de diagnóstico útil para avaliar a extensão do problema e
verificar se há comprometimento de órgãos como intestino, fígado e bexiga (BAIRD, 2008). Seria
possível então observar estruturas não identificadas na palpação, além de definir se é possível a
redução ou não da hérnia (STEINER & LEJEUNE, 2009). Pelo custo e dificuldade do uso à
campo, a técnica tem sido restrita a trabalhos experimentais.
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Tabela 1. Alterações presentes na análise de aumentos de volume na região umbilical em
suínos de abate, através da observação macroscópica.
Classificação macroscópica
Total
%
Hérnia
92
39.14
Hérnia e cisto
4
1.70
Hérnia e flap
39
16.59
Hérnia e fibrose
5
2.12
Hérnia, fibrose e abscesso
1
0.42
Hérnia, cisto e flap
3
1.27
Hérnia, flap e fibrose
5
2.55
Hérnia e peritonite
4
1.70
Cisto
45
19.14
Cisto e flap
8
3.40
Cisto e fibrose
1
0.42
Cisto e abscesso
1
0.42
Flap
10
4.25
Flap, cisto e fibrose
6
2.55
Flap e fibrose
4
1.70
Flap e abscesso
1
0.42
Fibrose
1
0.42
Fibrose e abscesso
3
1.27
Abscesso
2
0.85
Total
235
100
O diagnóstico de hérnias em animais vivos é difícil se for usada somente a anamnese.
Para o exame clínico, recomenda-se a palpação e, pela visualização da área com aumento de
volume, observar o tamanho, formato, coloração, presença ou não de focos supurativos,
consistência, sensibilidade à palpação e presença ou não de anel herniário (SOUZA et al., 2012). A
ultrassonografia seria uma ferramenta de diagnóstico útil para avaliar a extensão do problema e
verificar se há comprometimento de órgãos como intestino, fígado e bexiga (BAIRD, 2008). Seria
possível então observar estruturas não identificadas na palpação, além de definir se é possível a
redução ou não da hérnia (STEINER & LEJEUNE, 2009). Pelo custo e dificuldade do uso à
campo, a técnica tem sido restrita a trabalhos experimentais.
A biópsia e citopalogia, da hérnia ou da estrutura que está causando o aumento de volume
na área umbilical podem ser utilizadas antes dos animais serem submetidos ao procedimento
cirúrgico de correção das hérnias. Os métodos de diagnóstico auxiliares à anamnese são
importantes para diferenciar hérnias de abscessos, por exemplo. É importante o diagnóstico
diferencial para que o procedimento cirúrgico tenha maiores chances de sucesso (MONSANG,
2014).
Tratamento
As hérnias umbilicais pequenas podem apresentar resolução espontânea, quando o anel
umbilical for aproximadamente igual ou menor do que 2 cm (RILLEY, 1997). Hérnias grandes e
com alça intestinal encarcerada requerem intervenção (AL-SOBAYIL & AHMED, 2007).
O principal método de tratamento para as hérnias é a redução cirúrgica (SUTRADHAR,
2009). Atualmente, o tratamento para hérnias umbilicais não é comumente realizado na
suinocultura tecnificada. O tratamento cirúrgico, pelo custo, se torna inviável dentro do sistema
produtivo. Além disso, não há garantia da completa resolução do problema, podendo ocorrer
recidiva (SUTRADHAR, 2009). O tratamento cirúrgico pode ser usado nos casos em que os
suínos forem criados como animais de estimação (MONSANG, 2014). Nesses casos, a correção
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cirúrgica das hérnias tem sido a técnica mais usada e apresenta boas chances de sucesso
(MONSANG, 2014; SUTRADHAR, 2009).
Uma alternativa que vem sendo testada com sucesso é a aplicação de anéis elásticos ao
redor do saco herniário. O baixo custo da técnica tem despertado interesse na sua utilização
(POLLICINO, 2007). Os animais são submetidos à sedação para a aplicação dos anéis elásticos. O
comportamento após o procedimento não demonstra que estejam sentindo dor, desconforto ou
sinais sistêmicos (inapetência, letargia, decúbito prolongado, autofagia). Em média, no 5o dia após
a colocação dos anéis, o saco herniário começa a apresentar isquemia e necrose (POLLICINO,
2007). Existem outros métodos alternativos para correção de hérnias, aplicados principalmente em
ruminantes, entre eles: ligadura do saco herniário, sutura do saco herniário, utilização de grampos
e excisão radical do saco herniário (SUTRADHAR, 2009). Alguns autores recomendam que
animais afetados venham a ser abatidos precocemente (com idade entre 50 e 60 dias e 15 a 25 kg,
em média). Isso seria capaz de reduzir as perdas por mortes devido ao encarceramento das alças
intestinais e aderências no saco herniário. Outra alternativa para o controle seria o abate
humanitário dos herniados destinando ao consumo próprio dos produtores e funcionários das
granjas (SEARCY-BERNAL et al., 1994). Em suínos mais pesados ou naqueles com hérnias
muito grandes, o saco herniário pode ser lesado pelo contato e/ou fricção com o piso das baias, que
muitas vezes é abrasivo e pode gerar lesões crônicas e, consequentemente, ruptura da hérnia.
Perdas geradas por hérnias
(I) Granja
As perdas geradas por hérnias variam desde a desvalorização do suíno no abate até
problemas como comprometimento do bem-estar e mortalidade. O prejuízo econômico gerado pela
presença de hérnias é relevante na suinocultura mundial (DING et al., 2009). Nas hérnias
umbilicais, devido à compressão mecânica, o próprio organismo desencadeia uma resposta
inflamatória local. Há engrossamento da mucosa da alça intestinal encarcerada, podendo ocorrer
obstrução do fluxo intestinal normal. Além disso, o aumento de permeabilidade e/ou falta de
integridade da mucosa intestinal podem prejudicar a absorção de nutrientes e facilitar a passagem
de bactérias e/ou toxinas para a corrente sanguínea (BATES & STRAW, 2008; DING et al., 2009).
É comum ocorrer encarceramento das alças intestinais e do omento dentro do saco
herniário, desencadeando peritonite (BATES & STRAW, 2008). Na maioria dos animais que
morrem com hérnias não reduzidas, na necropsia, é observada aderência e diferentes quantidades
de fibrina na cavidade abdominal. Straw et al. (2008) observaram a correlação entre mortalidade e
o tamanho do saco herniário. Para avaliação do tamanho das hérnias, foi sugerida uma escala de
escores entre pequeno (bola de golfe), médio (bola de baseball) e grande (melão). As taxas de
mortalidade foram 4,0%, 3,1% e 8,3%, respectivamente (STRAW et al., 2008). Leitões com
hérnias apresentam menor ganho de peso antes do desmame quando comparados aos não afetados
(SEARCY-BERNEL et al., 1994). Apesar dos suínos com hérnias apresentarem menor taxa de
crescimento, o ganho de peso médio diário pode não diferir de acordo com o tamanho do saco
herniário quando usada a classificação acima (STRAW et al., 2008).
É comum ocorrer encarceramento das alças intestinais e do omento dentro do saco
herniário, desencadeando peritonite (BATES & STRAW, 2008). Na maioria dos animais que
morrem com hérnias não reduzidas, na necropsia, é observada aderência e diferentes quantidades
de fibrina na cavidade abdominal. Straw et al. (2008) observaram a correlação entre mortalidade e
o tamanho do saco herniário. Para avaliação do tamanho das hérnias, foi sugerida uma escala de
escores entre pequeno (bola de golfe), médio (bola de baseball) e grande (melão). As taxas de
mortalidade foram 4,0%, 3,1% e 8,3%, respectivamente (STRAW et al., 2008). Leitões com
hérnias apresentam menor ganho de peso antes do desmame quando comparados aos não afetados
(SEARCY-BERNEL et al., 1994). Apesar dos suínos com hérnias apresentarem menor taxa de
crescimento, o ganho de peso médio diário pode não diferir de acordo com o tamanho do saco
herniário quando usada a classificação acima (STRAW et al., 2008).
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(II) Frigorífico
Carcaças com lesões sugestivas de acometimento sistêmico tem menor valorização
quando comparadas àquelas sem comprometimento (BATES & STRAW, 2008). Nas hérnias
diretas, onde as vísceras estão em contato com a pele, é comum a ocorrência de aderência e,
consequentemente, peritonite. De acordo com a legislação, carcaças com lesões indicativas de
processos infecciosos sistêmicos devem ser destinadas produção de farinha de carne (BRASIL,
2008).
A abertura da carcaça de suínos com hérnia representa alto risco para a ruptura do
intestino. Se isso ocorrer, na presença de contaminação fecal, o critério adotado varia de acordo
com a extensão da área atingida. Em casos de perfuração do intestino com extensa área de
contaminação, o destino da carcaça é a graxaria. No entanto, se houver contaminação de região
localizada e for possível a retirada da área contaminada, o critério é mais brando, a carcaça pode
ser liberada para consumo "in natura" ou submetida a processamento térmico (BRASIL, 2008).
Além disso, quando o saco herniário apresentar ulcerações previamente pode ocorrer a ruptura do
mesmo e do intestino durante a escaldagem e depilação. A desvalorização da carcaça gerada pela
presença de qualquer lesão, seja local ou generalizada, é muito significativa para as indústrias de
carne devido as restrições de exportação e a fabricação de subprodutos (Figura1). Os índices de
condenações variam bastante entre indústrias, pode ser sugerida para problemas com hérnias uma
média de 0,70% de carcaças destinadas ao processamento térmico e 0,25% para graxaria
(MUSSKOPF, 2014).
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Figura 1. Destino das carcaças afetadas quando avaliada cada condição patológica sem
associações.
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Resumo
As doenças respiratórias representam um dos maiores desafios nos sistemas de
confinamento e de alta produção de suínos. São um exemplo típico de problema com determinação
multifatorial e tem como causa múltiplos agentes etiológicos intimamente associados a fatores
predisponentes e desencadeantes. O presente trabalho apresenta uma revisão sobre as formas com
que essas interações ocorrem, com ênfase no cenário brasileiro e analisando os principais agentes
bacterianos e virais envolvidos.
Introdução
As doenças respiratórias de suínos criados de forma confinada têm etiologia complexa
(multifatorial), envolvendo patógenos primários e secundários associados a fatores ambientais e de
manejo. Agentes primários predispõem a infecções secundárias geralmente pela interferência com
as defesas do hospedeiro (SORENSEN et al., 2006). Devido à quantidade de fatores e agentes
envolvidos em granjas suínas, o termo “Complexo da doença respiratória dos suínos - CDRS" tem
sido muito utilizado. Caracteriza-se como problema respiratório multifatorial envolvendo um
conjunto de infecções com Mycoplasma spp, vírus de doenças respiratórias e bactérias oportunistas
THACKER (2006). Outros autores não especificam os agentes envolvidos, consideram apenas como
um complexo respiratório com participação de vários patógenos (KIM et al., 2003; OPRIESSNIG
et al., 2007).
No Brasil, os agentes virais primários mais relevantes são influenza vírus A (IAV) e
circovírus suíno tipo 2 (PCV2) e os agentes bacterianos são Mycoplasma hyopneumoniae (Mh),
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) e Haemophilus parasuis (Hps) (BARCELLOS et al., 2008).
No país, a associação de agentes virais e bacterianos em doenças respiratórias começou a ter
importância a partir do surto de circovirose no ano 2000 (CIACCI-ZANELLA & MORES, 2003).
Com a entrada do vírus pandêmico da influenza A (pdmH1N1) no Brasil em 2010, PCV2 e o IAV
tem se mantido endêmicos e amplamente disseminados nos rebanhos comerciais do país
(BRENTANO, et al., 2002; CIACCI-ZANELLA & MORÉS, 2003). Além desses agentes nos
rebanhos brasileiros, nunca foram diagnosticados no país coronavírus respiratório suíno (PRCV) ou
vírus da síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRSV) (BRENTANO et al., 2002;
CIACCI-ZANELLA et al., 2004; RISTOW et al., 2007; SILVA et al., 2007). Já o circovírus suíno
foi muito relevante no passado, mas sua importância diminuiu com a disponibilização de vacinas
(ZANELLA et al., 2011), mantendo-se na maioria dos rebanhos vacinados numa forma de infecção
subclínica ou assintomática. A influenza suína, que foi reconhecida clinicamente em suínos pela
primeira vez no meio-oeste norte-americano em 1918 (OLSEN, 2002), ganhou importância clínica
só a partir de 1998 com o surgimento de novos subtipos e variantes genéticas (VINCENT et al.,
2008; VINCENT et al., 2009). O episódio de recombinação mais relevante nos últimos anos
aconteceu entre influenza vírus da América do Norte e linhagens virais da Eurásia, gerando vírus
tetrarecombinante- TRIG (CIACCI-ZANELLA et al., 2016), bem adaptado a novos hospedeiros.
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Inicialmente apareceu na população humana na América do Norte (GARTEN et al., 2009; SMITH
et al., 2009) e a partir daí difundiu-se rapidamente na população humana e foi diagnosticado em
rebanhos suínos de praticamente todos os países com suinocultura intensiva (CIACCI-ZANELLA
et al., 2016). Antes do surgimento do novo vírus influenza A pandêmico (pdmH1N1) havia o registro
laboratorial da infecção IAV no Brasil, mas sem manifestação clínica ou lesões compatíveis com as
da influenza nas granjas. Após a entrada do pdmH1N1 no país, a pesquisa, diagnóstico e controle
da influenza tornaram-se extremamente importantes para a saúde dos rebanhos suínos. Mesmo
assim, poucos dados estão disponíveis para nossos rebanhos (ZANELLA et al., 2011; WATANABE
et al. 2012; RAJÃO et al., 2013; NELSON et al., 2015).
Os agentes secundários mais relevantes para pneumonias de suínos no Brasil são o
Haemophilus parasuis-Hps e Pasteurella multocida-Pm (BARCELLOS et al., 2008). Além destes,
outros patógenos como Streptococcus suis, Mycoplasma hyorhinis, Trueperella pyogenes e
Pneumocystis carinii podem também estar envolvidos nas doenças respiratórias dos suínos (SILVA
et al, 2006; CAVALLINI-SANCHES et al., 2011).
Recentemente, a infecção com Salmonella Choleraesuis-Scs vem aumentando no Brasil,
cursando principalmente de forma sistêmica e com menor frequência, na forma entérica. A
pneumonia apresenta-se como componente pouco significativo nos quadros de infecção com Scs
(MORÉS & KUCHIISHI, 2015). Deve também ser ressaltado o possível papel da Fumonisina,
comum em rações no Brasil e que pode causar edema pulmonar e possui atividade imunodepressora
(PIERRON et al., 2016). A Tabela 1 mostra os tipos de lesões provocadas pelos principais agentes
de pneumonia já diagnosticados.
Tabela 1. Tipo de lesões no trato respiratório e agentes isolados em diferentes países.
Tipo de lesão
Principais bactérias
País
Autor
envolvidas
Broncopneumonia
Mycoplasma hyopneumoniae;
Estados
MORRISON et al.,
Pasteurella multocida;
Unidos
1985
Haemophilus spp.
Broncopneumonia
Mycoplasma hyopneumoniae;
Noruega
FALK et al., 1991
Pasteurella multocida;
Mycoplasma hyorhinis.
Pleuropneumonia
Pasteurella multocida;
Noruega
HOIE et al., 1991
Actinobacillus
pleuropneumoniae;
Streptococcus spp.
Abscesso pulmonar Pasteurella multocida;
Brasil
WALWITZ DE
Streptococcus spp.
ARAÚJO, 2003
Trueperella pyogenes.
Condenação
Pasteurella multocida;
Brasil
MORES, 2006
de carcaças
Actinobacillus
pleuropneumoniae;
Streptococcus spp.
Broncopneumonia
Mycoplasma hyopneumoniae;
Dinamarca
HANSEN et al.,
cranial ao abate
Pasteurella multocida;
2010
Mycoplasma hyorhinis.
Na França, Fablet et al., (2011) acompanharam 125 rebanhos afetados por doenças
respiratórias em granjas de ciclo completo ao longo do tempo, relacionando sinais clínicos com
cinco idades (4, 10, 16, 22 semanas e no abate) e lesões no frigorífico. Realizaram testes para Mh,
App, IAV, PRRSV e PCV2 usando sorologia ou PCR. Houve associação positiva entre a
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percentagem de suínos PCR positivos para PCV2 nas semanas 4, 10 e 16 e a percentagem de suínos
PCR positivos para Mh nessas idades. Para anticorpos anti PRRS nas semanas 10, 16 e 22 houve
associação com sorologia positiva para Mh na semana 22, com a percentagem de suínos com
anticorpos anti H1N1 e H1N2, e para a percentagem de suínos positivos para App sorotipo 2. Os
cinco patógenos encontrados coincidiram com os agentes associados com pneumonias no abate. Este
estudo demonstrou que a interação de Mh e PCV2 e Mh e PRRSV ocorrem de forma mais precoce,
sendo que esta última se estende até a idade do abate. Na Espanha, Simon-Grifé et al. (2010)
realizaram um estudo sorológico para influenza examinando 2.151 amostras coletadas em 98 granjas
selecionadas entre toda a população suína do país. Os resultados demonstraram que mais de 90%
das granjas apresentavam títulos para o agente. Somente 9% das granjas positivas tinham histórico
de doença clínica, reforçando a característica subclínica da maioria dos casos de influenza naquele
país.
Poucos trabalhos sobre a frequência das infecções respiratórias em suínos no Brasil foram
publicados. A grande maioria descreveu lesões pulmonares ao abate e os estudos devem ser
encarados com cautela, em função de que as lesões iniciais podem ter ocorrido nas fases de creche
e recria e assim cicatrizadas no abate. Em frigoríficos brasileiros as pleurites crônicas com
aderências são de grande importância pelo desvio das carcaças no serviço de inspeção veterinária,
depreciando assim o produto e podendo levar a condenações totais ou parciais de carcaças. Já lesões
de pneumonia tem menor repercussão como causa de desvios e, em sua maioria, tem relação com
infecções por App agindo de forma isolada ou Mh, associado com infecção com Pasteurella
multocida ou Hps (MORES, 2011). A forma mais comum de lesão pneumônica em suínos de abate
no Brasil é a causada pela infecção com Mh + Pm, como foi demonstrado no estudo realizado pala
avaliação histopatológica e imunohistoquímica de pulmões de frigorífico do sul do Brasil
(TAKEUTI et al., 2013). Através de histopatologia e imunohistoquímica foi observado que a grande
maioria dos pulmões (97,6%) apresentava lesões e marcação compatíveis com a co-infecção entre
Mh e Pm. Ainda no Brasil, foram avaliados aspectos patológicos e microbiológicos de casos clínicos
de doenças respiratórias em suínos de terminação através do exame de 75 suínos com sinais
respiratórios evidentes oriundos de 36 lotes. Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida
tipo A foram os agentes infecciosos mais prevalentes. Broncopneumonia supurativa e pleurite foram
as principais lesões respiratórias encontradas e a Pasteurella multocida tipo A, quando presente,
aumentou a extensão das lesões pulmonares (MORES et. al., 2015).
Com relação à apresentação das doenças respiratórias dos suínos no Brasil, na experiência
dos autores, existem três formas mais frequentes e importantes:
1: Sinais respiratórios provocados pela associação entre IAV e Hps. Ocorre com maior
frequência na creche;
2: Sinais respiratórios provocados pela infecção pelo M. hyopneumoniae. Pode ocorrer
desde a recria até o final da terminação e existe forte associação com fatores ambientais, de manejo
e estresse, principalmente frio ou calor excessivos, superlotação, excesso de contaminação
ambiental, excesso de gases e/ ou umidade, múltiplas origens em alojamentos, falhas de
biossegurança, presença de microtoxinas imunodepressoras na ração e problema com cochos
(dificuldade de acesso ou fluxo deficiente). É comum a associação do Mh com agentes bacterianos
secundários, em especial com a Pm. Além dessa, pode também haver infecção simultânea ou
associada do Mh com outros patógenos como IAV, App, M. hyorhinis ou Hps;
3: Pneumonia por App. Ocorre nas fases de recria e terminação e não mostra interação
significativa com outros agentes. Pneumonias com a presença combinada de App e outros agentes
são comuns, mas geralmente decorrem de infecções que são simultaneamente favorecidas pela
presença de fatores predisponentes nas granjas.
A seguir, serão revisados aspectos das defesas pulmonares e o papel dos principais
patógenos primários e secundários nas pneumonias dos suínos no Brasil.
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As defesas pulmonares
O pulmão apresenta-se como um canal aberto, com contato direto com microrganismos
provenientes do meio externo, que tem acesso às vias respiratórias superiores e inferiores durante a
respiração. Para proteção, existem mecanismos de defesas mecânicos, bioquímicos e imunológicos,
que garantem a saúde do trato respiratório e uma taxa muito baixa de infecções no pulmão, mesmo
na presença de desafios infecciosos permanentes. As barreiras mecânicas são representadas pelos
cornetos (conchas) nasais, que possuem atividades aquecedoras, umedecedoras e filtrantes. De modo
geral, considera-se que partículas maiores que 10 micras fiquem retidas no trato respiratório superior
em função dessas defesas. Já na traqueia, brônquios e bronquíolos, existe enorme importância do
mecanismo de defesa mucociliar, que consiste na remoção mecânica de sujidades e agentes
infecciosos, que ficam aprisionados no muco e são transportados até a faringe, onde são deglutidos
e eliminados nas fezes. É importante salientar que diferenças na eficiência dos mecanismos de defesa
do trato respiratório do suíno podem ser observadas. Os lobos craniais tendem a apresentar mais
lesões do que outros lobos devido a menor eficiência de remoção de agentes infecciosos presentes
nessa região (SIBILA et al., 2007). As barreiras bioquímicas são representadas por lisozima,
ferritina, e betalisina, além de uma glicoproteína de baixo peso molecular (PIJOAN & UCHOA,
1978). Existem também barreiras imunológicas, que representam o principal mecanismo de defesa
pulmonar, através da imunidade celular e humoral (atividade de anticorpos, principalmente por IgA
presente no muco, macrófagos alveolares e outros mediadores de imunidade celular). Esse complexo
de defesas é constantemente desafiado pelos mecanismos de patogenicidade (agressinas) dos
patógenos, mas também é influenciado por desafios ambientais, de manejo, estresse e presença de
micotoxinas imunodepressoras nas rações. Relações sobre manejo, ambiente, estresse e doenças
respiratórias constam em artigos previamente publicados (STÄRK, 2000; BARCELLOS et al.,
2008; VERBRUGGE et al., 2012; PIERRON et al., 2016).
Mycoplasma hyopneumoniae
Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) é uma bactéria procariota da classe Mollicutes, sem
parede celular. Habita a cavidade respiratória, principalmente entre os cílios e a ponta das
microvilosidades das células do epitélio da traqueia, brônquios e bronquíolos através de adesinas de
superfície (BLANCHARD et al., 1992). Raros microrganismos podem ser encontrados nos
bronquíolos terminais e alvéolos (JENKE, 1997). Pela localização da bactéria existe dificuldade do
hospedeiro em expressar adequadamente os mecanismos usuais de defesa e também há prejuízos na
eficácia de tratamentos antimicrobianos e de vacinas. Segundo Razin et al. (1998), as principais
etapas da patogenia da infecção por Mh são:






Adesão e colonização
Citotoxicidade para as células ciliadas do trato respiratório inferior
Competição por substratos
Evasão da resposta imune do hospedeiro
Efeito clastogênico e oncogênico

A etapa de adesão e colonização consiste da ligação do Mh à célula epitelial do epitélio
ciliado e foi revisada por Conceição & Dellagostin (2006). Depende de uma adesina proteica
denominada "P97" presente no Mh que liga-se a receptores glicolipídicos das classes sulfatídeos,
globosídeos e monosialogangliosídeos presentes na célula epitelial (ZHANG et al., 1994). Outros
estudos sugerem que outras proteínas da membrana externa do microrganismo possam participar da
adesão. Segue-se multiplicação, colonização e citotoxicidade. Uma colonização maciça pode induzir
à ciliostase e perda significativa de cílios da superfície da célula infectada que pode persistir por até
18 semanas. O mecanismo preciso do dano celular permanece indeterminado, mas micoplasmas
produzem peróxido de hidrogênio e outros radicais oxidativos que podem afetar membranas
celulares. Em função da ciliostase e lesões epiteliais, segue-se paralisia do mecanismo de limpeza
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mucociliar com retenção de secreções inflamatórias e debris celulares em passagens aéreas e
alvéolos, criando oportunidade para a multiplicação de patógenos oportunistas, exacerbando
pneumonias e atrasando a recuperação dos animais afetados (JENKE, 1997). Ainda segundo o autor,
Mh é capaz de exercer múltiplas atividades capazes de interferir com a resposta imune do
hospedeiro, predispondo-o a infecções secundárias e agravando o quadro clínico. Estudos
demonstraram que macrófagos ativados em suínos infectados pelo Mh apresentam marcada redução
da resposta fagocítica quando expostos a desafio com patógenos secundários (PANTOJA, 2016). A
bactéria apresenta ainda efeito direto de estimulação não específica da mitogênese em linfócitos,
principalmente observado pulmão no tecido linfoide associado a brônquios (BALT) e vasos nas
áreas afetadas do pulmão. Pode ainda estimular a produção de citocinas pró-inflamatórias, como IL1α, IL-1β, IL-2, IL-8, IL-10, TNF-α e IFN-γ (REDONDO et al., 2009) e suprimir a atividade
linfocítica, ligar inespecificamente a imunoglobulinas e produzir proteases capazes de clivar IgA.
Em humanos e outras espécies, tem sido sugerido que os danos ao hospedeiro de algumas infecções
por micoplasmas possam estar relacionados à resposta imune e inflamatória montada frente à
presença do agente e não ao efeito direto de toxinas ou componentes da célula bacteriana (RAZIN
et al., 1998).
Mais recentemente, Robinson et al. (2013) demonstraram a presença de um componente do
Mh (MHJ-0125) que representa um novo membro da classe M42 de aminopeptidases bacterianas. É
uma adesina multifuncional, ligando-se à heparina e ao plasminogênio. Ao se ligar ao
plasminogênio, facilita sua ativação em uma forma ativa de enzima do Mycoplasma (plasmina), que
cliva proteínas da matriz extracelular e ativa matrizes metaloproteases, gerando substratos
peptídicos para MHJ-0125 e uma fonte de aminoácidos para o crescimento do Mh. Paralelamente,
teria ação na integridade da ligação entre as células epiteliais, contribuindo para a citotoxicidade e
competição por substratos. Pela ação citotóxica do Mh ocorre desvitalização ou necrose das células
do epitélio ciliado do trato respiratório e isso provoca redução da efetividade do mecanismo de
defesa mucociliar. Considerando que esse é um dos dois mecanismos mais importantes para a defesa
do pulmão, o efeito tem enorme impacto e pode servir para explicar, pelo menos parcialmente, o
efeito do Mh em favorecer a multiplicação de patógenos bacterianos oportunistas como M.
hyorhinis, Pm e Hps. A etapa de evasão da resposta imune do hospedeiro é complexa. O Mh possui
a capacidade de alterar ou desviar a resposta imune e predispor suínos a infecções secundárias
(CONCEIÇÃO & DELLAGOSTIN, 2006). Isso seria explicado pela localização do Mh em cílios
do trato respiratório, onde os mediadores de defesa têm difícil acesso. Além disso, a bactéria é capaz
de apresentar uma variedade de proteínas de superfície, sendo necessária uma adaptação da resposta
imune do hospedeiro frente a cada nova proteína bacteriana (BROWNING et al., 2010).
Infecção com Pasteurella multocida associada ao M. hyopneumoniae
Tanto P. multocida do tipo A como do tipo D tem sido isolada de pulmões com alterações
patológicas (CAPPUCCIO et al., 2004; MORES, 2006). A doença causada pelo agente ocorre com
maior gravidade no terço final da terminação, mas pode também afetar animais em idades mais
precoces e quase sempre está associada com o Mh. A infecção com os dois agentes é bastante
prevalente no Brasil. Segundo Silva (2002), analisando 30.587 pulmões para determinar o índice de
pneumonias em frigoríficos de seis estados brasileiros, observou que 50 a 70% dos pulmões
apresentavam algum tipo de lesão, com maior frequência nas áreas anteroventrais do órgão. No sul
do Brasil, foram diagnosticados 97,6% dos pulmões com lesões compatíveis com a co-infecção entre
M. hyopneumoniae e P. multocida. Na experiência dos autores essa tem sido a forma mais frequente
de pneumonia nos rebanhos do sul do Brasil, demonstrando a importância da associação Mh-Pm
(TAKEUTI et al., 2013).
A relação entre fatores de virulência da Pm e lesões pneumônicas ainda não está totalmente
esclarecida. Macroscopicamente, as lesões microscópicas da infecção com Pm são caracterizadas
como broncopneumonia exsudativa lobular e são difíceis de diferenciar das provocadas por Mh
(PIJOAN, 2006). A Pasteurella multocida produz dois tipos de toxinas: endotoxina e exotoxina
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(toxina proteica) (HERES, 2008). A atividade da endotoxina da Pm está ligada à presença do
lipopolissacarídeo (LPS), componente estrutural da membrana externa da célula e que está presente
em todas as amostras de Pm (BOROWSKI, 2001). A exotoxina (toxina dermonecrótica) é produzida
principalmente
pelo
sorotipo
capsular
D.
É
codificada
pelo
gene
toxA
(LICHTENSTEIGER et al., 1996) e sua ação patogênica pode ser observada na rinite atrófica
progressiva (DAVIES et al., 2003). Alguns autores detectaram a toxA em amostras de Pm isoladas
de pulmões de suínos (PIJOAN et al., 1984), mas essa característica não parece ser importante para
a reprodução experimental da pneumonia por Pm (BAEKBO, 1988; OLIVEIRA FILHO et al.,
2015). Não existe ainda uma definição precisa sobre a forma pela qual a Pm causaria o agravamento
da pneumonia por Mh em suínos. Como não há evidência de ação direta da exotoxina (toxA) no
epitélio pulmonar, é possível que ocorra ativação do sistema imune por endotoxinas (LPS) e que a
consequente resposta inflamatória possa explicar a exsudação inflamatória nos bronquíolos e
alvéolos, resultando na consolidação pulmonar observada no curso da doença.
Até recentemente, a forma específica pela qual a infecção pelo Mh predispunha a
multiplicação e ação da Pm era desconhecida. Um avanço foi obtido pelo trabalho de Park et al.
(2016). Os autores demonstraram que durante o processo de multiplicação nos cílios do epitélio
respiratório, o Mh modifica e aumenta um tipo de lectina conjugada (glicoconjugado rico em Lfucose). A P. multocida usa este desoxiaçúcar como receptor, conseguindo forte aderência e
multiplicando-se abundantemente nas áreas colonizadas por Mh em brônquios e bronquíolos. E na
dependência da evolução do quadro e da resposta inflamatória à infecção por Pm, poderão surgir
lesões como abscessos pulmonares e pleurisias.
Existem outras formas mais severas de infecção por P. multocida, denominadas “App like”
por Cappuccio et al. (2004) que apresentam lesões necro hemorrágicas, semelhantes às causadas
pelo Actinobacillus pleuropneumoniae. No estudo de Oliveira Filho et al. (2015) foi demonstrada a
patogenicidade primária de algumas cepas de P. multocida isoladas de pneumonias agudas por Pm
no Brasil, que foram capazes de reproduzir casos clássicos de pneumonia com características "App
like". Entretanto, em casos naturais de campo, essa forma de infecção é pouco frequente no Brasil.
Além da interação com Mh, a Pm também tem sido associada com outros agentes primários de
pneumonia no país, com o IAV e PCV2 (MORES, 2011).
Interação do PCV2 com infecções bacterianas ou virais
Um estudo de coinfecções entre agentes de pneumonias em suínos analisando 484 materiais
submetidos para exame para PCV2, revelou PRRSV em 52,0%, Mh em 36,0% IAV em 5,4% e
apenas 2,0% dos casos de PCV2 eram de infecções simples (PALLARÉS et al., 2002). Outro estudo
realizado na Coreia mostrou PCV2 associado com outros patógenos em 85% dos casos (KIM et al.,
2003).
Para a interação entre PCV2 e Mh, existem amplas evidências de sinergia (ELLIS et al., 2004;
DORR et al., 2007; OPRIESSNIG et al., 2007; WELLENBERG et al., 2010; OPRIESSNIG et al.,
2011). Em estudo realizado em 29 granjas comerciais da Holanda (WELLENBERG et al., 2010)
foram selecionados oito planteis com alta prevalência de lesões pulmonares ao abate (Grupo A) e
oito com baixa (Grupo B). No Grupo A, observou-se que suínos com 16 e 20 semanas de idade que
apresentavam IgM para PCV2 tiveram uma frequência menor de pleurites no abate do que os do
grupo B (Grupo A: OR 0,34e Grupo B: OR 0,39). Observação de áreas de consolidação nos lobos
apicais do pulmão em animais positivos para PCV2 foram mais frequentes naqueles com diagnóstico
concomitante para um ou mais entre Mh, Pm e Influenza. Isso aponta para a importância do controle
da infecção por PCV2 na prevenção de lesões de pleurisia no abate. Segundo o autor, a relação entre
o PCV2 e os diferentes patógenos associados seria pela criação de um ambiente de sinergia que gera
o aumento da carga viral do circovírus e, como consequência, surtos com severidade alta. Um dado
interessante do estudo realizado por Wellenberg et al. (2010) foi a falta de interação entre App e
outros patógenos pulmonares, pela ausência de diferença estatística em relação à sorologia positiva
para o agente em rebanhos dos grupos com alta e baixa taxa de lesão no abate (p=0,68). Isso tem
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sido reforçado pela quase ausência de citações na literatura sobre a associação específica do App
com outros agentes de doenças respiratórias em suínos. O PCV2 influencia a severidade de outras
doenças, mas o contrário também ocorre, pois existe uma exacerbação das lesões e carga viral do
PCV2 nas associações (DORR et al., 2007). Os autores observaram que coinfecções do PCV2 com
outras bactérias ou vírus aumentavam a severidade das doenças causadas pelo circovírus.
A forma precisa pela qual o PCV2 predispõe a infecções por outros agentes bacterianos e
virais ainda permanece indeterminada (ELLIS et al., 2004). A hipótese formulada pelos autores
baseia-se na necessidade do PCV2 em obter uma abundante disponibilidade de células em
multiplicação ativa para atingir altas cargas virais. Intuitivamente, é provável que os fatores que
resultam ou favoreçam a multiplicação das células-alvo dos patógenos associados ao PCV2
favoreçam também o vírus e, por extensão, aumentem a carga viral e as doenças associadas. Agentes
capazes de causar a morte celular e aumentar sua regeneração indiretamente estimulam a
multiplicação do PCV2. De outra parte, citocinas e outros fatores gerados nas infecções poderiam
também favorecer a multiplicação do agente indiretamente, como na coinfecção por Mh e PCV2
(OPRIESSNIG et al., 2004; WANG et al., 2016).
Infecção pulmonar pela associação do vírus da Influenza A em suínos com outros patógenos
Existem amplas evidências de co-infecção entre o IAV e outros agentes da síndrome das
doenças respiratórias dos suínos. Na revisão de Easterday et al. (1999), os principais sinais da doença
(febre, atraso no crescimento e doença respiratória) foram significativamente mais severos e
duradouros em infecções associadas ao serem comparados com infecções simples com o IAV.
Entretanto, vários fatores parecem ser críticos ao desenvolvimento dos sinais clínicos após a
infecção com os diferentes agentes.
No Brasil, a interação entre a doença respiratória causada na creche pela associação entre o
vírus da influenza e Haemophilus parasuis (Hps) é muito comum. Na experiência dos autores, essa
co-infecção ocorre com pouca severidade na maioria das creches brasileiras, mas muitas vezes pode
ocorrer de forma grave, na dependência de fatores como nível imunitário dos leitões afetados em
relação às características imunogênicas do sorotipo de Hps ou tipo de IAV envolvido e do grau de
desafio ambiental, qualidade nutricional e nível de estresse presente nas creches afetadas. Apesar
dessa alta ocorrência no campo, existem poucos trabalhos publicados sobre a frequência da
associação em suínos, como o estudo realizado no Rio Grande do Sul por Schmidt et al. (2016) sobre
doenças respiratórias agudas na maternidade. A relação entre IAV e Hps foi estudada por Loving et
al. (2010) através da infecção experimental de quatro grupos de suínos: não infectados, infectados
com IAV, infectados com Hps e infectados com Hps + IAV. Três dias após a infecção com IAV foi
feita a infecção dos grupos Hps+ e todos os grupos foram necropsiados um dia após a inoculação
experimental. Observou-se que os leitões IAV + Hps foram colonizados mais fortemente no nariz e
pulmão em comparação com o grupo infectado só com Hps. No grupo IAV + Hps, o nível de
citocinas, como IL-8, IL6 e IL1-beta estavam aumentados no pulmão e níveis de expressão da
citocina Mac mRNA estavam significativamente aumentados nos grupos infectados só com IAV e
Hps. Todos os grupos inoculados com o IAV exibiram desregulação da resposta imune à infecção
secundária "in vitro", fornecendo evidências adicionais de que a influenza altera a resposta imune
do hospedeiro no sentido de uma estimulação secundária.
Uma outra interação estudada para o IAV foi com o Mh através da inoculação simultânea do
Mh e vírus influenza H1N1 (THACKER et al., 2001). Os animais inoculados apresentaram quadro
pneumônico severo por duas semanas, significativamente mais grave nos animais inoculados com
Mh + IAV do que animais com infecções simples. Passado esse período, a severidade da pneumonia
em animais inoculados unicamente com Mh ou Mh + IAV passou a ser similar. Isso indicou que a
interação sinérgica que tem sido observada entre Mh e PRRSV não se repetiu com o vírus da
influenza. Apesar de que o sinergismo entre Mh e IAV não tenha sido exporado em muitos trabalhos,
Deblanc et al. (2012) demonstraram essa interação num estudo sobre infecção experimental com
IAV em animais previamente infectados com Mh. Observou que a infecção com Mh prévia à
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inoculação com H1N1 causou doença mais grave caracterizada por hipertermia, perda de apetite e
lesões pneumônicas. O mesmo efeito não foi observado na coinfecção com o H1N2. Portanto, Mh e
H1N1 parecem agir sinergicamente enquanto que a coinfecção com H1N2 geraria antagonismo, pois
a infecção com o H1N2 levou à eliminação do Mh do pulmão. A conclusão foi a de que o resultado
da coinfecção entre Mycoplasma e vírus da influenza depende do subtipo viral envolvido.
Uma hipótese para explicar o papel do IAV em predispor a infecções bacterianas como a
causada pelo Hps foi sugerida por Jamieson et al. (2010). Glicocorticoides secretados em função da
infecção viral comprometeriam as defesas imunes inatas e diminuiriam a resistência às infecções
secundárias. Num modelo de infecção em camundongos, os animais inoculados tiveram uma
resposta de estresse generalizado, levando a um aumento sustentado de glicocorticoides séricos,
resultando em supressão sistêmica da resposta imune. Deve ser considerado que a secreção de
glicocorticoides em resposta à infecção viral é necessária para controlar a resposta inflamatória e
prevenir imunopatologias letais durante as coinfecções. O estudo demonstrou que a o eixo hipófisehipotálamo-supra-renal controla o balanço entre defesa imune e imunopatologia, e é um componente
importante para a resposta do hospedeiro às coinfecções.
Outras interações
Uma interação pouco usual foi encontrada em suínos infectados simultaneamente com
Ascaris suum, e M. hyopneumoniae (STEENHARD et al., 2009). Suínos infectados com A.suum
apresentaram redução da proteção induzida por vacinação para M. hyopneumoniae e mais lesões
pulmonares foram observadas em necropsia realizada quatro semanas após a inoculação
experimental com a bactéria. Além disso, a análise dos padrões genéticos observados nos pulmões
sugere resposta imune Th2 induzida pela presença dos helmintos gastrintestinais. O efeito deletério
observado nesse estudo é um exemplo prático de interação incomum entre agentes infecciosos
bacterianos e parasitários em suínos.
Existe interação do PRRSV com Mh, demonstrada pela potencialização da pneumonia
decorrente da infecção simultânea com os dois agentes. Na ausência de lesões no trato respiratório
pela bactéria, a simples presença do Mh potencializava a PRRS, indicando a importância da
prevenção da colonização pelo Mh na prevenção da infecção viral (THACKER et al., 1999). As
interações do Mh com IAV e PCV2 foram apresentadas nos capítulos das interações desses vírus
com outros patógenos pulmonares dos suínos.
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Resumo
A salmonelose continua sendo uma doença de grande relevância devido a sua capacidade
de infectar diferentes espécies de mamíferos, inclusive humanos e suínos. Apesar da
promiscuidade dos diversos sorotipos do gênero Salmonella, alguns desses são mais adaptados a
hospedeiros específicos. Esse é o caso da Salmonella enterica sorotipo Choleraesuis e sua
habilidade de infectar e se disseminar nos suínos. Diferente do sorotipo Thyphimurium, o mais
prevalente em animais e humanos (CHEN et al., 1999; CHIU et al., 2004), que na maioria dos
casos é restrita ao trato gastrointestinal, S. Choleraesuis tem a capacidade de infectar diversos
órgãos extra intestinais devido a fatores de patogenicidade capazes de evadir o sistema imune do
hospedeiro e realizar a bacteremia (BLASER & FELDMAN, 1981; COHEN et al., 1987).
Introdução
A salmonelose continua sendo uma doença de grande relevância devido a sua capacidade
de infectar diferentes espécies de mamíferos, inclusive humanos e suínos. Apesar da
promiscuidade dos diversos sorotipos do gênero Salmonella, alguns desses são mais adaptados a
hospedeiros específicos. Esse é o caso da Salmonella enterica sorotipo Choleraesuis e sua
habilidade de infectar e se disseminar nos suínos. Diferente do sorotipo Thyphimurium, o mais
prevalente em animais e humanos (CHEN et al., 1999; CHIU et al., 2004), que na maioria dos
casos é restrita ao trato gastrointestinal, S. Choleraesuis tem a capacidade de infectar diversos
órgãos extraintestinais devido a fatores de patogenicidade capazes de evadir o sistema imune do
hospedeiro e realizar a bacteremia (BLASER & FELDMAN, 1981; COHEN et al., 1987).
Geralmente, os suínos são infectados por via fecal-oral e, no intestino, S. Choleraesuis
ultrapassa a barreira epitelial preferencialmente através das células M. A partir da penetração na
mucosa, é carreada até os linfonodos regionais e, posteriormente, dissemina-se no organismo do
hospedeiro (ANDERSON et al., 1998; POSPISCHIL et al., 1990)
Casos de infecção sistêmica com alta morbidade e mortalidade causada por bactéria do
gênero Salmonella aumentaram de forma considerável nas granjas de suínos nos últimos anos,
sendo o sorotipo Choleraesuis incriminado como o causador desse quadro clínico (Figura 1). A
partir de então, mais informações a respeito da doença vêm sendo buscadas com o intuito de agir
de forma efetiva para redução dos problemas sanitários das granjas afetadas.
O objetivo desta revisão é atualizar os conhecimentos relacionados à salmonelose
septicêmica suína com foco na infecção pela S. Choleraesuis.
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Figura 1. Isolamento de diferentes sorotipos de Salmonella no período de 2013 a 2016. (Fonte:
Laboratório Microvet).
Epidemiologia
Dentre os diversos sorotipos de Salmonella que podem ser encontrados nos suínos, o
sorotipo Choleraesuis é o um dos mais frequentemente isolados, ao lado do sorotipo
Thyphimurium e Enteritides. Apesar da capacidade de infectar outras espécies, é raro o isolamento
da S. Choleraesuis em outros mamíferos, o que evidencia sua adaptação ao hospedeiro específico.
Por isso, os suínos são as principais fontes de infecção dos humanos pela S. Choleraesuis (HSUEH
et al., 2004; JANSEN et al., 2007). Evidenciando essa hipótese, no final da década de 90 após
surto de febre aftosa nos rebanhos suínos do Taiwan e consequente redução do consumo de carne
suína no país, notou-se relevante diminuição dos casos de S. Choleraesuis em humanos (P<0,001)
(CHIU et al., 2002). Entretanto, a prevalência e a distribuição do patógeno é variável. Enquanto a
prevalência de S. Choleraesuis em suínos selvagens da Austrália e da Alemanha (METHNER et
al., 2009; WARD et al., 2013) é considerada baixa, S. Choleraesuis é altamente prevalente em
suínos da Ásia e América do Norte (FEDORKA-CRAY et al., 2000).
No Brasil, é evidente o aumento de casos de S. Choleraesuis. Inicialmente, o aumento dos
casos ocorreu na região sudeste, entretanto, no ano de 2016, a região Sul e Centro-Oeste
apresentaram considerável aumento na detecção desse agente (Figura 2).
Apesar de não haver estudos específicos sobre fatores de risco associados à presença do
sorotipo Cholerasuis em rebanhos suínos, a positividade dos animais tem sido associada a alguns
fatores de risco. Manifestação de diarreia em suínos de terminação e diferentes fornecedores de
ração foram apontados como fatores de risco em um estudo recente conduzido na Argentina
(PARADA et al., 2017). Em estudo espacial conduzido em Portugal em granjas com mais de 170
matrizes, ração obtida de fornecedor externo, baias com mais de 10 suínos, sêmen obtido
diretamente de outra granja, entre outros, foram também apontados como fatores associados à
presença de Salmonella no rebanho (CORREIA-GOMES et al., 2013). Trabalho recente de grupo
Alemão (SCHULTE et al., 2016) demonstrou que, apesar de altas doses de óxido de zinco no
período imediatamente após o desmame e por período curto trazer benefícios, a manutenção dessa
suplementação por período prolongado parece favorecer a infecção por Salmonella ainda na creche
através de modulação e evasão do sistema imune. Apesar de ser um estudo recente e que deve ser
comprovado por outros, esse favorecimento pode ser um fator de risco importante em rebanhos
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brasileiros que utilizam óxido de zinco na ração por períodos prolongados na creche para o
controle de infecções por Escherichia coli.
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Figura 2. Isolamento de S. Choleraesuis em diferentes regiões do Brasil no período de 2013 a
2016 (Fonte: Laboratório Microvet).
Nos Estados Unidos parece haver uma tendência de diminuição de casos de Salmonella
em amostras de suínos ao longo do período de 2006 a 2014 (HONG et al., 2016). Neste mesmo
período houve um aumento de isolamento dos sorotipos S. Agona e S. 4,5,12:i: (HONG et al.,
2016). No Brasil há relatos de baixa prevalência para o sorotipo Cholerasuis (MICHAEL et al.,
2002; SCHWARZ et al., 2009; SILVA et al., 2009,). Apesar da falta de relatos recentes na
literatura, é evidente o aumento de casos de suínos diagnosticados a partir de lesões características
e o isolamento do agente em diversos órgãos extraintestinais (Figura 2). Uma investigação
detalhada sobre fatores de risco associados a este aumento seria benéfica para o entendimento da
dinâmica da doença. O primeiro caso diagnosticado em Minas Gerais, na Escola de Veterinária da
UFMG, na última década ocorreu em 2011.
Suínos recém-desmamados são os mais susceptíveis à infecção por S. Choleraesuis, muito
embora qualquer faixa etária possa ser acometida. A baixa prevalência em animais de maternidade
e animais adultos é atribuída à imunidade passiva e à exposição prévia ao agente, respectivamente
(GRAY et al., 1996). Suínos infectados eliminam entre 103 a 106 UFC/g de fezes durante o pico da
infecção e após a exposição inicial podem eliminar o agente por até três meses (GRAY et al.,
1996). Além disso, esses animais podem tornar-se carreadores assintomáticos ou subclínicos da S.
Choleraesuis (GRAY et al., 1996). A bactéria tem a capacidade de sobreviver no ambiente por
longos períodos (GRAY & FEDORKA-CRAY, 2001), podendo ser fonte de infecção para os
animais recém-chegados ao rebanho ou pode ser carreada por água e alimentos para outras
espécies animais e para humanos (CHIU et al., 2004).
Sinais clínicos e controle da enfermidade
O curso da doença é agudo. Após a infecção os sinais clínicos iniciam entre 36 e 48 horas,
embora os animais infectados possam eliminar S. Choleraesuis por mais de nove semanas (REED
et al., 1986; GRAY et al., 1996). Primariamente ocorre o processo septicêmico, evidenciado pelos
sinais clínicos: febre, inapetência, letargia, tosse, dispneia, icterícia e relutância ao movimento. Na
maioria das vezes não há sinais entéricos, embora, em inoculação experimental e casos fortuitos,
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possam ser observados quadros diarreicos (KENNEDY et al., 1999). Dependendo do curso da
doença, quando há o acometimento do sistema nervoso central, sinais neurológicos semelhantes ao
da peste suína clássica podem ser observados. Além disso, fêmeas gestantes infectadas podem
apresentar episódios de aborto (STABEL et al., 2002; CARLSON et al., 2012).
A eficácia da vacina comercial viva atenuada (KENNEDY et al., 1999) é demonstrada
pela drástica diminuição da prevalência de casos clínicos de S. Choleraesuis nos rebanhos suínos e
na população humana, mas a utilização da vacina é restrita a poucos países (Estados Unidos e
Alemanha) que têm desafios constantes com o agente nos rebanhos suínos ou programas de
controle governamentais que exigem a utilização da vacina (CHIU et al., 2004). A frequência de
isolados suínos de Salmonella spp. resistentes a antimicrobianos nos Estados Unidos tem
aumentado nos últimos 10 anos, sendo que historicamente a maior proporção das cepas são
resistentes a sulfadimetoxina e oxitetraciclina (HONG et al., 2016). Interessante mencionar que
enrofloxacina, costumeiramente efetiva contra isolados suínos de Salmonella, tem perdido eficácia
a alguns casos (HONG et al., 2016). No Brasil, estão em andamento estudos similares com
isolados suínos. Entretanto, um estudo de metanálise baseado em amostras de Salmonella nãotifoide de aves comerciais apontou maior resistência relacionada as sulfonamidas, ácido nalidixico
e tetraciclinas (VOSS-RECH et al., 2016).
Devido, portanto, à dificuldade de utilização de vacina e do aumento de resistência aos
antimicrobianos dos sorotipos de Salmonella, é extremamente importante que as propriedades
suínas estejam atentas a questões de biossegurança. As instalações dever ser bem higienizadas e
desinfetadas para diminuir a viabilidade da Salmonella no ambiente e contaminação de novos
lotes. A introdução de suínos na granja deve obedecer a recomendações tradicionais de quarentena.
Animal com sintomatologia clínica de salmonelose, principalmente de casos septicêmicos, devem
ser tratados individualmente, de preferência bem no início do aparecimento dos sinais. Neste caso,
medicação injetável à base de substâncias que não tenham histórico de resistência, como
mencionado anteriormente.
Patologia
Apesar de estudos indicarem a possibilidade da infecção por via respiratória, a principal
via de entrada da Salmonella é a digestiva (GRAY et al., 1995). S. choleraesuis infecta as células
M das placas de Peyer, inicialmente aderindo à membrana citoplasmática da célula eucariota e, por
endocitose, é internalizada e trafega pelo ambiente intracelular no interior de vacúolos até ser
exocitada para a lâmina própria (TAKEUCHI, 1967; POSPISCHIL et al., 1990; GREEN &
BROWN, 2006). Em seguida, são fagocitadas por macrófagos e neutrófilos e carreadas até
linfonodos regionais. Fatores de virulência específicos permitem a sobrevivência bacteriana no
interior dessas células de defesa, entretanto, a sobrevivência e replicação no meio intracelular não
estão relacionadas com a capacidade de disseminação bacteriana no hospedeiro, visto que S.
Thyphimurium tem maior capacidade de persistir no interior dos macrófagos (STABEL et al.,
2002; WATSON et al., 2000). Hung et al. (2016) demonstraram que S. Choleraesuis aumenta a
expressão de genes do sistema de secreção tipo III, condição que pode estar relacionada com a
característica de invasibilidade desse sorotipo.
As lesões podem ser observadas em diversos órgãos, entretanto, os mais comumente
acometidos são as extremidades (dígitos, orelha), órgãos linfoides (linfonodo e baço), fígado, rins
e pulmões. Nesse sentido, a manifestação clínica respiratória pode ser observada a campo em
casos de infecção por S. Choleraesuis. O acometimento intestinal é raro nos casos de S.
Choleraesuis.
Os achados macroscópicos frequentemente associados à enfermidade são: extremidades
cianóticas (Figura 3. A e B), órgãos linfoides aumentados de volume e congestos
(linfoadenomegalia e esplenomegalia) (Figura 3. C), com múltiplos pequenos focos de necrose no
fígado (Figura 3. D), petéquias na região cortical dos rins (Figura 3. E) e pulmões com
característica hemorrágica e acometimento, primariamente, intersticial (Figura 3. F).
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Figura 3. Lesões macroscópicas encontradas em casos septicêmicos de infecções por Salmonella
Cholerasuis em suínos. A) Cianose em orelha; B) Hemorragias na região dos membros posteriores
e cauda; C) Linfoadenomegalia em linfonodo mesentérico; D) Múltiplos pontos brancos na
superfície hepática; E) Petéquias na região cortical do rim; F) Pneumonia intersticial hemorrágica.
Note também a lesão focal hemorrágica presente na porção cranial do lobo cranial esquerdo
(Fotografias gentilmente cedidas pelo Dr. Fabio Vannucci).
Microscopicamente, S. Choleraesuis causa vasculite cutânea, esplenite e linfadenite
necropurulenta multifocal (Figura 4. A), hepatite necrótica multifocal com os chamados “nódulos
paratifóides” (Figura 4. B), glomerulite/glomerulonefrite necrótica com formação de trombos no
tufo glomerular, e pneumonia intersticial neutrofilíca difusa (Figura 4. C). Lesões na parede e no
lúmen de vasos sanguíneos (degeneração fibrinoide e trombose) são achados frequentes, e nesses
casos, os pulmões merecem uma maior atenção devido à presença de múltiplos microtrombos em
capilares alveolares (Figura 4. D), característica particular dos quadros de salmonelose septicêmica
(CARLSON et al., 2012; LAWSON & DOW, 1966). Eventualmente, outros órgãos podem ser
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acometidos. Meningite e meningoencefalite não são achados raros e, em humanos, arterite de aorta
abdominal e osteomielite são complicações frequentes do quadro septicêmico (CHIU et al., 2000;
SORAVIA-DUNAND et al. 1999; VAN DER WOLF et al., 2001).

Figura 4. Lesões microscópicas presentes em casos septicêmicos de infecção por Salmonella
Cholerasuis. A) Linfadenite necrótica multifocal; B) Nódulo paratifoide hepático; C) Pneumonia
intersticial neutrofílica difusa; C) Vários microtrombos (setas) presentes em capilares alveolares.
Considerações Finais
A salmonelose septicêmica é uma enfermidade de crescente incidência nos rebanhos
nacionais com morbidade e mortalidade elevadas. Pesquisas brasileiras são necessárias para o
auxílio no controle desta enfermidade, pois além de tratar-se de um problema de saúde pública,
acarreta significativos prejuízos econômicos aos produtores.
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Resumo
A suinocultura é uma atividade de grande importância econômica para o Brasil e para os
estados onde ela tem maior participação contribuindo para o balanço comercial dos estados e para
o PIB do país. Geradora de renda para famílias de agricultores e emprego nas agroindústrias,
também demanda pesquisa e estimula o desenvolvimento de tecnologias. Atualmente, o grande
desafio da atividade é aliar o crescimento do rebanho com um status sanitário que atenda mercados
nacionais e internacionais. Dentre as enfermidades de impacto para produção suinícola tem-se a
salmonelose, que vem crescendo de importância neste âmbito nos últimos anos. No presente
trabalho, serão abordados temas referentes ao agente causador da enfermidade, bem com sua
distribuição, classificação, sintomatologia, diagnóstico, controle e tratamento.
Introdução
Dentre os problemas sanitários enfrentados na suinocultura contemporânea, as doenças
entéricas têm ocupado um papel de destaque, afetando os índices zootécnicos das granjas e
proporcionando baixo ganho de peso, piora na conversão alimentar, alta mortalidade e aumento no
custo de produção da proteína animal. Entre as espécies de bactérias envolvidas nestes problemas a
Salmonella sempre esteve presente.
Dos quase 2.600 sorovares de Salmonella conhecidos, existem aqueles considerados
adaptados especificamente a um hospedeiro, sendo em suínos o Choleraesuis, que normalmente
causa doença grave, invasiva e septicêmica.
A salmonelose clínica no Brasil tem apresentado surtos esporádicos que cursam com
enterocolite e/ou septicemia, e em expansão desde 2011, sendo relatada nas regiões de maior
importância na produção de suínos, como nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O correto diagnóstico para implantação de um programa
de prevenção e controle eficaz é a base para redução da ocorrência da doença. Neste trabalho será
apresentada a situação da salmonelose clínica no Brasil, bem como sua distribuição, fase de
produção em que mais ocorre, sintomatologia, diagnóstico e controle.
Caracterização do problema
(I) Etiologia
O gênero Salmonella é dividido em duas espécies, a Salmonella bongori com 23
sorovares conhecidos e a Salmonella enterica, subdividida em seis subespécies: enterica, salamae,
arizonae, diarizonae, houtenae e indica, tendo sido descritos, ao todo, 2.579 sorovares (Grimont &
Weill, 2007). Esses quase 2.600 sorovares, que atingem diferentes hospedeiros, são definidos por
meio de uma fórmula antigênica baseada na presença de antígenos somáticos (O), flagelares (H) e
capsulares (Vi), determinados através de aglutinação sorológica, de acordo com o esquema White
Kauffmann-Le Minor.
Dentre os sorovares que compõem a subespécie entérica existem aqueles considerados
adaptados especificamente a um hospedeiro que levam à forma mais grave da doença,
ultrapassando a barreira intestinal, podendo alcançar tecidos linfoides secundários e
consequentemente desenvolver septicemia como é o caso da Salmonella Choleraesuis nos suínos.
Há, também, outros que circulam entre diferentes hospedeiros, colonizam o sistema digestivo
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causando principalmente agravamento entérico como o sorovar Typhimurium. Há ainda outros
sorovares comuns nas nossas granjas de suínos que não causam doença nos animais, mas podem
entrar na cadeia de produção de alimentos.
(II) Epidemiologia
A via mais tradicional de transmissão do agente é a fecal-oral, mas secreções orofaríngeas
também podem ser contaminadas, permitindo assim a propagação nariz-a-nariz da doença. A
transmissão em distâncias curtas é possível através de aerossóis contaminados, fezes e partículas
de poeira (GRIFFITH et al., 2006).
Animais saudáveis e portadores podem ser a fonte de entrada da Salmonella nas granjas,
em especial nos sorovares mais específicos e invasivos como o Choleraesuis. Contudo, em se
tratando de outros sorovares, as fontes de infecções podem ser várias, entres as principais estão:
excreção de fezes contaminadas pelos animais, contaminação residual da granja após uma limpeza,
desinfecção e vazio sanitário inadequado, alimento e água contaminados, presença de vetores
como roedores e moscas, aves e outros animais domésticos e silvestres, veículos, trabalhadores e
visitantes (KICH et al.,2005).
Vários estudos têm sido conduzidos para caracterizar a epidemiologia da Salmonella na
cadeia de produção de suínos e a dinâmica da infecção em granjas. Porém a abordagem principal
são os animais portadores de sorovares de Salmonella que comumente não causa infecção clínica,
mas persistem no hospedeiro. Estes animais se tornam portadores assintomáticos, que passam
despercebidos na granja, mas podem excretar o agente intermitentemente. O estado de portador
assintomático com a possibilidade de reativar a excreção de Salmonella, especialmente em
momentos de estresse como transporte e mistura de animais, é crítico na transmissão da bactéria
entre os suínos (KICH & SOUZA, 2015). Dados de pesquisa no Brasil demonstram que entre 50 a
77% dos suínos são portadores de Salmonella em linfonodos mesentéricos e a maioria dos lotes
possuem mais de 90% dos animais soropositivos no abate (KICH & CARDOSO, 2007).
Além do estado de portador assintomático - excretor intermitente existem outros fatores
importantes que resultam em prevalência elevada de suínos positivos para a Salmonella. Entre eles
tem-se a resistência da bactéria no ambiente onde o agente pode permanecer e se multiplicar fora
do organismo animal, e a ampliação da infecção após as situações estressantes. Esses fatores
reforçam a importância do agente como fator de impacto na sanidade da cadeia de suínos, e das
medidas de segurança e higiene como pré-requisitos fundamentais para o controle dessa infecção
nas granjas, já que, mundialmente, a sua erradicação é considerada praticamente impossível.
(III) Histórico
No Brasil ainda são escassos os dados de salmonelose clínica, por isso em um passado
recente afirmou-se que a doença não era tão evidente em nosso território em comparação com
outros países. Estes dados baseavam-se em um baixo número de diagnósticos confirmados, e na
ausência de sinais de septicemia que são muito evidentes quando ocorrem no campo.
Contudo, essa realidade modificou-se no decorrer dos anos. Pode–se considerar que 1/3
das nossas granjas são positivas para Salmonella Typhimurium, um percentual significativo. No
caso do sorovar Choleraesuis, nos últimos cinco anos, tem se observado um ressurgimento dos
casos de salmonelose septicêmica relacionados a aumento de mortalidade nas diferentes regiões
produtoras de suínos do Brasil.
Salmonelose no Brasil
(I) Distribuição
Estudos recentes têm descritos dados sobre a distribuição e o impacto da doença no país.
Até 2012 não havia muitas informações sobre a doença dentro da indústria de produção suína, mas
a partir de 2013 houve um incremento no número de surtos de salmonelose, principalmente nas
regiões de maior produção de suínos, abrangendo os estados de SC, RS, PR, MG, MS (VANUCCI
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et al., 2014). No último International Pig Veterinary Society Congress (IPVS) foi comunicado o
isolamento de 64 amostras de Choleraesuis entre 2013 e 2015 oriundas de nove estados brasileiros,
provavelmente quatro a mais daqueles já citados (SANTOS et al., 2016).
De um universo de 93 amostras de Salmonella, enviadas a Embrapa Suínos e Aves,
oriundas de casos clínicos que ocorreram em 62 municípios, 37 foram isoladas em SC, 27 em MG,
11 no RS, 8 no PR, 4 em SP, 1 em MS, 1 em GO e 1 no DF. Embora os dados representem
ocorrência laboratorial e não prevalência, a quantidade de municípios envolvidos evidencia a
abrangência do problema. Observa-se que os números mais elevados coincidem com os estados
onde se localizam os laboratórios de diagnóstico que participaram do estudo com uma maior
quantidade de amostras. A Figura 1 apresenta a distribuição anual destes 93 isolados. O conjunto
das informações nos faz concluir que a salmonelose clínica é endêmica nas granjas de suínos
brasileiras, com ocorrência crescente nos últimos anos.

Figura 1. Distribuição anual de 93 isolados de Salmonella de casos clínicos brasileiros de 2011 a
2016.
(II) Fases de produção
Tradicionalmente se faz uma diferenciação relacionando-se a fase de produção de suínos
com as características da doença. Afirma-se que a salmonelose atinge animais entre cinco semanas
a quatro meses de vida, nas fases de creche, crescimento e início da terminação.
As fêmeas suínas, normalmente, apresentam soroprevalência elevada e passam
imunoglobulinas maternais (IgG) via colostro para a leitegada. Os leitões apresentam sorologia
decrescente até o desmame, permanecendo baixa em todo o período de creche. Nesta fase a
população é susceptível e caracterizada pela ocorrência de doença septicêmica.
Nas fases de crescimento e terminação é que a infecção é extremadamente amplificada,
com registros de casos entéricos e septicêmicos. O fator determinante para que neste período de
vida do animal a doença se alastre reside em várias explicações como: entrada de animais
portadores - excretores, biossegurança negligenciada, falha de protocolo ou ausência de limpeza e
desinfecção, exiguidade de vazio sanitário, ração contaminada, entre outros. Tanto na fase de
creche quanto nas fases finais de vida do animal os sorovares mais comumente envolvidos nos
quadros clínicos são o Choleraesuis e o Typhimurium.
Resgatando as informações sobre a origem dos isolados de Salmonella de casos clínicos
brasileiros ocorridos entre 2011 e 2016, em 80 delas foi possível ter a informação precisa da fase
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produtiva onde estava ocorrendo a enfermidade. Como é possível visualizar na Figura 2, a
ocorrência maior foi na creche (40 isolados) seguida do crescimento e terminação (34 isolados) e
mais baixa na maternidade (6).

6

40

34

Creche

Crescimento + Terminação

Maternidade

Figura 2. Distribuição anual de 93 isolados de Salmonella de casos clínicos brasileiros de 2011 a
2016.
Sintomatologia Clínica
Pode haver uma variação nas manifestações clínicas da doença, a virulência da amostra
de Salmonella aliada ao grau de debilitação dos animais são fatores importantes para determinar a
gravidade da doença (GRIFFITH et al., 2006). Os sinais clínicos da salmonelose tradicionalmente
são relacionados à septicemia ou à diarreia que podem ocorrer tanto na creche quanto na
terminação. Os sorovares envolvidos normalmente são o Typhimurium nos casos de enterocolite e
Choleraesuis nos septicêmicos. Porém, também há relatos de casos clínicos de surtos septicêmicos
associados a quadros respiratórios em suínos (PALLADINO et al., 2011). As pneumonias também
são normalmente ocasionadas pelos sorovares Choleraesuis e Typhimurium, e cursam pneumonia
intersticial. Há ainda que se considerar relato de caso de infecção urinária em fêmeas de
reprodução (KUCHIISHI et al., 2011).
Com relação ao quadro septicêmico, este normalmente é agudo, podendo apresentar
mortalidade súbita e animais com sinais clínicos de febre, temperatura corporal elevada (40,5° a
41°C) e cianose de extremidades. A pele apresenta áreas avermelhadas, principalmente nas
orelhas, barriga e região inguinal, conforme elucidado na Figura 3, que posteriormente tornam-se
cianóticas.
Os animais apresentam perda de apetite, dificuldade de locomoção, fraqueza e refugagem,
e tendem a se amontoar, como mostra a Figura 4. Aqueles que sobrevivem à essa fase apresentarão
sinais clínicos conforme a localização da bactéria a exemplo da pneumonia e enterocolite.
O quadro da doença que cursa com diarreia, conforme mostrado na Figura 5, apresenta
sintomatologia inicial de aumento de temperatura corporal, perda de apetite com progressiva perda
de peso no decorrer da evolução da doença, caracterizando animais com refugagem e
progressivamente levando a morte. A diarreia tem curso intermitente, com fezes líquidas, odor
fétido, amareladas, esverdeadas, raramente sanguinolentas com fragmentos de material necrótico.
A diarreia causada pela Salmonella Typhimurium é efusiva, inflamatória e caracterizada pelas
perdas de água, de eletrólitos e de proteínas plasmáticas do sangue para o lúmen.
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Figura 3. Suíno morto com salmonelose septicêmica. Foto: Nelson Morés

Figura 4. Suínos com Salmonelose septicêmica. Foto: Nelson Morés

Figura 5. Suíno com diarreia provocada por Salmonella. Foto: Nelson Morés
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Classificando 92 diagnósticos em três categorias de apresentação clínica (relato do
técnico e local de isolamento da bactéria), observamos que os quadros entéricos ocorreram com
maior frequência e os quadros respiratórios e septicêmicos de forma equilibrada (Figura 6). É
digno de nota que estes dados não são estáticos e conforme se acrescentam informações essas
relações podem mudar. Existe, também, um confundimento entre quadros respiratórios e
septicêmicos, uma vez que pelos registros laboratoriais é difícil estabelecer limites precisos entre
eles. A pneumonia intersticial por Salmonella pode ser resultado de uma distribuição sistêmica do
patógeno, mesmo nos casos onde a septicemia não é aparente. Se consideramos os quadros
respiratórios septicêmicos, teríamos 40/92 dos diagnósticos nessa categoria comparado a 52/90 de
entéricos.

19

52
21

Entérico

Respiratório

Septicêmico

Figura 6. Distribuição de 92 isolados de Salmonella conforme a apresentação clínica de 2011 a
2016.
Até o momento foi possível obter resultados de sorotipificação de 50/92 amostras
referenciadas na Figura 6. Dentre estas foi identificado 27 Typhimurium, 11 Typhimurium
monofásica (1,4, [5],12:i:-) e 12 Choleraesuis. Olhando por quadro clínico, em 32 casos entéricos
identificou-se 23 Typhimurium e 9 Typhimurium monofásica (1,4, [5],12:i:-). Nos quadros
respiratórios 9/11 foram Choleraesuis, 1/11 Typhimurium e 1 Typhimurium monofásica (1,4,
[5],12:i:-). Apenas 7 casos septicêmicos foram sorotipificados: 3 deles identificou-se Choleraesuis,
3 Typhimurium e 1 Typhimurium monofásica (1,4, [5],12:i:-). Novamente, é preciso salientar que
conforme se obtém mais informações sobre as amostras que estão aguardando a sorotipificação,
estas relações podem mudar. Ainda assim podemos evidenciar uma tendência de relação entre o
sorovar Typhimurium e quadros entéricos, bem como Choleraesuis e quadros respiratórios. Os
dados disponíveis não nos permitem inferir sobre os quadros septicêmicos, embora os isolados de
pulmão como anteriormente comentado, podem resultar de septicemia e está diferenciação entre
quadro respiratório e septicêmico estar confundido.
Mesmo sem estudo genético nas amostras Typhimurium monofásica (1,4, [5],12:i:-) é
importante salientar sua ocorrência 11/50 e que em outros países está variante tem sido relatada. A
variante monofásica da Salmonella Typhimurium sem o antígeno H da segunda fase 1,4, [5],12:i:foi fenotípica e genotípicamente confirmada como variante do sorovar Typhimurium (BUGAREL
et al., 2012) e a Autoridade Europeia para Segurança e a Segurança alimentar -EFSA indica sua
confirmação por PCR. Na Europa, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle das
Doenças (ECDC) e a EFSA (2015), cerca de 15,8% dos casos relatados de Salmonelose humana e
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56,9% dos isolados de suínos são atribuídos a Salmonella Typhimurium. Os sorovares
monofásicos da Salmonella Typhimurium foram identificados como o segundo mais presente na
carne suína, com 22,3 %, ficando atrás apenas da Salmonella Derby que foi responsável por 22,9%
dos isolados desta fonte. Segundo Yang et al. (2015), o sorovar 1,4, [5], 12: i: - foi recentemente
reconhecida como causa emergente de infecções no mundo todo. A alta prevalência de animais de
terminação com diarreia, eliminando via fezes a Salmonella Typhimurium sorovar 1,4, [5], 12: i: indicou alta carga bacteriana no momento do abate, sugerindo que a produção primária pode ser
um importante caminho deste agente para dentro da cadeia alimentar humana (WEAVER et al.,
2017).
Diagnóstico
Para que o diagnóstico seja realizado de forma correta é necessário levar em consideração
a sintomatologia clínica da doença e suas lesões características no momento da necropsia.
Na enterocolite, ocorre hiperemia das serosas e presença de material gelatinoso entre as
alças intestinais do colón espiral, que caracteriza o edema, e a parede intestinal pode estar um
pouco mais espessa com áreas de necrose nas mucosas. No momento de abertura das alças
intestinais afetadas observa-se áreas multifocais convalescentes de regiões fibronecróticas,
superfície amarelada ou esbranquiçada com fácil desprendimento, mas ainda com aderência ao
órgão lesado. Na Figura 7 pode-se observar uma porção do intestino grosso de suínos com
salmonelose, que apresenta necrose fibrinóide da mucosa na forma de botão. Em animais com
infecção crônica a lesão apresenta-se com úlceras, principalmente nas regiões de colón proximal,
espiral e ceco, semelhante ao quadro de peste suína clássica crônica.

Figura 7. Intestino grosso de suínos com salmonelose. Foto: Nelson Morés
O diagnóstico da forma septicêmica não pode ser baseado apenas nos sinais clínicos da
doença, a qual é muito similar a outros agentes que causam septicemia em suínos, em particular:
Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus suis, Actinobacillus pleuropneumoniae (GRIFFITH et
al., 2006). Na forma enterocolítica podem ser observadas lesões na porção final do intestino
delgado e no intestino grosso. Importante salientar que diferentemente das Brachyspirra sp, as
lesões causadas pela Salmonella sp não estão restritas somente ao intestino grosso. Em muitas
situações o diagnóstico requer o isolamento do agente a partir de tecidos lesionados. Na forma
septicêmica da doença as lesões são sistêmicas. Ocorre hemorragia petequial na superfície dos
rins, e os linfonodos de uma maneira geral estão aumentados de volume e avermelhados,
principalmente na cadeia mesentérica. Observa-se infarto esplênico e esplenomegalia, não somente
congestiva, mas com infiltrado de células inflamatórias. O fígado pode estar aumentado de
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tamanho e percebem-se pontos brancos que correspondem a áreas de inflação de necrose hepática
induzida pelo agente, conforme se visualiza na Figura 8. Em algumas situações ocorrem lesões
pulmonares que se caracterizam principalmente por quadro hemorrágico, edema intersticial e
pneumonia intersticial.

Figura 8. Focos de necrose em fígado de suíno com salmonelose. Foto: Nelson Morés
Coleta de material e exames laboratoriais
Para que a confirmação do diagnóstico clínico seja realizada com sucesso é necessário e
de extrema importância que o veterinário de campo envie amostras bem acondicionadas e
conservadas segundo os exames laboratoriais solicitados.
Ainda com o animal vivo é possível realizar swab retal ou pode-se fazer um pool de fezes
frescas para exames bacteriológicos ou para PCR (Reação em cadeia da polimerase). Há de se
considerar que a Salmonella detectada por PCR é relativa a um número de organismos que são
eliminados nas fezes e não necessariamente relacionada a forma clínica da enfermidade. É
importante salientar porque está forma de diagnóstico pode gerar resultados falsos positivos no
caso de portadores/excretores.
Durante a necropsia devem-se coletar porções dos tecidos afetados íleo e cólon nas
enterocolites e fígado, baço, pulmão, linfonodos nos casos septicêmicos e respiratório. Uma
porção enviada ao exame bacteriológico deve ser refrigerada e outra porção conservada em
formalina 10% para histopatologia e imunohistoquímica. O isolamento microbiológico da
Salmonella é o método mais utilizado para detecção do agente. Ele é baseado em características
fenotípicas (Figura 9) e genotípicas identificáveis na cultura. Após a incubação, as colônias
suspeitas são submetidas a uma triagem bioquímica e posteriormente utiliza-se a sorologia através
da técnica de aglutinação. Esta técnica utiliza soros polivalentes que provocam a reação de
aglutinação pela presença de anticorpos contra o antígeno.
Dado a relevância deste patógeno após o seu isolamento é recomendado que seja
solicitado a tipificação, para que através desta o médico veterinário possa implementar ferramentas
específicas de controle da doença na granja.
Pensando em programas intensivos de controle de Salmonella, a sorologia é uma
ferramenta muito usada e auxilia de maneira rápida e barata no monitoramento dos animais
positivos. Testes sorológicos podem estimar a população de animais que em alguma fase da vida
foram expostos ao agente. O ELISA é o teste mais usado em monitoramentos sorológicos.
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Figura 9. Colônia característica de Salmonella em meio de cultivo seletivo. Foto: Luiza Biesuz
A lesão microscópica característica da Salmonella sistêmica é a presença de nódulos
paratifoides no fígado que são frequentes e exclusivos para essa doença, como mostra a Figura 10.
Os nódulos são aglomerados de histiócitos e focos de necrose aguda hepatocelular coagulante, que
correspondem macroscopicamente aos pontos brancos na superfície do órgão.

Figura 10. Fígado de suínos com nódulo tifoide. Foto: Nelson Morés
No caso de quadros de Salmonella enterocolítica, a lesão microscópica típica é a necrose
da cripta e da superfície dos enterócitos que pode variar de focal para difusa. A lâmina própria e
submucosa, contem numerosos macrófagos e moderados números de linfócitos, e os neutrófilos
são numerosos apenas nas lesões muito precoces. A necrose frequentemente se estende e pode
envolver a mucosa muscular, submucosa e folículos linfoides. No íleo, a necrose geralmente é
bastante superficial e muitas vezes visto como atrofia vilosa. As Placas de Peyer podem estar
necróticas na forma aguda da doença.
Pensando ainda em exames laboratoriais pode-se optar pela técnica de imunohistoquímica
ou IHQ. Este procedimento refere-se à localização de antígenos em tecidos, explorando o princípio
da ligação específica de anticorpos com antígenos no tecido lesionado. A Figura 11 mostra um
pulmão de suíno com salmonelose sistêmica, obtido pela técnica IHQ, onde a marcação vermelha
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indica positividade para salmonela. Contudo, ainda há problemas no uso da técnica em função de
ser sorovar específica.

Figura 11. Pulmão de suínos com salmonelose sistêmica. Foto: Marcos Morés
Controle da salmonelose
O sucesso ou não do controle da enfermidade nas granjas está diretamente relacionada
com a redução do risco de introdução da infeção nos rebanhos, com a diminuição dos fatores
predisponentes que existem nas granjas e com a diminuição da disseminação do patógeno ao longo
da cadeia. Soma-se a isso o correto diagnóstico da enfermidade, aliando sinais clínicos com a
confirmação laboratorial do problema e levando em consideração as peculiaridades do agente.
Animais de reposição podem ser a fonte da entrada da doença na granja. Para que o
rebanho esteja protegido disto é imprescindível que os suínos para reprodução sejam provenientes
de Granjas de Reprodutores Suídeos Certificados (GRSC). É importante, também, que ocorra a
menor mistura possível de origens nos crechários e terminações, pois isto facilita a disseminação
horizontal e multiplicação de agentes infecciosos.
As manifestações clinicas da doença estão diretamente relacionadas há dois pontos
básicos que são: pressão de infecção (dose infectante) e redução da condição de imunidade do
indivíduo. Partindo deste princípio o controle da Salmonella nas granjas de suínos consiste
essencialmente nos seguintes aspectos: biosseguridade, alimentação dos animais, manejo diário
das baias, controle de roedores e insetos, limpeza, desinfecção e vazio sanitário.
As práticas de biossegurança envolvem fatores externos para proteção do rebanho contra
o ingresso de agentes infecciosos, como o isolamento da granja, controle da circulação de pessoas
e veículos e da origem dos animais que entram na granja; e internos relacionados à prevenção da
multiplicação e disseminação de agentes no rebanho, como higienização diária das baias, limpeza
e desinfecção das instalações, vazio sanitário e o controle de vetores internos, como ratos e
moscas.
Um protocolo de limpeza e desinfeção eficaz deve cobrir as seguintes premissas: limpeza
das instalações com água sob pressão para remoção da matéria orgânica, com atenção especial
para pontos onde acumulam fezes como furos e cantos, seguir um protocolo de limpeza apropriado
com detergente e finalmente fazer a aplicação do desinfetante de eleição. Após a aplicação do
desinfetante, manter as portas das instalações ou salas sempre fechadas. Em dias ensolarados,
permitir a entrada do sol para facilitar a secagem das instalações. É fundamental que seja utilizado
o manejo todos dentro - todos fora.
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Mesmo o agente sendo suscetível à maioria dos desinfetantes, o mesmo ainda pode ser
encontrado após a execução de protocolos de limpeza e desinfecção rotineiramente aplicados nas
granjas (ARGUELLO et al., 2012). Estudos realizados em outros países demonstram percentuais
de até 80% de baias que ainda estavam contaminadas com Salmonella mesmo após o processo de
lavagem e desinfecção, o que não difere do Brasil (dados não publicados).
Estudos realizados na União Europeia testaram sete desinfetantes (iodo e iodo baseado
em ácido, glutaraldeído mais amônia quaternária, ácido peracético mais peróxido de hidrogênio,
amônia quaternária mais peróxido de hidrogênio, amônia quaternária e peróxido), frente a isolados
de Salmonella Typhimurium de intestinos de suínos com surtos de diarreia. O teste abrangeu uma
gama de condições incluindo diferentes temperaturas, tempos de contato e níveis de sujidade da
matéria orgânica simulada. Dos sete princípios nenhum dos compostos mostrou eficácia contra
qualquer dos isolados em condições de elevada matéria orgânica. Os princípios ativos ácido
peracético mais o composto do peróxido de hidrogênio e amônia quaternária mais peróxido de
hidrogênio apresentaram eficácia variável sob condições de baixa matéria orgânica (THOMSON et
al., 2007).
O controle de roedores faz-se necessário visto que eles desempenham papel importante
como disseminadores de agentes patogênicos dentro da granja. Para um resultado eficaz, é preciso
integrar o controle mecânico com o químico. O mecânico abrange a instalação de pontos de
iscagem numerados, em locais previamente definidos, levando em consideração a espécie urbana
de roedor que mais está presente na granja. O caderno de BPP da propriedade deve contemplar um
mapa com o local e número das iscas e uma planilha para preenchimento das vistorias de consumo
e troca do produto químico utilizado.
Quando nos referimos a controle químico é basicamente o uso de venenos, que podem ser
apresentados em diferentes formas, como granulado, pó, líquido e tablete. Para uma escolha
correta do princípio ativo e da forma de apresentação ideal a ser utilizada é necessário o
acompanhamento de um profissional capacitado de conhecimento da propriedade e seus os
desafios enfrentados.
Práticas de bem-estar animal como espaçamento correto de animais por baia, e número
adequado de cochos e bebedouros são importantes para minimizar a condição de imunossupressão
dos animais. Importante salientar que estas práticas valem para todos os patógenos que estão
relacionados com a baixa de imunidade do plantel.
A ração possui dois papéis dentro do controle da Salmonella na granja. Ela pode ser vista
como uma fonte de infecção do agente para o suíno, bem como uma ferramenta de controle da
doença. Pensando em agente disseminador é importante que quando produzimos a ração na granja
tenhamos um rigoroso controle de qualidade, BPF (Boas Práticas de Fabricação), evitando
umidade, infiltração e goteiras na fábrica de ração. Atualmente, a maioria das granjas recebem
ração a granel nas propriedades. É importante que a granja obedeça aos princípios de
biosseguridade e que o caminhão se posicione do lado externo da cerca no momento do
descarregamento.
Estudos tem demonstrado que é baixa a importância da alimentação como fonte primária
para infecção por Salmonella clínica. O agente dificilmente é encontrado na ração após o
processamento na fábrica de ração devido ao tratamento térmico aliado as BPF (TORRES et al.,
2011). Porém, a maioria das pesquisas concorda que a alimentação pode ser facilmente
contaminada na fazenda (ARGUELLO et al., 2012). Por isso cuidados nesta etapa dentro da granja
é importante para o controle do agente.
A vacinação é uma fermenta que pode ser usada como medida preventiva para o controle
da salmonelose dentro dos plantéis, para isto é necessário que seja levado em consideração dois
pontos: as formas clínicas de salmonelose, uma entérica e outra septicêmica, e a prevalência de
portadores assintomáticos ao abate.
Nos dias de hoje, visto que a suinocultura enfrenta uma alta pressão de salmonelose
clínica, seria interessante o uso de vacinação. A maioria dos surtos relatados da doença têm sido
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causados pelos sorovares Choleraesuis e Typhimurium, sendo importante que a vacina contenha
tipos sorológicos homólogos. Países que usam a vacina viva, como é o caso dos Estados Unidos,
tem relatado excelentes resultados em caso de surtos da doença no rebanho. As vacinas vivas têm
capacidade de despertar a melhor resposta imunológica, estimulam a produção de IgA na mucosa
intestinal, uma vez que podem ser administradas por via oral e, por outro lado, são teoricamente
capazes de produzir uma forte resposta imune mediada por células (ARGUELLO et al., 2012).
Tratamento da salmonelose
O tratamento da salmonelose é baseado no uso de antimicrobianos e seu sucesso inicia
pelo diagnóstico correto. Como todos os agentes, os isolados de Salmonella apresentam perfis
variáveis de sensibilidade e resistências frente aos diferentes princípios ativos presentes no
mercado. A partir da bactéria é possível a realização de um antibiograma, o qual irá orientar o
médico veterinário na escolha do medicamento mais eficaz.
A experiência clínica tem demonstrado que dependendo do quadro da doença, por
exemplo com lesões teciduais avançadas, o antibiótico pode não alcançar o tecido alvo na
concentração necessária e mesmo que ocorra a morte do patógeno isso não será capaz de fazer as
lesões regredirem completamente. Pode haver mortalidade de animais e/ou baixo
desenvolvimento. Com presença de hiperemia faz-se necessário o uso de um antitérmico e nos
quadros de desidratação torna-se importante o uso de um hidratante. O importante é tratar os
animais doentes em baia hospital com condições adequadas.
A Figura 12 mostra, em tom mais escuro, a porcentagem de isolados resistente ao referido
antimicrobiano, em tem intermediário os sensíveis e em tom mais claro, os isolados com resultado
intermediário de um total de 112 amostras isoladas no Brasil. Os princípios ativos com maior
resistência foram em ordem decrescente: tetraciclina, doxiciclina, gentamicina, estreptomicina e
florfenicol. Sensibilidade acima de 80% dos isolados foi observada com fosfomicina,
lincomicina+espectinomicina, norfloxacina. Entre 70 e 80% de sensibilidade estão posicionados
em ordem decrescente o ceftiofur, colistina e sulfametoxazol+trimetoprim.

Figura 12. Resistência e Sensibilidade antimicrobiana de 112 isolados de Salmonella oriunda de
casos clínicos brasileiros.
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Figura 13. Porcentagem de amostras de Salmonella resistentes nos estados de Santa Catarina e
Minas Gerais
Considerações Finais
A salmonelose clínica é endêmica nas regiões de produção intensiva de suínos no Brasil e
vem sendo relatada de forma crescente nos últimos anos. Os sorovares mais comuns são o
Choleraesuis e Typhimurium relacionados com doença sistêmica e entérica, com significativa
quantidade de isolados de pulmão. A creche e crescimento/terminação são as fases mais afetadas.
Os perfis de sensibilidade e resistência são variáveis e deve ser determinado para orientação o
tratamento.
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Resumo
Com o aumento do tamanho da leitegada e consequente redução do peso médio ao
nascimento, é comum a prática do fornecimento de ração em maior quantidade no terço final da
gestação. Isso porque há evidências de que é nesta fase que ocorre o maior crescimento dos fetos e
a exigência nutricional da matriz aumenta para atender a leitegada em desenvolvimento. No
entanto, ao se analisar o real efeito do chamado bump feeding, os resultados encontrados são
controversos. Além disso, deve-se levar em consideração as diferenças individuais de cada
categoria, o manejo de arraçoamento aplicado nas granjas e as consequências que este maior
aporte pode provocar para a fêmea. Desta forma, a presente revisão tem por objetivo esclarecer
alguns aspectos fisiológicos e discutir os resultados encontrados, abordando os aspectos práticos
da suinocultura atual.
Introdução
Levando em conta as características reprodutivas, a suinocultura tem se caracterizado, na
última década, pela seleção genética para aumento da prolificidade. Dados atuais de plantéis
brasileiros mostram que houve um aumento de mais de um leitão nascido vivo por fêmea (11,44 vs
12,53) de 2007 até 2015 (AGRINESS, 2015). A consequência do aumento substancial no número
de nascidos foi a redução no peso ao nascimento (MILLIGAN et al., 2002). Estudos sugerem que
o menor peso ao nascer seja consequência da competição pelo espaço intrauterino uma vez que há
mais embriões implantados buscando o seu desenvolvimento (FOXCROFT et al., 2006; TOWN et
al., 2005). O peso ao nascimento e a uniformidade são duas características importantes para a
sobrevivência pós-natal. O baixo peso ao nascimento afeta diretamente a taxa de sobrevivência até
as 72 horas de vida (FURTADO et al., 2012; QUINIOU et al., 2002). Há um comprometimento
fisiológico para estes leitões em termos de reserva energética, capacidade termorregulatória e,
além disso, são desfavorecidos na disputa pelo colostro, limitando os níveis de anticorpos
circulantes (MILLIGAN et al., 2002; QUINIOU et al., 2002).
Aumentar o peso dos leitões ao nascimento é economicamente importante uma vez que
leitões mais pesados crescem mais rápido, o que significa menos tempo para atingir o peso ideal de
abate, otimizando o uso das instalações. De acordo com Gondret et al. (2005), leitões considerados
leves ao nascimento (leitões de 0,8 a 1,1 kg) necessitam de 12 dias a mais para atingir o mesmo
peso ao abate do que leitões considerados pesados. Dessa forma, quando se aumenta o consumo de
ração no terço final da gestação, tem-se por objetivo aumentar o peso ao nascimento, uma vez que
os nutrientes são priorizados para o crescimento fetal nesta fase (THEIL et al., 2014). Embora seja
importante avaliar o efeito sobre o peso dos leitões ao nascimento, é necessário também saber se
alterações no consumo de ração no terço final de gestação podem afetar a fêmea no período
lactacional e também no desempenho reprodutivo subsequente. A gestação é a fase em que a
fêmea forma as reservas corporais para a posterior lactação, período onde o consumo alimentar
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tem por objetivo um adequado aporte para a produção de leite, procurando minimizar o
catabolismo lactacional. Entretanto, sabe-se que níveis elevados de gordura corporal influenciam
negativamente o consumo voluntário na lactação, aumentando assim o catabolismo inerente a esse
período (MELLAGI et al., 2010).
Vale ressaltar que é importante avaliar as categorias de fêmeas separadamente,
distinguindo leitoas de porcas, uma vez que fêmeas jovens não estão completamente desenvolvidas
corporalmente e possuem, por isso, maiores necessidades nutricionais, sobretudo necessidades
energéticas e proteicas para o crescimento corporal do que fêmeas adultas (EISSEN et al., 2000).
Implicações do baixo peso dos leitões ao nascimento
A constante seleção genética para o aumento no tamanho da leitegada trouxe como
consequência um efeito negativo sobre o peso ao nascimento e a variabilidade de peso entre leitões
(QUESNEL et al., 2008; QUINIOU et al., 2002). Recentemente, Beaulieu et al. (2010)
evidenciaram uma redução de 33 g no peso médio por leitão acrescido na leitegada. De acordo
com Milligan et al. (2002), há uma correlação negativa (r = -0,46) entre o número de nascidos
vivos e o peso ao nascer e uma correlação positiva com a variabilidade do peso dos leitões (r =
+0,39). Esse aumento no coeficiente de variação da leitegada se deve fundamentalmente ao
acréscimo de leitões considerados leves em leitegadas com maior número de nascidos. O recente
trabalho de Wientjes (2013) evidenciou que para cada leitão a mais na leitegada, houve uma
redução de 41 g no peso médio, acréscimo de 0,8% no coeficiente de variação da leitegada e a
porcentagem de leitões com menos de 1000 g aumentou em 1,9%.
A insuficiente capacidade uterina é considerada um dos principais fatores que afetam o
peso ao nascimento (FOXCROFT et al., 2006; TOWN et al., 2005). Isso porque, segundo Père &
Etienne (2000), a capacidade uterina, bem como o fluxo sanguíneo, não evoluíram na mesma
proporção que o tamanho da leitegada e, com isso, houve redução na quantidade de nutriente e
oxigênio disponibilizado por feto. Por essa razão que, a partir do 35º dia de gestação, a capacidade
uterina acaba se tornando um fator limitante para o desenvolvimento fetal, mesmo que os fetos
estejam distribuídos uniformemente nos cornos uterinos (BAZER et al., 2009). Além disso, há
relatos na literatura que há uma competição pelo espaço uterino antes mesmo dos 30 dias. São dois
os mecanismos que podem explicar a competição uterina, a morte embrionária e o
subdesenvolvimento dos conceptos. O primeiro deles está ligado à competição por fatores
bioquímicos, os quais são necessários para que os conceptos prossigam o desenvolvimento. O
segundo é a competição por uma superfície placentária maior para possibilitar uma troca eficiente
de nutrientes entre o concepto e a mãe (BAZER et al., 1969; FOXCROFT & TOWN, 2004).
Economicamente, a classe de animais de baixo peso representam prejuízos para o sistema
de produção, uma vez que apresentam elevadas taxas de mortalidade. Dados presentes na literatura
demonstram que leitões com peso abaixo de 1000 g representam um grupo crítico, podendo atingir
índices de mortalidade até 72 horas superiores à mortalidade de todo o período do desmame ao
abate (FURTADO et al., 2012; QUINIOU et al., 2002). No estudo conduzido por Furtado et al.
(2012), 4,1% dos leitões nascidos tiveram peso entre 600 e 900 g e 13,9% pesaram entre 900 e
1200 g. Apesar da baixa ocorrência de leitões entre 600 e 900 g, esta classe foi responsável por
25,1% das mortes ocorridas até o desmame no grupo total de leitões.
Recentemente, evidenciou-se que a cada 100 g de acréscimo no peso médio ao
nascimento, há um acréscimo de 3,1% na expectativa de sobrevivência até o 3º dia (WIENTJES,
2013). Além disso, devem ser consideradas as perdas reprodutivas subsequentes onde leitoas com
peso ao nascimento entre 410 e 990 g, quando selecionadas e comparadas com leitoas que
nasceram com 1780-2400 g, atingiram a puberdade com idade semelhante (189 vs 188,7 dias), mas
com peso inferior (115,6 vs 134,2 kg) e produziram menos leitões até o terceiro parto (39,4 vs
43,4) (MAGNABOSCO et al., 2016).
Fica evidente que o peso ao nascimento e a variabilidade devem ser considerados como
dois riscos potencias para perdas no período pré-desmame. Associado a isto estão as perdas no
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desempenho zootécnico abaixo do desejável para o restante do ciclo produtivo. De acordo com
Alvarenga et al. (2012), as diferenças do peso ao nascimento são multiplicadas em um fenômeno
conhecido como efeito multiplicador dos pesos, o qual constitui altas correlações com o ganho de
peso diário nas fases de lactação (r=0,57) e creche (r=0,74) tendo efeito menor sobre o
desempenho na terminação (r=0,25). Diferenças no peso ao nascimento de 1 kg podem representar
até mais de 10 kg ao abate para animais de mesma idade (ALVARENGA et al., 2012; FIX et al.,
2010) ou faz com que sejam necessárias duas semanas adicionais para atingir o peso de abate
(QUINIOU et al., 2002).
Nutrição e alimentação da fêmea suína na fase final de gestação
A capacidade reprodutiva da fêmea suína é tradicionalmente mensurada pelo número de
leitões desmamados por ano, o qual é afetado diretamente por diversos fatores, tais como o número
de dias não produtivos, duração da lactação, intervalo desmame-estro, tamanho da leitegada e
mortalidade pré-desmame (LUCIA Jr. et al., 2000). É a fêmea suína que determina a capacidade
produtiva do sistema e, apesar de ter baixa participação numérica em sistemas que contemplam
desde a produção de leitões até a terminação, responde por 20% da quantidade total de ração
consumida (BALL et al., 2008), representando 15 a 17% do custo total gasto com ração (SOLÀORIOL & GASA, 2016).
Nos últimos anos, a seleção genética preconizou o aumento do tamanho da leitegada e a
deposição de carne magra na carcaça. Com isso, a composição corporal foi alterada traçando um
novo perfil para as fêmeas, tendo como característica a prolificidade e a baixa deposição de
gordura corporal (BROWN-BRANDL et al., 2004). Somam-se a isso, outras características como
maior número e peso dos leitões ao desmame, mais lactações por ano, menor período para retorno
a ciclicidade após o desmame (MAGNABOSCO, 2015), menor consumo de ração e maior
produção de leite, tornando as fêmeas mais vulneráveis ao catabolismo lactacional (MELLAGI et
al., 2010). Essas alterações no perfil das fêmeas refletem diretamente sobre as exigências
nutricionais, uma vez que a necessidade da fêmea gestante é determinada pela demanda para
mantença e ganho materno, bem como para o crescimento fetal (CLOSE & COLE, 2001; KIM et
al., 2005).
Segundo Close & Cole (2001), os planos e as estratégias nutricionais devem ser
delineados considerando todo o ciclo, e não as fases reprodutivas separadamente. Por essas razões,
a nutrição da fêmea gestante deve atender as necessidades de cada fase, considerando o processo
como algo sequencial, onde uma etapa influenciará a subsequente (MAGNABOSCO, 2011).
Atualmente, alterações na quantidade de ração ofertada são realizadas de acordo com
características específicas dos diferentes momentos da gestação (SOLÀ-ORIOL & GASA, 2016).
Há na literatura diferentes formas de se caracterizar as fases do período gestacional. De
um modo geral, considera-se como fase inicial da gestação, o período compreendido entre a
cobertura até o 21º dia de gestação, sendo esta fase crucial para a sobrevivência e implantação dos
embriões. No trabalho de Jindal et al. (1996) observou-se que o período crítico é nos primeiros três
dias de gestação, quando o aumento no consumo alimentar prejudicou a sobrevivência
embrionária.
A fase posterior, considerada como a fase intermediária da gestação (dia 21-75), tem
como alvo a recuperação da lactação anterior para pluríparas e crescimento para fêmeas jovens
(YOUNG et al., 2004). O ganho de peso da fêmea é alcançado quando se tem uma alimentação em
níveis superiores aos necessários para mantença e crescimento dos tecidos fetais, fluidos e
conceptos. Por esse motivo se indica a recuperação do estado corporal da fêmea até o 70º dia de
gestação, período em que ainda não há grandes necessidades além da mantença (GOODBAND et
al., 2013; JI et al., 2005). Além disso, nesse período também ocorre a formação das fibras
musculares primárias e secundárias dos fetos (FOXCROFT & TOWN, 2004). Segundo estes
autores, a miogênese ocorre em duas etapas. A primeira é a formação das fibras primárias, entre 25
e 55 dias de gestação, não sendo influenciada pela nutrição, mas pela seleção genética. A segunda
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é a formação e hiperplasia das fibras secundárias, que ocorre dos 55 até os 90 dias de gestação.
São dois eventos importantes já que há uma relação positiva entre o número de fibras secundárias
e o desenvolvimento pós-natal, isto é, há um crescimento mais rápido e eficiente dos leitões com
maior número de fibras secundárias (DWYER et al., 1993).
O período que compreende a fase final da gestação (últimos 40-45 dias), também
chamado de terço final, é caracterizado pelo acentuado crescimento fetal e mamário (JI et al.,
2005; McPHERSON et al., 2004; VONNAHME et al., 2001). Durante toda a gestação há um
aumento progressivo do feto, entretanto, é no terço final que o crescimento é acelerado (Figura 1).
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Figura 1. Peso fetal em diferentes dias da gestação. Adaptado de McPherson et al. (2004).
Até o 69° dia, há um acréscimo de 0,25 g/dia de proteína no feto e, após isso, a deposição
passa a ser de 4,63 g/dia, indicando um crescimento de ordem cúbica à medida que a gestação
progride (McPHERSON et al., 2004). Em um estudo semelhante, Ji et al. (2005) constataram que,
à medida que a gestação avança, o peso das fêmeas aumenta quadraticamente, enquanto que a
espessura de toucinho aumenta linearmente. A alteração na taxa de crescimento dos fetos e da
glândula mamária ocorre por volta do 70º dia de gestação. Os resultados encontrados evidenciam
as diferentes necessidades nutricionais nos diferentes períodos gestacionais, fazendo com que seja
necessário o uso de programas nutricionais flexíveis e adaptáveis, ou seja, passíveis de alteração
de acordo com a exigência da fêmea e da fase gestacional.
Os resultados obtidos por diferentes trabalhos que manipularam o consumo alimentar das
matrizes em várias fases da gestação são contraditórios (Tabela 1).
É possível notar que há divergências do efeito do maior aporte energético na gestação no
peso dos leitões ao nascer. De maneira geral, o início da gestação parece não ser a melhor fase
para adotar estratégias que visem aumentar o peso dos leitões. Vários estudos não observaram
benefícios no peso ao nascer ao aumentar a quantidade de ração oferecida (BEE, 2004; DWYER et
al., 1994; LAWLOR et al., 2007; NISSEN et al., 2003) ou encontram apenas uma tendência de
ganho de peso (CERISUELO et al., 2008).
Quando o maior aporte ocorre no terço final de gestação, efeitos modestos são
encontrados sobre o peso ao nascimento. Em um estudo cooperativo que contemplou oito centros
de pesquisa e 1080 leitegadas, o aumento de 1,36 kg/dia a partir do 90º dia de gestação mostrou-se
eficaz melhorando em 39 g o peso ao nascer (CROMWELL et al., 1989). Efeito semelhante,
porém superior (86 g), foi encontrado quando ocorreu a suplementação de 0,9 kg (2,1 vs 3,0
kg/dia) na quantidade diária de ração para leitoas no terço final de gestação, o que, no entanto, não
foi evidenciado em pluríparas (SHELTON et al., 2009). Recentemente, Hughes & Van Wettere
(2012) aumentaram em 0,7 kg/dia nas últimas três ou seis semanas e encontraram um acréscimo de
30 e 60 g no peso ao nascer, respectivamente.
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Tabela 1. Resultados obtidos para aumentar o peso médio ao nascimento de acordo com a
categoria animal, fase gestacional e tratamentos utilizados.
N
Fase gestacional
Autores, Ano
Categorias
Peso do leitão
total
/Tratamentos
Cromwell et al.,
1989
Miller et al., 2000

Leitoas e
pluríparas
Leitoas e
Pluríparas

1080
107

Nissen et al.,
2003

Pluríparas

13

Cerisuelo et al.,
2008

Leitoas e
Pluríparas

90

Shelton et al.,
2009

Leitoas e
Pluríparas

108

Hughes & Van
Wettere, 2012

Mallmann, 2016

Pluríparas

Leitoas e
Pluríparas

172

407

D90 – parto: aumento de
1,36 kg/dia
D100 – parto: 1,15 ou 2 x
a mantença
D25 – D50: ad libitum
D25 – D70: ad libitum
D40 – D85
Controle: 2,5 – 3kg
Tratamento: + 50%

Ganho de 39 g
(P=0,17)
Ganho de 10g
(P>0,05)
Sem diferença
Ganho de 52 g
(P=0,162)

D90 – parto: 2,1 kg/dia

Leitoas: Ganho de 86 g;

D90 – parto: 3 kg/dia

Pluríparas: sem
diferença

D1- parto: 2,3 kg/dia

Ganho de 30 g

D90-parto: + 0,7 kg/dia

Ganho de 60 g

D72-parto: + 0,7 kg/dia

(P>0,05)

D90 – parto: 1,8 kg/dia
D90 – parto: 2,2 kg/dia

Sem diferença

Obviamente, diferenças inerentes à matriz devem ser levadas em consideração,
principalmente quanto à ordem de parto e à condição corporal. Amdi et al. (2014) compararam
leitoas magras e gordas, de acordo com a espessura de toucinho no momento da inseminação (12
mm vs 19 mm, respectivamente), submetidas a três diferentes quantidades de ração do dia 25 ao
dia 90 de gestação (1,8; 2,5 e 3,5 kg/dia). Leitões oriundos de leitoas magras apresentaram redução
de 100 g no peso ao nascer quando alimentadas com 1,8 kg/dia, enquanto que para leitoas gordas,
nenhuma diferença no peso ao nascer foi encontrada. De fato, Mallmann (2016) não observou
diferença em leitoas, com boa condição corporal, alimentadas com 1,8 ou 2,2 kg/dia, no peso da
leitegada ao nascimento. Portanto, para leitoas que não apresentam um escore corporal ideal, podese fornecer quantidades superiores de ração no terço final de gestação.
Com os resultados apresentados acima, não fica claro se o aumento da quantidade de
ração no terço final de gestação contribui com o peso ao nascer, principalmente em pluríparas e em
condições comerciais. No entanto, recentemente foi observado que um maior aporte de ração (1,8
kg vs 2,2 kg), contribuiu para as fêmeas ganharem mais peso corporal entre 90 e 110 dias de
gestação, mas sem aumento no peso dos leitões ao nascimento (Mallmann, 2016). Além disso, não
é possível concluir se o efeito sobre o peso ao nascer se dá pela energia, pelo nível de aminoácidos
ou ambos (GOODBAND et al., 2013). Recentemente, Gonçalves et al. (2016) distribuíram 741
leitoas e 362 pluríparas em dois diferentes níveis de lisina (10,7 e 20 g) e dois níveis de energia
(5,90 e 8,85 Mcal EM/dia). O aumento no nível de energia a partir dos 90 dias de gestação
melhorou em 30 g o peso ao nascer quando foram considerados apenas os leitões nascidos vivos,
independente da ordem de parto, mas com um acréscimo de 2,1% no índice de natimortalidade
quando consideradas apenas as pluríparas.
Em outro estudo, o incremento nos níveis de lisina (de 28g para 35 g/dia) a partir do 85º
dia de gestação de leitoas também não aumentou o peso ao nascer (MAGNABOSCO et al., 2013).
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Contrariamente, o peso ao nascer aumentou quando o nível de inclusão da lisina na dieta de porcas
passou de 0,45% para 0,65 ou 0,74% (ZHANG et al., 2011). Comparando três grupos de fêmeas
com suplementação de arginina e blend de aminoácidos (lisina, metionina, treonina e triptofano),
não foi encontrado efeito dos tratamentos sobre o peso ao nascimento (DALLANORA et al.,
2017).
Todos esses aspectos abordados sobre as fases gestacionais, diferenças de categoria de
fêmeas e resultados obtidos geram diversas recomendações, podendo gerar erros no plano
nutricional observados a campo. De acordo com Goodband et al. (2013), com frequência são
encontradas dietas com níveis acima das exigências no início da gestação e abaixo no final da
gestação. Além disso, se a formulação da dieta considerar a fêmea adulta, haverá um prejuízo para
a fêmea jovem, uma vez que a dieta não atenderá as necessidades para crescimento e mantença,
tanto no início, quanto no final da gestação.
Vale considerar que recentemente, dados da genética Agroceres PIC demonstraram
redução de 100 g no peso médio ao nascimento em sete anos de seleção (2006-2013) para a
hiperprolificidade (HERRING, 2016). Entretanto, entre os anos de 2013 e 2014 houve a
recolocação da variável peso ao nascer, aliada ao processo de genômica, no programa de
melhoramento genético das granjas núcleo. Após dois anos de seleção, obteve-se recuperação de
60% do que havia sido perdido. Com isso, fica claro que avanços significativos no peso ao
nascimento se dão pela seleção genética e que a grande oportunidade está em reduzir os custos e a
quantidade de ração por leitão produzido, desde que não haja alteração nos índices de
desempenho.
Cuidados com a nutrição na gestação
Para controlar de forma mais eficiente o consumo de ração pela fêmea gestante, e, assim,
atender adequadamente a demanda energética para a reprodução no terço final da gestação, buscase a alimentação restrita, ou controlada, dos animais. Salvo algumas granjas de pequeno porte que
ainda optam pelo arraçoamento manual, a maioria tem adotado sistemas de alimentação
automatizados ou semi-automatizados. No mercado já existem sistemas eletrônicos sofisticados,
contudo o mais adotado, no Brasil, é o sistema de linha de alimentação com drop (dosificadores
individuais), pois a maior parte das granjas mantém as fêmeas gestantes em celas individuais.
Nesse sistema de alimentação a quantidade de ração que cada fêmea receberá é, em geral,
determinada por três diferentes maneiras:
 Os drops são ajustados no mesmo nível. Portanto, todos os animais recebem a mesma
quantidade de ração. Apresenta como vantagens o fato de ser prático e pouco laborioso. No
entanto, penaliza fêmeas magras ou com sobrepeso e pode levar a uma redução do desempenho
reprodutivo.
 O nível de ração é definido após uma avaliação prévia do escore corporal visual da
fêmea. É uma metodologia que proporciona uma maior atenção àquelas fêmeas do plantel com
condição corporal inadequada. Demanda o treinamento do funcionário responsável, por se tratar de
uma técnica visual e subjetiva. Além de ser laboriosa, pois requer tempo e ajustes em diferentes
drops.
 Ajuste do drop utilizando como parâmetros o peso corporal da fêmea (real ou estimado)
e a medida de espessura de toucinho. É, sem dúvidas, o método de maior acurácia. Possibilita a
correta regulagem do drop e elimina o “erro humano” das etapas do processo. Também demanda
equipamentos e funcionários capacitados.
Mesmo após definida a quantidade de ração que cada fêmea deve consumir, nesse sistema
automatizado é comum a observação de dificuldades em garantir a oferta correta, em quantidade,
de ração. Schneider et al. (2008), ao avaliarem três diferentes drops disponíveis no mercado,
observaram que o seu desenho e o ângulo de instalação em relação à linha de alimentação podem
apresentar variações na quantidade de ração ofertada aos animais, independente da regulagem
selecionada (Tabela 2).
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Tabela 2. Efeito da regulagem e do ângulo da linha de alimentação sobre a diferença na
quantidade de ração ajustada no drop e aquela liberada, sendo testados três diferentes drop
comerciais
Regulagens e ângulos testados
Diferença na oferta de ração (kg)
SE
Econo
Accu
Ultra
1,8 kg (4 lb)†
90˚
0.45a
0.07b
0.35ab
0.03
a
b
75˚
-0.18
-0.02
0.27c
0.03
60˚
-0.73a
-0.38b
0.02c
0.03
Δ (kg) de 90˚ a 60˚ ‡
1.18a
0.46b
0.32b
0.08
2,7 kg (6 lb)†
90˚
0.74a
0.11b
0.34c
0.03
a
a
75˚
-0.09
-0.02
0.23b
0.03
60˚
-1.05a
-0.29b
-0.04c
0.03
Δ (kg) de 90˚ a 60˚ ‡
1.78a
0.39b
0.40b
0.08
3,6 kg (8 lb)†
90˚
0.61a
0.09b
0.16b
0.04
75˚
-0.13a
0.04b
0.09b
0.04
60˚
-1.30a
-0.25b
-0.23b
0.04
a
b
b
Δ (kg) de 90˚ a 60˚ ‡
1.90
0.34
0.39
0.08
† Interação drop × ângulo × regulagem (ANOVA; P < 0,01).
‡ Interação drop × regulagem (ANOVA; P < 0,01).
NR = não realizado.
Econo, Accu e Ultra: nomes comerciais dos drops testados.
abc
Letras distintas na mesma linha indicam diferença significativa (ANOVA; P < 0,05).
Adaptado de Schneider et al. (2008).
Outro fator importante nesse sistema é a densidade da ração. Como a regulagem do drop
se dá pelo volume de ração que entra no seu reservatório, é correto afirmar que alterações na
densidade (por exemplo, rações peletizadas ou com ingredientes fibrosos) irão provocar mudanças
na quantidade ofertada para cada fêmea, colocando à prova a acurácia do equipamento. Segundo
Schneider et al. (2008), as regulagens embutidas nos drop são baseadas no volume de um alimento
que corresponde ao peso médio de uma dieta com farinha de milho e de soja.
Quadros de sobreingestão ou subingestão de ração pelas fêmeas, no período final de
gestação, devido a erros associados ao sistema de arraçoamento, têm implicações diretas sobre o
seu desempenho produtivo e reprodutivo. Dietas que não atendem rigorosamente as exigências das
fêmeas têm impacto negativo sobre a longevidade, resistência a doenças, número de leitões
nascidos, peso ao nascimento e número de leitões desmamados (BALL et al., 2008), mortalidade
de leitões, uniformidade das leitegadas, condição corporal na lactação (FOXCROFT, 2008) e,
possivelmente, sobre os desempenhos reprodutivos seguintes.
Consequências do aumento da quantidade de ração na gestação
Embora seja importante avaliar o efeito sobre o peso dos leitões ao nascimento, é
necessário também saber se alterações no consumo de ração no terço final de gestação podem
afetar a fêmea no período lactacional e também no desempenho reprodutivo subsequente. Isso
porque a gestação é a fase em que a fêmea forma as reservas corporais para a posterior lactação,
onde o consumo alimentar tem por objetivo um adequado aporte nutricional para a produção de
leite, minimizando o catabolismo lactacional. Entretanto, sabe-se que níveis elevados de gordura
corporal influenciam negativamente o consumo voluntário na lactação, aumentando assim o
catabolismo inerente a esse período.
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Os fatores que exercem efeito sobre o consumo voluntário na lactação foram descritos por
Eissen et al. (2000) e Mellagi et al. (2010), e, segundo estes autores, além da importância do peso
da fêmea ao parto, a composição corporal (proteína e gordura) também apresenta uma importante
interação com esse fator. Estienne et al. (2000) compararam 3 grupos de fêmeas de acordo com a
espessura de toucinho ao parto: magras (<20 mm), médias (20-25 mm) e gordas (>25 mm). As
fêmeas magras apresentaram maior consumo de ração na lactação (5,4; 4,5 e 4,3 kg/dia,
respectivamente) e apresentaram menor perda de gordura do parto ao desmame (1,8, 4,7 e 6,7 mm,
respectivamente). Em outro estudo, Weldon et al. (1994) compararam fêmeas que foram
alimentadas à vontade a partir dos 60 dias de gestação, com fêmeas alimentadas de forma restrita
(1,85 kg/dia). As fêmeas alimentadas à vontade na gestação consumiram menos ração durante a
lactação (83,8 vs 151,9 kg), perdendo mais peso no período (23,9 vs 5,4 kg). Recentemente,
Mallmann (2016) evidenciou este mesmo efeito negativo sobre o consumo voluntário de ração na
maternidade no grupo de fêmeas alimentadas com a maior quantidade (1,8 vs 2,2 kg) na fase final
de gestação. Comparativamente, as fêmeas do grupo que recebeu 2,2 kg de ração consumiram em
média 320 g a menos por dia na fase lactacional (Figura 2). Wang et al. (2016) alimentaram um
grupo de leitoas no período gestacional de acordo com os requerimentos para mantença em 75,
100, 125 e 150%. Ao parto, fêmeas que consumiram mais ração apresentaram maior peso (175,6,
187,7, 204,9 e 219,3 kg, respectivamente) e espessura de toucinho (14,6, 17,7, 19,0, 23,1 mm,
respectivamente), o que refletiu negativamente no consumo médio diário de ração na lactação
(4,63, 4,29, 3,90, 3,52 kg/dia, respectivamente).
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9
Ração consumida, kg

8

6,81 ± 0,19

7
6
5
4
3

T2
7,52 ± 0,17

5,85 ± 0,19
4,42 ± 0,18

8,01 ± 0,16

7,65 ± 0,16
7,22 ± 0,16

6,45 ± 0,18
5,53 ± 0,19

4,18 ± 0,18

2
1
0
0a3

4a7

8 a 11
Dias de lactação

12 a 15
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Figura 2- Consumo voluntário de ração na lactação de fêmeas, de acordo com o fornecimento de
ração (1,8 kg/dia - T1 ou 2,2 kg/dia - T2), do dia 90 de gestação até o parto (média ± erro padrão).
Houve diferença entre os tratamentos nos cinco períodos de comparação (P= 0,0432). Mallmann
(2016).
A relação entre a quantidade de gordura e peso corporal com o consumo de ração pode
ser explicado fisiologicamente pela interação de alguns mecanismos regulatórios que atuam
sinergicamente (para revisão, EISSEN et al., 2000; MELLAGI et al., 2010). O principal deles é
conhecido como mecanismo de turnover da gordura corporal - teoria lipostática (WILLIAMS,
1998). Através do turnover, há uma constante liberação de ácidos graxos e glicerol para a corrente
sanguínea, e quanto maior for a deposição de gordura no corpo, maior será essa liberação (EISSEN
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et al., 2000). A taxa do metabolismo da gordura é utilizada pela fêmea como sinal do seu estado
metabólico, havendo interferência sobre o apetite e, consequentemente, sobre o consumo de ração
(WILLIAMS, 1998).
Apesar de haver uma redução de consumo alimentar na lactação, com consequente perda
de peso, há evidências de que o plano nutricional da gestação pode afetar a composição corporal
da fêmea para os próximos ciclos. Em estudos avaliando diferentes níveis de consumo ao longo da
gestação, foi observado que o aumento da ingestão provocou um alto ganho de peso e que o
catabolismo lactacional não foi capaz de igualar os pesos inicias. Ou seja, as fêmeas que chegaram
pesadas ao parto reduziram o consumo, perderam mais peso na lactação, mas permaneceram mais
pesadas do que as fêmeas que mantiveram planos nutricionais mais baixos (REN et al., 2017;
WANG et al., 2016). É importante ressaltar que essa variação de peso provocada pelo bump
feeding aumenta as exigências nutricionais da matriz, implicando em maiores gastos com nutrição.
Além disso, fêmeas consideradas pesadas tendem a apresentar mais problemas nos ciclos
seguintes, como afecções no aparelho locomotor e dificuldades ao parto, fatores estes que podem
reduzir a longevidade da fêmea no plantel.
Considerações Finais
O uso de planos nutricionais diferenciados se justificaria muito mais pelo atendimento das
exigências e manutenção do desempenho do que pelos acréscimos nos resultados. Além disso,
aumentar a quantidade de ração fornecida na gestação implica em maior ganho de peso corporal da
fêmea e ganhos de peso exagerados na gestação geram consequências negativas nas fases
subsequentes e implicam diretamente no aumento dos custos de produção. Por essa razão, há a
necessidade de se avaliar o impacto de alterações na quantidade de ração na fase final de gestação
sobre o peso dos leitões ao nascimento, bem como sobre o desempenho subsequente da matriz,
contemplando tanto os efeitos sobre o consumo de ração na maternidade quanto o posterior
desempenho reprodutivo.
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Resumo
A ocorrência de prolapso uterino em porcas tem aumentado nos últimos tempos, gerando
perdas por descarte e mortes de matrizes. Por ser uma enfermidade de etiologia ainda pouco
conhecida, o objetivo desta revisão é discutir os principais fatores predisponentes bem como as
medidas de prevenção e controle do prolapso uterino em porcas.
Introdução
O prolapso uterino caracteriza-se por inversão e exposição parcial ou total do útero
através da vulva, ocorrendo principalmente alguns dias antes do parto, no momento do parto ou até
três dias após (ANDERSON & JEAN, 2012). Pode ocorrer em qualquer espécie animal, sendo
mais comum em vacas e ovelhas, e menos frequente nas porcas. É de ocorrência rara em éguas,
cadelas, gatas e coelhas (KAHN & LINE, 2008), e esporádica em mulheres (RODRIGUES et al.,
2001). Pode ocorrer após o parto normal, mas é provável que esteja associado à distocia ou à
retenção de placenta (YOUNGQUIST, 1994).
Anatomia e Biomecânica ligada ao prolapso
Os órgãos genitais femininos dos animais domésticos são constituídos por dois ovários,
duas tubas uterinas, um útero, uma vagina, um vestíbulo vaginal e uma vulva com o clitóris.
Dentre estes o útero caracteriza-se por ser um órgão cavitário e muscular, responsável pela
implantação e desenvolvimento do embrião até o momento do nascimento. Nas porcas o útero
apresenta um colo uterino ou cérvix alongado com cerca de 10 (KÖNIG & LIEBICH, 2011) a 25
cm (DYCE et al., 2010), um corpo uterino curto, com aproximadamente 5 cm de comprimento e
dois cornos uterinos extremamente longos e flexíveis, dispostos em numerosas espirais que
lembram em uma visão macroscópica às alças do intestino delgado, na fêmea não prenhe
(FRANDSON et al., 2011; KÖNIG & LIEBICH, 2011; SISSON, 1986). Em fêmeas não gestantes
o comprimento médio dos cornos uterinos é de 40-65 cm (FRANDSON et al., 2011) podendo
atingir até 1 metro (DYCE et al., 2010).
Devido à grande mobilidade dos cornos uterinos e dos ovários, torna-se impossível a
delimitação exata de suas posições topográficas anatômicas na cavidade abdominal do animal.
Vale salientar que apenas nos suínos, dentre os animais domésticos, observa-se duas características
presentes no colo do útero. A primeira é a presença de diversas proeminências da mucosa em
formato arredondado que se interdigitam e podem obliterar o lúmen cervical, exceto durante a fase
de estro e no momento do parto (DYCE et al., 2010; FRANDSON et al., 2011, KÖNIG &
LIEBICH, 2011). E a segunda é a direta continuação do colo uterino à vagina sem qualquer
projeção intravaginal, como é o característico nas demais espécies de animais domésticos
(SISSON, 1986).
O ligamento largo do útero é o principal responsável pela estática e consequentemente
pela fixação dos órgãos genitais femininos às paredes laterais das cavidades abdominal e pélvica.
Este ligamento se encontra presente nos dois antímeros do animal, direito e esquerdo, sendo
bastante extenso nas porcas. É formado a partir de uma reflexão do peritônio, o que gera pregas
duplas desta membrana serosa. Tendo em vista que esta membrana apresenta quantidades
significativas de músculo liso, o desempenho para a função de sustentação do útero é altamente
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ativo. Conforme o contato físico com determinado órgão o ligamento largo pode ser dividido em
três partes: o mesovário, que suspende os ovários, a mesossalpinge, que suspende as tubas uterinas,
e o mesométrio, que suspende o útero até a parte cranial da vagina. Muitos vasos sanguíneos,
como a artéria uterina e nervos conseguem alcançar estes órgãos genitais através do ligamento
largo do útero (KÖNIG & LIEBICH, 2011; SISSON, 1986). Outro ligamento presente no auxílio à
estática uterina, entretanto mais delicado, é o ligamento redondo do útero. Caracteriza-se por ser
uma faixa arredondada fibromuscular que se estende desde a extremidade do corno uterino até o
canal inguinal, possui cerca de 15 cm de comprimento nas porcas (KÖNIG & LIEBICH, 2011) e é
envolto por uma prega lateral do ligamento largo do útero (SCHALLER, 1999).
Ênfase deve ser dada à importância da distinção entre diafragma pélvico e diafragma
urogenital, ambos presumivelmente envolvidos no prolapso uterino, com o objetivo de sanar
potenciais fontes de confusão, bem como para atribuir o uso dos termos anatômicos veterinários
apropriados. Mesmo não constando na atual edição da Nomina Anatomica Veterinaria (NAV,
2012) a nomenclatura diafragma urogenital foi citada e proposta por renomados e clássicos
anatomistas veterinários (DYCE et al., 2010; KÖNIG & LIEBICH, 2011; SISSON, 1986). Ambos
os diafragmas se localizam na pelve especificamente em sua subdivisão denominada de região
perineal que compreende tanto a região anal quanto a urogenital (MERIGHI, 2010).
O diafragma pélvico compõe-se de um arranjo de músculos estriados esqueléticos contido
entre as fáscias internas e externas que oclui a cavidade pélvica caudalmente ao redor da junção
entre o ânus e o reto, deixando espaço entre o osso ísquio e o reto (DYCE et al., 2010;
SCHALLER, 1999). Um desses músculos é o músculo coccígeo; com origem em um pequeno
tendão na espinha isquiática do osso coxal e inserção nos processos transversos das primeiras
vértebras caudais. O outro músculo é o levantador do ânus; localizado lateral ao reto e medial ao
músculo coccígeo. Sua origem ocorre na espinha isquiática ou no ligamento sacrotuberal largo e, a
inserção, se dá no músculo esfíncter externo do ânus e da segunda à quinta vértebra caudal, no
caso dos suínos. Segundo Dyce et al. (2010), em caprinos, este músculo é ativado quando ocorre
aumento da pressão intra-abdominal, provavelmente para se opor à tendência de deslocamento em
sentido caudal dos órgãos pélvicos. Entretanto na literatura sua relação é muito bem definida com
o ato da defecação (DYCE et al., 2010).
Já o diafragma urogenital é uma conformação similar ao anterior, porém menos evidente,
com musculatura mais delgada e com a predominância de fáscias, tal como a fáscia perineal
superficial e profunda. Encontra-se situado na parte ventral da região perineal e os músculos aqui
presentes são o músculo isquiouretral, músculo constritor do vestíbulo e o músculo constritor da
vulva (DYCE et al., 2010; KÖNIG & LIEBICH, 2010). Este diafragma realiza o fechamento da
abertura pélvica caudal ao redor do vestíbulo vaginal, ajudando a ancorar o trato reprodutivo
feminino contra a tração em sentido cranial quando o útero gravídico está se aprofundando no
abdômen, e também contra o deslocamento em sentido caudal durante o parto (DYCE et al., 2010).
Epidemiologia
A ocorrência de prolapso uterino nos suínos sempre foi esporádica, entretanto, nos
últimos anos muitos produtores e Médicos Veterinários têm relatado aumento dos casos em
algumas granjas. Em alguns relatos, ao contrário do descrito na literatura, os prolapsos têm sido
observados em porcas primíparas e alguns dias antes do parto. Nestes casos, os prolapsos se
concentram em matrizes pertencentes à mesma linhagem genética, indicando que existe
predisposição genética. D’allaire et al. (1991) consideram que a predisposição para o
desenvolvimento de prolapsos uterinos seja decorrente da flacidez do diafragma urogenital,
relaxamento e distensão do útero e aumento da cavidade pélvica.
D’allaire et al. (1987) avaliaram durante um ano as causas de descarte em 89 granjas,
totalizando 7242 matrizes suínas, e encontraram que 7% dos descartes foram decorrentes de
problemas no periparto e destes, 21% foram decorrentes de prolapsos, incluindo retal, vaginal e
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uterino. A grande maioria dos prolapsos foi registrada em leitoas e 11% das mortes ocorridas no
período foram relacionadas a prolapsos e/ou distocia.
O prolapso uterino resulta do desequilíbrio entre as forças de sustentação do útero na
cavidade e o aumento da pressão abdominal. Dentre os fatores que podem aumentar a pressão
abdominal, destacam-se o tenesmo provocado por dor e constipação, trabalho do parto e
manutenção das porcas em gaiolas com piso muito inclinado. A diminuição da resistência dos
ligamentos e do diafragma urogenital pode estar ligada a fatores genéticos, idade avançada,
obesidade e consumo de zearalenona.
Por um mecanismo ainda desconhecido, a hipocalcemia também pode desencadear
prolapsos retais, tendo sido notado significante número de porcas com hipocalcemia sofrendo de
prolapso uterino (JENNINGS, 1984, citado por SMITH & STRAW, 2006).
A dieta pode afetar o risco de prolapsos, principalmente quando os animais estão privados
de exercício. Em uma granja de ciclo completo de 250 matrizes foi observada redução de cinco
para um caso por semana de prolapsos retais quando houve a substituição da cevada utilizada na
ração por uma variedade com mais fibra (SMITH & STRAW, 2006). A reintrodução da cevada
com baixa fibra piorou a situação dos prolapsos, e a sua retirada novamente, melhorou esta
condição, demonstrando claramente o papel da constipação na biomecânica dos prolapsos. Embora
este caso se refira à prolapso retal, a mesma lógica se aplica aos prolapsos de útero, pois em ambos
os casos o processo é desencadeado pelo aumento da pressão abdominal e/ou redução da
sustentação do diafragma pélvico e urogenital, respectivamente, e dos ligamentos.
Dietas pobres em fibra, como as dietas lactação, ofertadas desde o período pré-parto,
contribuem para a ocorrência de constipação (OLIVIERO et al., 2009), sendo que o excesso de
força que a porca faz para defecar, aumenta consideravelmente a pressão intra-abdominal,
ampliando a chance de ocorrência de prolapso.
Um estudo da área Médica com o objetivo de avaliar a integridade das estruturas
anatômicas de sustentação do útero demonstrou alterações estruturais das fibras elásticas das
fáscias e ligamentos de paciente com prolapso uterino (RODRIGUES et al., 2001). Neste estudo,
espessamento, tortuosidade e fragmentação, bem como desarranjo arquitetural foram observados
nas fibras. Estas alterações são semelhantes àquelas encontradas no envelhecimento do tecido
conjuntivo e podem ser decorrentes de defeito da elastogênese ou aumento da atividade elastolítica.
Estas alterações tornam a fáscia endopélvica menos complacente e com frouxidão, o que parece ter
favorecido o aparecimento de prolapso uterino.
Evolução do caso
Os sinais clínicos do prolapso uterino são evidentes. Imediatamente após a ocorrência do
prolapso, os tecidos estão praticamente normais, mas em poucas horas ficam inflamados e
edematosos. Estes processos ocorrem devido à obstrução venosa do útero, que acarreta edema e
congestão progressivos, agravados pela ação da gravidade. O tecido exposto ao ambiente externo
torna-se ressecado, as fibras musculares, vasos sanguíneos e outras estruturas internas sofrem
estiramento e podem evoluir até a necrose do órgão (FOSTER, 2009).
O endométrio está em geral contaminado com fezes e material do ambiente, e em alguns
casos o tecido prolapsado pode estar lacerado ou gravemente traumatizado. Nestas situações, a
metrite decorrente de infecção secundária também é frequente e pode causar septicemia,
resultando em morte da porca. O rompimento do útero e/ou outras estruturas prolapsadas pode
levar a hemorragia grave e morte por choque hipovolêmico. Por consequência de um conjunto de
lesões decorrentes do prolapso, como ressecamento, infarto venoso e metrite, pode ocorrer a perda
de fertilidade da fêmea (SANTOS et al., 2014).
Os sinais clínicos que podem acompanhar o prolapso uterino são: esforço excessivo, dor
abdominal, intranquilidade, anorexia e aumento da frequência respiratória (YOUNGQUIST, 1994).
As porcas são bastante sensíveis aos efeitos do prolapso uterino, sendo capazes apenas de
tolerar pequenos prolapsos, os quais podem ser reduzidos de forma manual e rapidamente. Casos
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graves frequentemente cursam com a morte da fêmea. Em estudo prospectivo com 3755 matrizes,
durante um ano, D’allaire et al. (1991), relataram 42,1% da mortalidade de porcas no periparto,
sendo 6,6% decorrentes de prolapso uterino. Neste estudo nenhuma marrã foi a óbito por esta
causa.
Redução do prolapso
Em casos simples o útero prolapsado deve ser reposicionado de forma manual, tendo tal
manobra uma taxa de sucesso variando de 30% a 80%. O tecido prolapsado deve ser protegido de
maiores lesões por seu envolvimento em toalhas molhadas ou revestindo-o com um saco plástico
(YOUNGQUIST, 1994).
Em casos de tratamento cirúrgico, deve-se realizar anestesia geral e posicionar a porca em
estação, com os membros torácicos posicionados em um plano ligeiramente mais baixo que os
membros pélvicos, de forma que a cabeça esteja mais baixa que a região posterior.
É possível tentar reposicionar o útero com auxílio de pressão de água. A porca deve ser
posicionada em decúbito lateral, com a cabeça mais baixa, para a passagem de um tubo de plástico
ou mangueira de borracha macia, com 2cm de diâmetro e até 1,5m de comprimento, através do
orifício prolapsado até onde for possível. Após, realiza-se infusão de água limpa dentro do útero.
O peso da água deve puxar o órgão completamente para dentro da cavidade abdominal novamente
(NOAKES, 2009).
A administração de ocitocina é recomendada para estimular as contrações do miométrio
depois que o útero foi reposicionado. A metrite é sequela frequente, sendo indicado o tratamento
antibiótico na maioria dos casos.
Em casos graves, quando o órgão estiver protruído em sua totalidade ou apresentar sinais
de comprometimento circulatório grave e necrose, como aspecto ressecado e enegrecido, sem
possibilidade de reposição do útero, deve-se realizar a amputação do útero (SOBESTIANSKY et
al., 2012) ou a eutanásia da matriz (NOAKES, 2009).
O prognóstico varia, mas é geralmente favorável, se não houve lesão grave do útero.
Fatalidades podem ocorrer em casos complicados por choque ou ruptura dos grandes vasos
uterinos. Além disso, pode haver risco ligeiramente aumentado de prolapso uterino no parto
subsequente, mas tal aumento de risco não é suficiente para justificar o descarte do animal.
Controle
Como a etiologia do prolapso é considerada multifatorial, sendo desconhecido o exato
mecanismo pelo qual o processo se desencadeia, as estratégias de controle devem se basear nos
fatores que possam gerar aumento de pressão abdominal ou redução da resistência dos ligamentos
e do diafragma urogenital.
A constipação no periparto é de ocorrência comum na suinocultura, sendo que a
dificuldade gerada no momento da defecação aumenta a pressão abdominal e, em havendo
predisposição para o prolapso, a ocorrência do mesmo pode ser facilitada. Neste sentido Oliviero
et al. (2009) compararam as fezes de matrizes alimentadas durante 3 semanas antes do parto e até
o 5o dia pós-parto com ração contendo 3,8% de fibra bruta (Grupo Controle) ou 7% de fibra bruta
(Grupo Tratado). No período de 5 dias anteriores ao parto até 5 dias após o parto, o percentual de
porcas com constipação severa ou muito severa foi de 64% e 28% nos grupos Controle e Tratado,
respectivamente (p<0,05), demonstrando que o consumo adicional de fibra no período periparto
diminui a constipação. Os autores também observaram melhor consumo de água pelas matrizes e
melhor ganho de peso dos leitões. Outro benefício atribuído à inclusão de fibra na dieta é a
mitigação da fome crônica que as porcas são submetidas durante a gestação, pois o aumento de
volume em dietas ricas em fibra acaba aumentando a saciedade das matrizes (DIAS et al., 2014).
Um fator limitante para a inclusão de fibras nas dietas é a disponibilidade e a qualidade da matéria
prima. Entretanto, em havendo disponibilidade de fibra, o uso da mesma é uma medida sanitária,
zootécnica e de bem-estar animal.
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A inflamação gerada pelo processo do parto compromete o bem-estar e o desempenho da
matriz e também da leitegada (MAINAU & MANTECA, 2011). Deste modo, o controle da dor e
da inflamação no pós-parto também são medidas que podem gerar conforto e, consequentemente,
podem reduzir a chance de prolapsos. Desta forma como medida de controle sugere-se o uso de
meloxican oral em dose única no início do parto, com o objetivo de melhorar o conforto das
matrizes e por consequência influenciar no desempenho dos leitões na maternidade (MAINAU et
al., 2016). Neste estudo, as porcas tratadas permaneceram mais tempo em pé no 3º dia pós-parto,
provavelmente pela redução da dor e da inflamação. Também houve melhora no ganho de peso
diário e na concentração de imunoglobulinas nos leitões, indicando que o controle da dor nas
matrizes se reflete na saúde e no desempenho zootécnico dos leitões. Deste modo, o uso de
meloxican em porcas no momento do parto, além de poder contribuir na redução das chances de
prolapso uterino, contribui para o bem-estar da matriz e no desempenho da leitegada.
Outra medida importante é o controle da contaminação da zearalenona nas rações, pois a
ingestão desta micotoxina pode aumentar a frouxidão das estruturas responsáveis pela manutenção
do útero na cavidade abdominal. O controle desta micotoxina seja pela seleção dos grãos e/ou uso
de aditivos anti-micotoxinas, é uma medida importante no controle dos prolapsos uterinos.
Como a hipocalcemia foi observada em casos de prolapso uterino (JENNINGS, 1984,
citado por SMITH & STRAW, 2006), e tendo em vista que em trabalho realizado no Brasil, 16%
das porcas apresentaram hipocalcemia no momento do parto (ALEXANDRE, 2005), deve-se dar
atenção às formulações das rações, principalmente no quesito equilíbrio catiônico-aniônico da
dieta pré-parto, fator que influencia na mobilização de cálcio ósseo em momentos de demanda
elevada como no período do parto.
Em granjas com taxas elevadas de prolapso uterino, recomenda-se o registro detalhado de
todos os dados relativos ao caso, com ênfase a genética da matriz, a fim de possibilitar a
identificação dos principais fatores predisponentes e, consequentemente, possibilitando a adoção
de ações de controle mais efetivas.
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Resumo
Diversos fatores influenciam a retomada da ciclicidade reprodutiva após o desmame.
Com os índices atuais, espera-se que 85-95% das fêmeas manifestem o estro em até 7 dias após o
desmame. Muita atenção foi dada na redução do intervalo desmame-estro, pois intervalos longos
impactam nos dias não produtivos das granjas. Portanto, é vantajoso que um maior número de
fêmeas manifestem o cio em um intervalo curto após o desmame. No entanto, o desempenho
reprodutivo também pode ser prejudicado em fêmeas que demonstrem o estro no dia ou nos
primeiros 2-3 dias após o desmame. Ou seja, a antecipação da entrada ao estro pode ser
desvantajosa em determinados casos. Alguns manejos realizados na maternidade refletem na
função reprodutiva, podendo antecipar ou prolongar a entrada ao estro. O objetivo do trabalho é
abordar os aspectos teóricos e práticos que influenciam esse período e as consequências que
podem gerar para os índices produtivos.
Introdução
O período compreendido entre o desmame e a apresentação de sinais de estro é conhecido
como intervalo desmame-estro (IDE). O IDE faz parte dos chamados dias não produtivos (DNP),
ou seja, dias em que a fêmea não está gestando ou lactando. Os DNP representam
aproximadamente 36% dos dias de vida de uma fêmea (LUCIA et al., 2000), sendo o IDE
responsável por aproximadamente 25 a 28% desses dias (KOKETSU, 2005; SOUZA, 2004).
Segundo Poleze (2004), considerando uma fêmea que produz 25 leitões/ano, cada dia vazio desta
fêmea representa 0,07 leitão.
Na suinocultura moderna é esperado que 85 a 90% das fêmeas apresentem estro em até 7
dias após o desmame. Entretanto, esse índice pode ser afetado por diversos fatores incluindo idade,
alimentação, alojamento, ambiente, genética, doenças e manejo. Assim, um problema em algum
desses fatores pode levar ao aumento do IDE e reduzir o número de partos/fêmea/ano. Na década
de 80, fêmeas que apresentavam lactação de 5 semanas de duração apresentavam o IDE entre 11,5
e 20,5 dias (VESSEUR, 1997). Com a intensificação da produção nos últimos anos esse intervalo
foi reduzido para aproximadamente 5-7 dias (KOKETSU & DIAL, 1997). Em dados mais atuais, é
observado IDE menor, como 4,8 ± 2,8 dias (POLEZE et al., 2006), sendo encontrado 4,7 dias em
primíparas (WERLANG et al., 2011). Entretanto, há relatos de que fêmeas que apresentam IDE
muito curto (0 a 2 dias) apresentam um pior desempenho reprodutivo do que fêmeas que
apresentam um IDE de 3 a 5 dias. Informações sobre o perfil de IDE nas fêmeas suínas modernas
são escassas na literatura. No entanto, a campo observa-se um número expressivo de granjas no
Brasil com um percentual de fêmeas em estro até o terceiro dia após o desmame bem acima das
expectativas e das informações publicadas no passado. Isso permite questionar os motivos que
levam a essa alteração no perfil do IDE e as possíveis consequências sobre os parâmetros de
desempenho. Para tanto, compreender os mecanismos e fatores que afetam o IDE é importante
para o entendimento das causas associadas a alterações no perfil de IDE.
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Aspectos fisiológicos da lactação e IDE
Para entender a fisiologia do retorno à ciclicidade pós-desmame, é importante saber qual
o estado fisiológico que a fêmea se encontra durante a lactação. Após o parto, a fêmea inicia a fase
de puerpério que continua até a função reprodutiva ser restaurada, para que outra gestação ocorra.
Devido aos altos níveis de estrógeno do parto, o útero está edemaciado. Já na primeira semana de
lactação, ocorre o processo de regeneração e reconstrução do endométrio, que se completa ao
redor do 14º-21º dia pós-parto. O desmame precoce pode retardar o processo de involução uterina,
podendo até mesmo prejudicar o reparo tecidual, alterando o ambiente uterino ideal para os futuros
embriões (HUGHES & VARLEY, 1980). Além disso, na fase de lactação, a não manifestação do
estro é considerada fisiológica e está intimamente relacionada ao estímulo dos leitões lactentes e
aos hormônios responsáveis pela produção de leite.
De maneira breve, o estabelecimento das mamadas produz efeitos inibitórios capazes de
suprimir os níveis de gonadotrofinas (FSH e LH). O FSH na hipófise é alto com poucas evidências
de mudança ao longo da lactação, estando sob controle da inibina, produzida por células da
granulosa de folículos antrais. Acredita-se que há o bloqueio na secreção de FSH, mas não na
síntese. A outra forma de inibição é pela ação dos peptídeos opioides endógenos (POE). No
entanto estes peptídeos são mais ativos no bloqueio do LH (QUESNEL & PRUNIER, 1995). A
concentração e os pulsos de LH tornam-se baixos entre os dias 4 e 14 de lactação, devido à
liberação de POE, pelo maior estímulo das mamadas. Os POE também são responsáveis direta ou
indiretamente pela liberação de outros hormônios, como prolactina e hormônio de crescimento,
ACTH, TSH e ocitocina (para revisão, ver MELLAGI et al., 2010b).
É importante ressaltar, que a atividade ovariana não está totalmente suprimida na
lactação, indicando que a secreção hipofisária de FSH escapa gradualmente do efeito inibitório,
uma vez que o tamanho e o número de folículos aumentam gradativamente após os primeiros 7-10
dias de lactação (EDWARDS, 1982). Nas fases iniciais há uma inibição do crescimento folicular,
induzida pelas mamadas. Entretanto, no transcorrer da lactação, conforme vai reduzindo a
frequência das mamadas, há um crescimento estável no diâmetro folicular, mas poucos folículos
estão acima de 5 mm antes da terceira semana de lactação (LUCY et al., 2001). Já no final da
lactação, o tamanho dos folículos maiores aumenta com concomitante diminuição de folículos
menores e de percentual de folículos atrésicos (KEMP, 1998; QUESNEL & PRUNIER, 1995).
Durante a lactação, a população de folículos antrais é mantida num estado de prontidão e
é capaz de responder a mudanças na secreção de gonadotrofinas após o desmame (BRITT et al.,
1985). O recrutamento e seleção são iniciados pela mudança de secreção de GnRH/LH pelo
sistema hipotálamo-hipófise a partir de um padrão de pulsos de baixa frequência e alta amplitude
para um padrão de alta frequência e baixa amplitude (BUTLER, 2005; KEMP, 1998). Com a
retirada dos leitões, ocorre redução nos níveis de POE, resultando em aumento de secreção pulsátil
de LH que permite o início do estro. Portanto, imediatamente após o desmame, o número e o
tamanho de folículos maiores (>5 mm) aumentam e observa-se aumento de estradiol dentro de 2448 h após o desmame (LUCY et al., 2001). Ou seja, o LH é liberado em picos de alta frequência e
baixa amplitude, logo após o desmame. Esse padrão estimula o crescimento do folículo (KEMP et
al., 2005). Observa-se com isso que as fêmeas, que apresentam maior número de picos de LH no
dia do desmame, possuem um IDE mais curto do que fêmeas que apresentam um menor número
de picos (VAN DEN BRAND et al., 2000).
Além do reflexo neuroendócrino das mamadas bloquear a secreção de LH, há também
mecanismos endócrinos, influenciados pelo estado metabólico do animal. É comum o surgimento
do balanço energético negativo durante a lactação, resultando em mudanças na circulação de
metabólitos e hormônios metabólicos (MELLAGI et al., 2010a), com o potencial de inibir a
secreção de LH independentemente da inibição induzida pela mamada (WHITTEMORE, 1996).
Para Butler (2005), mesmo que a mamada seja de importância primária na regulação da secreção
de LH, o estado catabólico pode intensificar o bloqueio. No início da lactação (3-14 dias pósparto), predomina o bloqueio da secreção de LH pela estimulação do complexo mamário,
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relacionada aos reflexos neuroendócrinos. No entanto, com o transcorrer da lactação, quando há
maior produção de leite e o estado catabólico pode se tornar mais pronunciado, aumenta-se o
efeito da deficiência de nutrientes na secreção de LH (QUESNEL & PRUNIER, 1995).
O IGF-I pode modular a secreção de GnRH e a resposta da hipófise ao hipotálamo,
agindo diretamente na hipófise para regular a secreção de LH (BARB et al., 2001). Tanto a
insulina quanto o IGF-I são importantes moduladores da maturação folicular in vitro. A insulina
regula o crescimento e a maturação das células da granulosa, opera em sinergia com FSH para
induzir a síntese de receptores de LH e estimula a produção de estrógeno pelas células da
granulosa. Já o IGF-I melhora a proliferação e diferenciação das células da granulosa e auxilia o
FSH na indução da atividade das aromatases. A insulina também diminui a atresia e aumenta o
IGF-I intrafolicular (KEMP, 1998; QUESNEL & PRUNIER, 1995). Adicionalmente, há uma
relação sinérgica entre o IGF-I e insulina com as gonadotrofinas. IGF-I e insulina aumentam o
número e a atividade de receptores de gonadotrofinas. As gonadotrofinas, paralelamente,
aumentam a expressão de receptores de IGF-I e podem aumentar a síntese de IGF-I nas células da
granulosa (LUCY et al., 2001). A concentração de glicose sanguínea é um indicador seguro dos
efeitos da energia na reprodução, sendo um regulador primário de LH com a hipófise sendo o sítio
de ação (BARB et al., 2001). A insulina pode estimular a secreção de LH, pelo aumento do
fornecimento de glicose (BARB et al., 2001; QUESNEL, 2009; WADE & JONES, 2004), mas há
também um efeito sutil da insulina na sensibilidade da hipófise ao hipotálamo (BARB et al., 2001;
QUESNEL, 2009).
(I) Estro lactacional
No final da lactação, pode ocorrer a manifestação do estro lactacional. Pelo fato dos
folículos aumentarem progressivamente de tamanho ao longo da lactação, eles podem alcançar um
tamanho capaz de produzir estrógeno suficiente para que ocorra a manifestação do estro e
ovulação. Isso ocorre quando os fatores inibitórios estão diminuindo sua ação, permitindo o
restabelecimento da ciclicidade. Alguns fatores são apontados como capazes de favorecer o estro
na maternidade, como contato frequente com o macho, sistema de alojamento em grupo, baixa
produção de leite ou poucos leitões, alto consumo alimentar, reduzindo o catabolismo, manejos
com a leitegada, como desmame parcial e aleitamento interrompido, idade avançada da porca
(KEMP, 1998). Além disso, o estímulo da mamada é reduzido no final da lactação, reduzindo
ainda mais o efeito do bloqueio (QUESNEL & PRUNIER, 1995).
Entretanto, como o desempenho reprodutivo oriundo de um estro lactacional tende a ser
insatisfatório, a indução do estro durante a lactação não é desejada, principalmente em lactações
praticadas atualmente de 21-24 dias.
Consequências do IDE curto
Foi sugerido que fêmeas com diferentes IDE apresentariam diferenças no desempenho
reprodutivo, principalmente em taxa de parto e tamanho de leitegada (POLEZE et al., 2006;
WILSON & DEWEY, 1993).
No estudo realizado por Poleze et al. (2006), as fêmeas que apresentaram estro até o
segundo dia após o desmame somaram 6,1% do plantel. Esses autores encontraram uma taxa de
parto de 29,2% em primíparas e 51% em multíparas que apresentaram estro no primeiro dia após o
desmame e no dia do desmame, respectivamente (Tabela 1). Essa baixa taxa de parto pode ser
explicada pelo alto número de retornos ao estro das fêmeas que pertenciam a essas categorias de
IDE. Primíparas que apresentaram estro no primeiro dia após o desmame tiveram 66,7% de
retorno ao estro e pluríparas que apresentaram estro no dia do desmame tiveram 43,4%. Os
principais mecanismos que podem explicar essa redução do desempenho reprodutivo são uma
involução uterina incompleta (BELSTRA et al., 2002) e um desequilíbrio hormonal associado ao
deficiente desenvolvimento folicular e ovulação (GAUSTAD-AAS et al., 2004). Além disso, devese ponderar que, sob condições práticas, não é possível identificar com acurácia o início do estro
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em matrizes desmamadas e já detectadas em cio. Com isso, em alguns casos é possível que a
primeira inseminação já seja realizada em um momento pós-ovulatório, aumentando as chances de
retorno ao estro.
Vale salientar que foi observado que conforme aumenta-se o IDE, aumenta-se o
percentual de fêmeas recebendo a primeira inseminação dentro do momento considerado ideal, ou
seja, -24 h a +3 h em relação à ovulação. Em estros curtos, como 3 dias, a segunda inseminação
parece ser mais próxima à ovulação (BELSTRA et al., 2004). Isso pode ser explicado pela
associação negativa entre o IDE e duração do estro ou intervalo do início do estro – ovulação
(BELSTRA et al., 2004; KEMP & SOEDE, 1996). Também foi observado que em IDE de até 3
dias, há menor proporção de fêmeas que realmente ovulam (KNOX & RODRIGUEZ ZAS, 2001),
quando comparado com IDE ≥ 4 dias (78,0 vs 92%).
Outro comprometimento de IDE muito curto pode ser observado no tamanho da leitegada
(POLEZE et al., 2006). É possível notar que a leitegada foi reduzida em multíparas com IDE de 0
a 2 dias (Tabela 1). No caso das primíparas, os intervalos precoces (0-2 dias) não influenciaram o
tamanho da leitegada, provavelmente devido ao baixo número de animais que entraram em estro
nesse intervalo. Soede et al. (2001) também atribuem o baixo número de leitões e o
comprometimento na taxa de parto com aumento do IDE de 3 para 7 a 12 dias, à baixa taxa de
ovulação e à baixa sobrevivência embrionária. Além disso, deve-se lembrar que fêmeas
desmamadas nas quintas e sextas-feiras que entram em estro no final de semana subsequente serão
submetidas à inseminação em momentos nos quais o manejo reprodutivo da unidade poderá não
estar intensificado (principalmente na detecção de estro e no tempo médio de armazenamento das
doses de sêmen).
Tabela 1. Taxa de parto (%) e tamanho da leitegada subsequente de acordo com a ordem de
parto (OP) e intervalo desmame-estro (IDE)
OP1
OP >1
IDE (dias)
Taxa de parto
Nº de leitões
Taxa de parto
Nº de leitões
0
55,2cd
51,0e
10,6  3,2abc
9,9  3,7c
1
29,2d
73,2d
10,2  4,2bcd
10,0  3,2c
2
73,2bc
82,9bc
12,0  3,4ab
10,7  3,3c
3-5
89,6a
93,2a
10,5  3,2bc
11,5  3,2b
6-8
82,2b
82,4c
9,8  3,2d
10,6  3,2c
9-12
70,3c
80,2cd
9,6  3,4d
11,8  3,3ab
13-18
83,6b
85,0bc
11,2  3,2ab
11,8  3,6ab
19-21
84,4ab
89,8b
13,0  2,6a
12,4  3,7a
Letras diferentes na coluna (P<0,05)
Adaptado de Poleze et al. (2006).
Todos esses fatores comprometem não só o desempenho das fêmeas, mas também a
aplicação de novas biotecnologias da reprodução. O IDE curto pode influenciar, por exemplo,
alguns protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF). A IATF consiste em inseminar
a fêmea com apenas uma dose inseminante no momento ideal. Como o momento da ovulação é de
difícil predição, faz-se necessário o uso de hormônios para a sincronização da ovulação. Há
diferentes protocolos de IATF, dependendo do hormônio empregado. Alguns destes se baseiam no
momento do desmame, aplicando um indutor da ovulação em momento pré-definido, com ou sem
indução do crescimento folicular. Outros protocolos utilizam o início da manifestação do estro
para indução da ovulação. Nos protocolos baseados na data do desmame, fêmeas em estro até 72 86 h pós-desmame, não entram no protocolo de IATF e recebem múltiplas inseminações. Um alto
percentual de fêmeas com o IDE muito curto (20 - 30% das fêmeas em estro até 3 dias pósdesmame) pode inviabilizar a aplicação de protocolos de IATF, pois o benefício das otimizações
que a tecnologia traz ao sistema produtivo fica comprometido. Embora dados recentes na literatura
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não estejam disponíveis, observa-se em granjas no Brasil uma variação de 10 a 30% de fêmeas em
estro até o terceiro dia após o desmame que não entram no protocolo de uma única IATF
(ULGUIM, informação pessoal). De acordo com Ulguim (informação pessoal) essas variações são
principalmente associadas a manejos realizados com a leitegada na última semana de lactação.
Na rotina produtiva, normalmente a média do IDE é considerada para analisar esse
indicador. No entanto, para avaliarmos as consequências do IDE sobre o desempenho reprodutivo,
é importante considerar a distribuição de frequência dessa variável. A média pode não refletir
exatamente o comportamento em termos de aproveitamento das fêmeas desmamadas, sendo que
determinadas situações provocam alterações no IDE, mantendo a média estável ou com variações
muito pequenas que passam despercebidas. Da mesma forma, deve-se considerar que o IDE é
calculado utilizando dados de fêmeas que apresentam o estro e, portanto, fêmeas em anestro
podem ser descartadas e acabam não sendo consideradas no cálculo da média de IDE. Assim
análises que consideram a distribuição de frequência do IDE ao longo dos dias após o desmame,
associado aos fatores que influenciam essa variável, são fundamentais para o entendimento das
consequências sobre o desempenho reprodutivo.
Fatores que influenciam o IDE
O IDE pode ser afetado pela leitegada, duração da lactação, ordem de parto, perda de
peso na lactação, sistema de alojamento, manejo com o macho, estação do ano e genética.
Dependendo da intensidade e do efeito, esses fatores podem antecipar ou prolongar a retomada à
ciclicidade. Qualquer fator que gere um certo grau de desbloqueio no eixo hipotalâmicohipofisário-gonadal é capaz de estimular precocemente a atividade ovariana. Por outro lado, há
também situações em que a fêmea, mesmo após a remoção dos leitões, tardam na manifestação do
estro.
(I) Manejo com os leitões
Ficou evidente que os leitões possuem um papel central no anestro lactacional. O
estímulo da presença e sucção exercido pelos leitões durante a mamada realiza um bloqueio na
liberação das gonadotrofinas (BUTLER, 2005). Assim, tem sido observado que a remoção
transitória de leitões (aleitamento ou desmame interrompido) aumenta a concentração basal e
pulsatilidade de LH. Entretanto, os melhores resultados aparecem quando a remoção é completa.
Caso os leitões ainda estejam nas adjacências da fêmea, as alterações de LH são menos evidentes
(LANGENDIJK et al., 2007). Isso porque outros estímulos, além da mamada, como odor,
estímulos visuais e grunhidos, também desempenham papel importante na liberação desses
hormônios (QUESNEL & PRUNIER, 1995). Kuller et al. (2004) avaliaram a separação diária por
12 h, nos últimos 11 dias de lactação, e constataram que houve alto percentual de fêmeas ovulando
na lactação, menor IDE e menor perda de peso lactacional. No estudo de Soede et al. (2012),
devido a esse desbloqueio que ocorre durante o aleitamento interrompido, os autores encontraram
50-64% de fêmeas apresentando estro lactacional. Os autores também relatam que há uma
diferença entre primíparas e multíparas, submetidas ao aleitamento interrompido e, na expressão
de estro lactacional. Aproximadamente 23% das primíparas apresentaram estro, enquanto 68% das
multíparas apresentaram estro durante a lactação.
O efeito do tamanho da leitegada lactente apresenta resultados contraditórios. Koketsu &
Dial (1997) não observaram efeito da leitegada desmamada sobre o IDE, em estudo com banco de
dados de 30 granjas. Dados mais recentes de Quesnel et al. (2007), estudando primíparas
amamentando 13 ou 7 leitões mostram que, pelo crescimento folicular das fêmeas abatidas no 3º
dia pós-desmame, as primíparas que amamentaram leitegadas maiores teriam aproximadamente
um dia a mais de IDE do que as fêmeas com 7 leitões.
Outro manejo que pode afetar o IDE é o desmame parcial, que consiste na retirada
definitiva de uma parte da leitegada de três a sete dias antes da data do desmame de fato. Em
estudo realizado por Terry et al. (2013), 54 fêmeas foram desmamadas parcialmente onde se fez a
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retirada de 3, 5 ou 7 leitões de leitegadas de 10 animais (controle) e com o estímulo com o macho
aos 18 dias de lactação. Independentemente do número de leitões, uma maior porcentagem de
fêmeas dos tratamentos do desmame parcial apresentou estro durante a lactação do que as fêmeas
do tratamento controle (90 vs 56%, respectivamente). Cerca de 5% das fêmeas podem entrar em
estro no dia do início do desmame parcial (TERRY et al., 2013). Esses resultados mostram que o
nível de liberação de LH durante a lactação aumentam antes do dia 18. Em trabalho realizado por
Zak et al. (2008), além do IDE mais curto (4,26 vs 5,62 dias) para as fêmeas submetidas ao
desmame parcial quando comparadas ao controle, um maior número de folículos maiores de 3 mm
também foi encontrado nas fêmeas submetidas ao desmame parcial (3,4 vs 4,0 folículos). Algumas
granjas comerciais realizam o desmame parcial, no intuito de vender os animais mais pesados,
completando o lote. No entanto, muitas vezes não é levado em consideração a idade do animal a
ser desmamado e nem o possível efeito da remoção destes no ciclo reprodutivos das fêmeas.
Observando o papel da leitegada no anestro lactacional, é de se esperar que outros
manejos possam antecipar a manifestação do estro, e até mesmo a ocorrência do estro lactacional.
Há um consenso geral de que a uniformização da leitegada seja realizada nos primeiros dois dias
após o nascimento. No entanto, o que se o observa na prática é a mistura ao longo de toda a
lactação. Este manejo executado indiscriminadamente gera disputas constantes por tetos,
estabelecimento de hierarquia, ocasionado ferimentos aos leitões e ao complexo mamário das
fêmeas. É possível especular, portanto que a mistura incorreta de leitões reduza a frequência de
mamadas bem sucedidas e possa diminuir o bloqueio no eixo reprodutivo. Protocolos vacinais no
final da lactação e/ou com uso de vacinas altamente reativas também podem deixar os leitões
letárgicos, antecipando a manifestação do estro. Observações práticas indicam que a vacinação de
leitões na última semana de lactação aumentam o percentual de fêmeas em cio até o terceiro dia
após o desmame em até 15%, quando comparado a situações onde o manejo de vacinação nos
leitões não é realizado (ULGUIM, informação pessoal). No estudo de Potter et al. (2012), foi
verificado que há vacinas capazes de reduzir o consumo em leitões recém-desmamados; reação
semelhante poderia ser observada em leitões lactentes, ocasionando algum grau de desbloqueio
eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal e consequentemente aumento da atividade ovariana ainda
na lactação, fazendo com que o IDE da fêmea seja menor.
(II) Duração da lactação e ordem de parto
O efeito da duração da lactação e idade das fêmeas foi estudado de forma independente
ou em associação. De maneira geral, primíparas apresentam IDE mais longo que fêmeas
multíparas (GUEDES & NOGUEIRA, 2001; KOKETSU & DIAL, 1997; MELLAGI et al., 2013).
A relação negativa entre duração da lactação e o IDE foi observado em diversos estudos
(CARREGARO et al., 2006; KNOX & RODRIGUEZ ZAS, 2001; KOKETSU & DIAL, 1997;
SANTOS, 1999), em que fêmeas com lactações curtas possuem IDE prolongado.
De certa forma, parece que para fêmeas multíparas, períodos de lactação superiores a 14
dias foram suficientes para as fêmeas apresentarem IDE de 3 a 5 dias, ou seja, dentro da faixa de
melhor produtividade. Já as primíparas necessitam de maior período lactacional (20 a 24 dias),
para proporcionar IDE médio nessa mesma faixa (CARREGARO et al., 2006). Portanto, ao avaliar
a influência da duração da lactação sobre o IDE é necessário observar a ordem de parto das
matrizes pois quanto maior a OP menor é o seu efeito no IDE (MABRY et al., 1996). No entanto,
em estudos realizados recentemente, as fêmeas modernas parecem não ser afetadas pela lactação.
Hidalgo et al. (2014) avaliaram primíparas desmamadas aos 21 dias e aos 35 dias e não
encontraram diferenças na porcentagem de fêmeas entrando em estro em menos de 6 dias após o
desmame (64 e 69,1%, respectivamente). Bruun et al. (2016) avaliaram o efeito da duração da
lactação em fêmeas utilizadas como “amas-de-leite”. Mesmo com o aumento de aproximadamente
12 dias no período de lactação, o aumento no IDE das amas de leite foi de apenas 0,04 dias em
relação as fêmeas controle (4,23 vs 4,19 dias, respectivamente), mas com maior percentual de
fêmeas com estro acima de 7 dias pós-desmame (19,9 vs 11,8%, respectivamente). Os autores
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explicaram que as fêmeas selecionadas para amas foram por escolha pessoal (funcionário,
proprietário) e, portanto não foram escolhas aleatórias, sendo escolhidas por apresentarem boas
condições corporais e alto consumo voluntário de alimento. Deve-se ponderar que dificilmente
realiza-se a detecção de estro na maternidade, o que pode ter gerado a maior proporção de fêmeas
com estro acima de 7 dias.
(III) Consumo alimentar e perda de peso da fêmea na lactação
O alto consumo alimentar durante a lactação é importante para manter a alta produção de
leite, mas também para promover a base para um rápido retorno ao estro após o desmame e início
da próxima gestação. Segundo o NRC (2012), uma matriz com 175 kg após o parto e
amamentando uma leitegada de 11 leitões que ganhem entre 190 e 270 g/dia precisa consumir
entre 18,7 a aproximadamente 24,5 Mcal de EM/dia para não haver perda de peso. Isso representa
um consumo em torno 5,5 a 7,5 kg de ração contendo 3,3 Mcal de EM/kg. Na maioria das vezes, o
consumo voluntário é o principal fator responsável pela falha na ingestão da quantidade necessária
para que a fêmea não perca peso durante a lactação. O efeito da perda de peso na lactação é
dependente da ordem de parto, sendo mais importante para fêmeas jovens (OP 1 e 2) e menos
importantes para fêmeas acima do terceiro parto (TANTASUPARUK et al., 2001). A perda de
peso durante a lactação é agravada pela necessidade das fêmeas mais jovens em atingir a massa
corporal magra adequada e portanto após o desmame elas continuam mobilizando gordura
corporal para maximizar a deposição de tecido magro (FOXCROFT et al., 1997).
Koketsu et al. (1996) demonstraram que a restrição alimentar por toda a lactação ou em
qualquer uma das 3 semanas de lactação prejudica a pulsatilidade da secreção de LH e o IDE, além
de diminuir as concentrações de glicose e insulina no período da restrição. Em outros trabalhos
também foi comprovado que a alimentação restrita durante a lactação inibe a pulsatilidade de LH,
atividade ovariana (MAO et al., 1999; QUESNEL et al., 1998a,b; ZAK et al., 1997a,b), e redução
de IGF-I (MAO et al., 1999). Apesar de muitas vezes não ser encontrada diferença no número de
ovulações, há indícios de que fêmeas alimentadas à vontade na lactação possuem melhor função
luteal (MAO et al., 1999). Para estes autores, a restrição alimentar age primariamente no
hipotálamo, reduzindo a secreção de GnRH. De forma semelhante, a restrição proteica induz uma
intensa mobilização de proteína corporal, altera os perfis de aminoácidos, e reduz a concentração
de insulina nas fêmeas, prejudicando a síntese de neurotransmissores envolvidos na secreção de
GnRH (QUESNEL, 2009). O aumento do consumo de lisina de 16 g/dia para 36 g/dia melhoram o
desenvolvimento folicular com maior número de folículos >7 mm, reduziram a mobilização
proteica e aumentaram os pulsos de LH e secreção de estradiol (YANG et al., 2000). Tokach et al.
(1992) demonstraram que tanto a ingestão de energia, quanto de proteína afetam a concentração de
LH no dia 21 de lactação. Os autores estudaram diferentes níveis de lisina e de energia, e
observaram que com baixo consumo de EM, a ingestão de lisina tem pouco efeito na concentração
de LH. A influência da lisina aumenta quando o consumo de energia também aumenta.
A restrição alimentar também pode influenciar os ovários e o período mais sensível para
subnutrição é o início do crescimento folicular e diferenciação (PRUNIER & QUESNEL, 2000),
havendo comprometimento da qualidade dos oócitos, para que seja fecundado e se desenvolva até
embrião. As consequências na taxa de ovulação e sobrevivência embrionária são relatadas junto
com a duração do IDE. Mesmo que o balanço energético seja positivo após o desmame, a
concentração de IGF-I necessita de alguns dias após o desmame para retornar ao normal
(QUESNEL, 2009). Além disso, de acordo com Kemp (1998), a supressão do pico de LH, devido
à restrição, pode influenciar a luteinização dos folículos, diminuindo a progesterona e
comprometendo, com isso, a sobrevivência embrionária.
A temperatura ambiental exerce uma grande influência sobre o consumo voluntário.
Sempre que a temperatura ambiente estiver acima da zona de termoneutralidade da fêmea o
consumo é reduzido (WILLIAMS et al., 2013). Essa redução no consumo parece ser uma
adaptação a produção de calor devido ao efeito termogênico do alimento (NOBLET et al., 1993).
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Assim, como consequência dessa redução de consumo ocorre uma maior mobilização das reservas
corporais da fêmea. Segundo Quiniou & Noblet (1999), ocorre uma mobilização de
aproximadamente 22 kg do peso corporal em multíparas em lactação mantidas a 18ºC e uma perda
de 35 kg nas mantidas a 29ºC. Mais recentemente foi observado que o controle do ambiente por
sistema de resfriamento adiabático evaporativo conferiu aumento de consumo de 1 kg/dia de ração
durante a lactação e menor perda de peso, independente da ordem de parto, porém com efeito em
maior IDE (10,9 vs 7,1 dias) em primíparas, mas não em multíparas, quando comparado ao
controle de temperatura tradicional com uso de cortinas (PERIN et al., 2016).
O efeito da perda de peso na lactação é dependente da ordem de parto em questão, sendo
mais importante para fêmeas jovens (ordem de parto 1 e 2) e menos importantes para fêmeas
acima do terceiro parto (TANTASUPARUK et al., 2001). Isso porque as fêmeas mais jovens
necessitam atingir a massa corporal magra adequada e portanto, após o desmame, elas continuam
mobilizando gordura corporal para maximizar a deposição de tecido magro (FOXCROFT et al.,
1997). Assim, comparado com fêmeas mais velhas, o estado metabólico e endócrino desfavorável
durante a lactação persiste após o desmame (THAKER & BILKEI, 2005).
Avaliando fêmeas alimentadas com diferentes quantidades de proteína durante a lactação,
Clowes et al. (2003) identificaram que uma perda de tecido proteico maior do que 16% leva a um
aumento no IDE. Esse fato ocorre porque fêmeas que tem uma restrição alimentar, e consequente
perda de peso, tem um menor número dos pulsos de LH (KING & MARTIN, 1989). Em relação a
perda de tecido adiposo, Schenkel et al. (2010) avaliaram 1222 primíparas e não observaram
diferenças entre fêmeas que perderam menos de 22% de gordura corporal e as que perderam mais
de 22%. Portanto, a perda de tecido adiposo parece ser mais bem suportada pelas matrizes quando
comparada com a perda proteica. A magnitude da perda de proteína corporal fornece a associação
mais direta com a inibição da ovulação pós-desmame (BUTLER, 2005). As porcas podem suportar
uma perda de 9-12% da sua massa corporal, sem um prejuízo na função ovariana, contudo altas
perdas de proteínas prejudicam o desenvolvimento folicular (CLOWES et al., 2003).
Entretanto, nem sempre o IDE é afetado pelo catabolismo lactacional, principalmente nos
estudos mais recentes, com uso de genéticas mais modernas (MELLAGI et al., 2013; SCHENKEL
et al., 2010). Usando um modelo de restrição alimentar na terceira semana de lactação, Vinsky et
al. (2006) observaram comprometimento da sobrevivência embrionária, mas não do IDE. Em
outros estudos, nos quais as fêmeas tiveram restrição de nutrientes durante a lactação (MEJIAGUADARRAMA et al., 2002; PATTERSON et al., 2006), o IDE também não foi afetado pela
perda de reservas corporais. Isto pode significar que os genótipos modernos sejam menos sensíveis
ao catabolismo corporal, em termos de manifestação do estro após o desmame. Além disso, essa
mudança é provavelmente consequência da seleção indireta para IDE junto com a seleção genética
para prolificidade (QUESNEL, 2009).
(IV) Alojamento das fêmeas
O tipo de alojamento das fêmeas gestante parece afetar o IDE. Vesseur et al. (1994)
relataram que primíparas alojadas em baias no final da gestação apresentaram um IDE de 13 dias
comparados com apenas 11 dias para primíparas alojadas em gaiolas. Em fêmeas mais velhas não
houve diferenças entre os sistemas de alojamento sobre o IDE. Entretanto, em trabalho realizado
por Jang et al. (2015), primíparas alojadas em grupo durante a gestação apresentaram uma redução
de 0,3 dias no IDE (P<0,05) em relação as que foram alojadas em gaiola. Os autores relatam que o
estresse do alojamento em grupo pode estar positivamente relacionando com a maior liberação de
hormônios estimuladores do estro.
Já o efeito do alojamento durante o IDE mostra resultados contraditórios. No trabalho
realizado por Dias (2000), o autor avaliou a duração do IDE em fêmeas desmamadas alojadas em
baias e em gaiolas. Não houve diferenças entre o IDE de primíparas alojadas em baias ou em
gaiolas. Contudo, as secundíparas alojadas em baias apresentaram um IDE 12 horas mais curto do
que as fêmeas alojadas em gaiolas. Langendijk et al. (2000a) relataram um IDE de 94 horas (3,9
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dias) para as fêmeas alojadas individualmente e 105 horas (4,3 dias) para fêmeas alojadas em
baias. Os resultados obtidos por Knox et al. (2004), por outro lado, não mostraram diferenças no
IDE de fêmeas alojadas em gaiolas ou baias (4,7 dias em ambos os tratamentos). A dificuldade em
estabelecer o real efeito do alojamento durante o IDE pode ser devido aos diferentes manejos
adotados na detecção do estro. Quando o número de animais aumenta, o estímulo do macho pode
ser reduzido no alojamento coletivo, caso não seja dado o tempo necessário para o contato com
todas as fêmeas da baia. Além disso, quando fêmeas são alojadas em grupo, há formação de uma
hierarquia social. As fêmeas submissas, pelas agressões que sofrem, reduzem a demonstração de
interesse pelo macho o que requer uma maior atenção do funcionário, tanto na detecção de estro,
quanto na inseminação (PEDERSEN et al., 2003).
Outro ponto importante a ser levado em consideração no alojamento coletivo é a
alimentação. Garantir que a fêmea possa consumir a quantidade adequada durante a gestação é
necessária para que ela possa chegar ao parto no escore adequado. Entretanto, Cunha (2015)
comparando diferentes sistemas de alojamento, observou que fêmeas em gestação coletiva
alimentadas com Eletronic Sow Feeder apresentaram um menor ganho de peso diário durante a
gestação quando comparadas com as fêmeas em gaiolas (547 vs 456 g/dia). O autor atribuiu esse
menor peso à brigas na entrada do comedouro, onde as fêmeas dominadas sofriam agressões pelas
fêmeas dominantes.
(V) Manejo com o cachaço
O efeito do estímulo com o macho em fêmeas lactantes e desmamadas é realizado para
acelerar a entrada em estro dessas fêmeas (LANGENDIJK et al., 2000b). Durante a lactação, não é
recomendado realizar o manejo com o macho, devido aos relatos de maior incidência de estro
silencioso e estro lactacional, sem efeito concreto na redução do IDE (SOUZA et al., 2010).
No período pós-desmame, é recomendado que o estímulo com o macho seja iniciado já no
primeiro dia, com o objetivo de induzir a manifestação e identificação do estro no momento mais
próximo ao seu início. Langendijk et al. (2000b) encontraram diferenças no número de fêmeas
ovulando em relação ao estímulo com o macho após o desmame. No grupo que foi estimulado com
o macho, 51% das fêmeas ovularam até os 9 dias após o desmame, enquanto no grupo que não foi
estimulado, apenas 30% das fêmeas ovularam. Entretanto, o percentual de fêmeas em estro e o
tamanho dos folículos não foram diferentes entre os grupos. O manejo deve ser diário, podendo ter
uma ou duas exposições ao dia, de acordo com a realidade da granja. É importante que as fêmeas
não sejam alojadas próximas aos machos, bem como utilizar a rotação de machos, para melhor
eficiência do manejo (para revisão ver SOUZA et al., 2010).
(VI) Sazonalidade
A sazonalidade parece exercer efeito sobre o IDE. Durante o verão e o início do outono,
os parâmetros reprodutivos, dentre eles o IDE, pioram significativamente (PELTONIEMI et al.
1999). Xue et al. (1994) observaram um aumento no IDE durante o verão. Koketsu & Dial (1997)
relataram que as fêmeas que pariram na estação do verão apresentaram o maior IDE (6,20 dias),
quando comparado à primavera (5,98 dias). Também pode ser observado efeito da interação da OP
com a estação de ano, ou seja, menor expressão de estro no outono em fêmeas mais jovens,
quando comparadas às mais velhas (KNOX & RODRIGUEZ ZAS, 2001).
A origem dessa infertilidade sazonal é parcialmente explicada pelo fotoperíodo e pela
temperatura (AUVIGNE et al., 2010). O fotoperíodo que reduz nesses períodos parece levar a uma
supressão da liberação do GnRH/LH resultado do aumento dos níveis de melatonina, que é
secretada em períodos de escuridão, como o outono e inverno (SPOOLDER et al., 2009). A
temperatura resultaria em um menor consumo durante a lactação, levando a um maior desgaste das
fêmeas e assim um aumento no IDE (PRUNIER et al., 1994).
Porém, esta manifestação nem sempre é observada, pois na suinocultura tecnificada, a
redução da lactação, a detecção de estro com o macho e os níveis nutricionais durante a lactação e
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no período pós-desmame, permitem uma otimização do IDE (LOVE et al., 1993). Vale ressaltar
que, como a redução do consumo voluntário durante a lactação é maior no verão, o anestro pósdesmame neste período pode ser devido à deficiência energética das fêmeas desmamadas, com
consequente diminuição dos níveis de LH (BRITT et al., 1986).
(VII) Genética
No trabalho de Vesseur et al. (1994), houve efeito da genética sobre o IDE (P<0,001), em
que a linhagem pura apresentou maior IDE quando comparada às linhagens com cruzamento. Até
mesmo o manejo de mamada intermitente pode ser influenciado pela genética. Embora os
trabalhos não tenham comparado diferente linhagens em um único experimento, é possível notar
que a eficiência deste manejo é genética-dependente (GERRITSEN, 2008).
A seleção genética praticada na suinocultura intensiva trouxe animais com alta deposição
de carne magra e baixa capacidade de consumo, mesmo na lactação. Assim, algumas linhagens
podem ter menor reserva corporal e serem mais propensas ao catabolismo lactacional. No entanto,
há no mercado de genética, linhagens com fêmeas de bom consumo voluntário de ração na
maternidade, que podem manifestar o estro mais cedo. Nestes casos, recomenda-se arraçoá-las de
acordo com o número de leitões lactentes. Além disso, mesmo nas linhagens com menor consumo
voluntário alimentar, a retomada da ciclicidade nem sempre é prejudicada, conforme discutido
anteriormente. A herdabilidade estimada para a característica de IDE não é alta (0,03), mas é
favoravelmente correlacionada com a variável leitegada/fêmea/ano (ABELL et al., 2012). Segundo
os autores, essa correlação pode indicar que melhorando a produtividade da fêmea, pode-se reduzir
os DNP do rebanho.
(VIII) Nutrição durante o IDE
Após o desmame, recomenda-se fornecimento à vontade de ração, pois nota-se que as
fêmeas seguem perdendo peso (WERLANG et al., 2011). Segundo Baidoo et al. (1992), o
arraçoamento durante a lactação é mais importante para a rápida retomada da atividade cíclica do
que o arraçoamento durante o IDE. Estudando a alimentação pós-desmame, Grahan et al. (2015)
não verificaram efeito sobre o IDE, taxa de concepção e número de nascidos em fêmeas em boas
condições corporais, alimentadas com 2,7, 3,6 ou 5,5 kg/dia de ração. No entanto, mais
investigações são necessárias para fêmeas com condição corporal desfavorável.
Além da quantidade de ração durante o IDE, tem se investigado o efeito de dietas
insulinogênicas (que estimulam a insulina). Van den Brand et al. (2001) avaliaram duas dietas,
uma contendo gordura e a outra contendo dextrose, durante o IDE. A duração do IDE não
apresentou diferença entre os dois tratamentos (134 h na dieta contendo gordura e 123h na dieta
contendo dextrose). Entretanto uma maior porcentagem das fêmeas que receberam dextrose
apresentaram estro até nove dias após o desmame quando comparada com as fêmeas que
receberam gordura (67 vs 52%, respectivamente). Além disso, as fêmeas que receberam gordura
apresentam 1,6 vezes mais chance de permanecer em anestro até nove dias após o desmame.
Considerações Finais
Vários são os fatores que interferem no IDE. De maneira geral, há uma preocupação para
que as fêmeas não tenham intervalos longos, pois contribuiria para o aumento dos dias não
produtivos e no número de partos/fêmea/ano. No entanto, intervalos extremamente curtos também
podem comprometer a produtividade do rebanho. Na suinocultura moderna, o que se tem
observado é que as fêmeas conseguem retomar a ciclicidade rapidamente após o desgaste da
lactação. No entanto, com a qualidade dos oócitos comprometida, pode haver maiores chances de
perdas embrionárias, redução do tamanho da leitegada ou de retornos ao cio após a inseminação.
Por isso é importante salientar que um alto percentual de fêmeas entrando em estro poucos dias
após o desmame, ou durante a lactação, é sinalizador de que alguns manejos devem ser
investigados e corrigidos.
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Resumo
Na suinocultura moderna, apesar da imensa disponibilidade de medicamentos e
tecnologias, as doenças ainda são a principal preocupação, e estão diretamente relacionadas com o
nível de contaminação ambiental e esse, por sua vez, depende do sistema de manejo e do programa
de limpeza e desinfecção das instalações. A limpeza e desinfecção das instalações são práticas que
devem ser rotineiras nas granjas de suínos, pois são essenciais para preservar a saúde dos animais,
prevenir, controlar e até mesmo eliminar doenças no rebanho. Apesar de vários produtos para uso
na desinfecção terem sido lançados no mercado veterinário nos últimos anos, as medidas clássicas
de limpeza ainda permanecem as mesmas. O sucesso na manutenção da saúde dos rebanhos está
no adequado manejo dos suínos, associado ao rigoroso cumprimento das medidas de
biosseguridade. O objetivo é manter a pressão de infecção baixa, seguindo rigorosamente as
recomendações técnicas de um fluxo de produção em lotes com aplicação de adequado protocolo
de limpeza e desinfeção de salas/instalação/sítios.
Introdução
Até pouco tempo a preocupação maior na suinocultura europeia e norte americana era
concentrada na prevenção de doenças bacterianas, muitas das quais respondiam bem aos
antimicrobianos e à algumas mudanças de manejo. Esta preocupação mudou, substancialmente, a
partir da década de 90, após os eventos provocados pelo vírus da síndrome reprodutiva e
respiratória dos suínos (PRRSv) e do circovírus suíno tipo 2 (PCV2). No Brasil, por não estar
infectado com o PRRSv (CIACCI-ZANELLA et al., 2013), isto aconteceu mais tarde, a partir do
ano 2.000, principalmente em função da entrada do PCV2 (CIACCI-ZANELLA & MORÉS,
2003). Posteriormente, com a entrada do vírus da influenza A H1N1 pandêmico (H1N1pdm), em
2009 (SCHAEFER et al., 2011), esta preocupação aumentou. Estas três enfermidades são
provocadas por vírus, difundem-se com facilidade, possuem alta morbidade e favorecem a
ocorrência de outros patógenos respiratórios (MORÉS et al., 2015a; OPRIESSNIG et al., 2011),
dificultando seu controle.
Somado a isto, a maioria dos modelos produtivos existentes atualmente no Brasil, com
mistura de leitões em creches ou em terminações, oriundo de diferentes unidades produtivas,
associado a um processo de limpeza e desinfecção e vazio sanitário nem sempre adequado,
favorecem a permanência, multiplicação e disseminação destes agentes. Sabe-se que os
antibióticos não possuem atividade frente aos vírus e, frente às bactérias, sua efetividade é muito
variável (MORÉS et al., 2015a). Ademais, a escala de produção de suínos nas granjas é cada vez
maior e há uma pressão para reduzir o uso de antimicrobianos na produção animal (STOESS,
2014).
Então, neste contexto, algumas alternativas devem ser utilizadas para controle de doenças
na suinocultura, como o uso de vacinas (COSTA, 2015), melhorias na nutrição e, principalmente,
nas boas práticas de produção (AMARAL et al., 2006) e na biosseguridade dos rebanhos
(CORRÉGÉ et al., 2012). Neste cenário, a limpeza, desinfecção e o vazio sanitário das salas/sítios
são de fundamental importância e serão aqui detalhados.
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Cuidados essenciais no processo de limpeza e desinfecção
A limpeza e desinfecção das instalações são um conjunto de procedimentos que tem como
objetivo eliminar o máximo possível de agentes causadores de doenças do lote anterior (MORÉS
et al., 2015b). Um efetivo processo de limpeza e desinfecção entre lotes é o ponto chave nos
sistemas modernos de criação de suínos para remover bactérias, vírus e outros microrganismos
deixados pelos suínos do lote anterior. Não se deve permitir que contaminantes de um lote sirvam
de fonte de infecção para o lote seguinte. Que um lote de suínos pode se infectar com patógenos
deixados pelo lote antecedente é bem conhecido. O que é pouco reconhecido é que há custos para
os suínos do novo grupo para montar uma resposta imune eficiente para os patógenos deixados
pelo lote anterior. Isto demanda energia e proteína, tendo como consequência decréscimo na taxa
de crescimento, mesmo que a doença não se manifeste clinicamente (TEMPLETON, 2005).
A limpeza e desinfecção de uma sala/sítio, de forma adequada, envolve a lavagem bruta, a
aplicação de detergente, a verificação da qualidade do procedimento, a desinfecção e o período de
vazio sanitário (MORÉS et al., 2015b). Segundo estes autores, sempre que um sistema de vistoria
é realizado após a aplicação de detergente, os procedimentos de rotina tendem a melhorar. Outro
aspecto importante para facilitar a limpeza e secagem das baias é a qualidade do piso quando
compacto, tanto na declividade como no desgaste (rugosidade e rachaduras/fendas). O mesmo
deve ser liso, porém não escorregadio, com declividade entre 3-5% e livre de rachaduras ou
imperfeições que dificultem a limpeza e secagem. Cuidado especial deve-se ter durante o
procedimento de limpeza e desinfecção com bebedouros e comedouros, especialmente os modelos
que retém água da limpeza no seu interior. Esta deve ser completamente retirada antes de proceder
à desinfecção. Estes são focos potenciais para manutenção de bactérias durante o vazio, caso não
sejam completamente limpos e desinfetados. Adicionalmente, as linhas de água devem ser limpas
e desinfetadas a cada lote produzido, pois a presença de biofilmes favorece a permanência e
multiplicação de bactérias (FARKAS et al., 2013).
O combate aos vetores, especialmente a mosca, inseto mais prevalente nas criações
brasileiras de suínos, deve ser completo, principalmente antes de realizar a desinfecção da
sala/sítio. Na tabela 1 estão relacionados alguns patógenos importantes que podem ser transmitidos
pelas moscas:
Tabela 1. Transmissão de patógenos por moscas em granja de suínos
Meio de transmissão
Patógeno
Mecânica
T.gondii, C.parvum, C.jejuni, Shigella spp., PRRSv, e TGEv.
Fecal
PRRSv, E. coli O157
Digestão
Y. enterocolitica, E.coli O157
Adaptado de Meerburg et al. (2007).
A eficiência de um processo de limpeza e desinfecção, na eliminação de bactérias, pode
ser avaliada conforme Tabela 2. O procedimento, geralmente, não elimina completamente a
contaminação bacteriana, chegando a 97% de eficiência, provavelmente devido à rugosidade da
superfície das baias (TUFIÑO et al., 2008).
Navasakuljinda et al. (2012) verificaram que o método de limpeza e desinfecção
utilizando detergente espumoso, vassoura de fogo e desinfetante em spray é mais eficiente na
redução de coliformes totais e bactérias totais em comparação com o método em que usa soda
cáustica, detergente em pó, vassoura de fogo e desinfecção das superfícies com cal.
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Tabela 2. Contagem total de bactérias viáveis nas instalações de acordo com a etapa da limpeza
e desinfecção.
Situação da instalação
Bactérias viáveis por cm2
Imediatamente após a saída dos animais
50.000.000
Após a lavagem
20.000.000
Após lavagem com água quente e detergente
100.000
Meta após a desinfecção
1.000
Adaptado de Gadd, (2011).
Muitas doenças da suinocultura moderna são dose dependente. Isto significa que quanto
mais patógenos os suínos são expostos, mais adoecem. Para a escolha do desinfetante, antes do
vazio sanitário, é importante conhecer as características de sobrevivência de patógenos específicos
que se deseja eliminar. A duração da sobrevivência dos patógenos depende do grau inicial de
contaminação, da presença de matéria orgânica e da exposição ao ressecamento e luz solar.
Geralmente, altas temperaturas, ressecamento e luz solar inativarão mais rapidamente os
patógenos, enquanto que unidade, ausência de luz e temperatura baixa irão preservá-los
(HURNIK, 2005).
O uso de água quente no processo de lavagem é mais eficiente, porém mais dispendioso
que de água fria porque requer maior consumo de energia elétrica/gás e manutenção de
equipamentos. O custo em usar água quente ou água fria no processo de lavagem das salas foi
calculado em 0,685 e 0,644 dólares/espaço de suíno respectivamente (TEMPLETON, 2005).
Todavia, quando se usa água fria ou quente no processo de lavagem, o tempo gasto no
procedimento é muito menor se for associado a um detergente (46,52% a menos com água fria e
52,9% com água quente) (HURNIK, 2005).
O uso de sabão (detergente) no procedimento de lavagem é importante porque amolece a
sujeira, remove resíduos de gordura e o biofilme, não removidos quando se usa somente água fria
mesmo sob pressão, facilitando a ação do desinfetante. O biofilme das paredes, pisos e rede de
distribuição de água podem proteger os patógenos da lavagem e desinfecção. Por isto, sua remoção
é fundamental, especialmente, em granjas cuja água utilizada para os animais é dura ou muito
alcalina (HURNIK, 2005). Hurnik (2005) também comparou a taxa de crescimento dos suínos dos
25 aos 110 kg frente ao uso de desinfetante e/ou detergente e verificou ganhos significativos
quando houve a combinação dos dois produtos. Os suínos que permaneceram em baias que foi
utilizado somente desinfetante atingiram o peso final 2,74 dias antes (P<0,05) dos animais onde o
desinfetante não foi usado, porém quando foi utilizado detergente associado ao desinfetante este
ganho foi de 5,5 dias (P<0,05) em relação a não utilização de detergente.
A desinfecção consiste em controlar ou eliminar os microrganismos indesejáveis,
utilizando-se processos físicos ou químicos, que atuam na estrutura ou metabolismo dos mesmos.
Para a desinfecção física pode-se citar: radiação solar (raios UV) e o calor (na forma de vapor sob
pressão ou ebulição em ambiente livre). Já a desinfecção química é a mais comumente utilizada na
suinocultura. Diversos produtos químicos estão disponíveis comercialmente, destacando-se os
seguintes princípios ativos: compostos fenólicos, aldeídos, álcoois, álcalis, ácidos e agentes
oxidantes. Não existe um desinfetante ideal e 100% efetivo para todos os microrganismos
existentes. A escolha deverá ser baseada naquele que cumpre o maior número de requisitos à
finalidade desejada, ressaltando que um bom desinfetante é aquele que numa mesma concentração
consegue eliminar vírus, fungos, bactérias, protozoários e outros parasitas, num menor espaço de
tempo.
O uso de desinfetante nas instalações é essencial para diminuir a pressão de infecção e
disseminação de doenças endêmicas e até zoonóticas entre os lotes. Todavia, um crescente relato
de resistência frente a estas substâncias, e até reação cruzada com antimicrobianos, têm sido
relatados. Um dos principais fatores responsáveis por este perfil de resistência é atribuído à
permanência destes agentes na matéria orgânica, que permanece nas instalações devido à sua
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insuficiente remoção (LUYCKX et al., 2016b). Como alternativa, o uso de biocontroles, como
antagonista de crescimento de alguns patógenos, tem sido proposto, cujo mecanismo de ação é
baseado no conceito de que microrganismos que podem competir com patógenos por exclusão
competitiva, produção de componentes antimicrobianos (ex. bacteriocinas) ou até competição por
sítio de ligação. Luyckx et al. (2016b) compararam o manejo clássico de limpeza e desinfecção
com o manejo de exclusão competitiva (probiótico + enzimas) na diminuição de Salmonella spp.,
Escherichia coli, coliformes fecais, Enterococcus spp e Staphylococcus aureus na creche durante
três lotes consecutivos. Todavia, os melhores resultados foram verificados com o uso do protocolo
de limpeza e desinfecção durante o vazio sanitário, sendo este ainda muito importante para reduzir
a pressão de infecção.
Desta forma, os principais passos na realização adequadas da limpeza e desinfecção de
uma sala/sítio, são (MORÉS et al., 2015b):
 Lavagem bruta, a qual deve ser iniciada o quanto antes após a retirada dos animais (o
ideal seria até 25 minutos após). A lavagem deve ser completa envolvendo equipamentos, cortinas
corredores, canos de distribuição de ração, entre outros;
 Aplicação de detergente na diluição recomendada pelo fabricante, para auxiliar na
remoção de restos de matéria orgânica e do biofilme das superfícies. A quantidade recomendada é
de um litro da solução pronta/m2 de piso. Esta quantidade é suficiente para aplicar também nas
paredes, teto cortinas e corredores;
 Aguardar cerca de meia hora e realizar a lavagem final;
 Retirar todo excesso de água que fica acumulada em bebedouros, comedouros e pisos
defeituosos;
 Realizar a verificação da qualidade do procedimento, por pessoa treinada, antes da
desinfecção (abrir as cortinas para aumentar a claridade); caso necessário, as áreas com
identificação de resíduos devem ser lavadas novamente;
 Realização da limpeza e desinfecção da caixa de água e do sistema de fornecimento;
 Realizar a desinfecção no mesmo dia ou no dia seguinte (a instalação deve estar seca),
com desinfetante diluído conforme fabricante e sob orientação técnica. A quantidade a ser usada é
a mesma do detergente (1 litro/m2);
 Deixar a instalação em vazio sanitário por pelo menos cinco dias com as portas
fechadas para impedir a entrada de animais e pessoas. As cortinas devem ser manejadas de acordo
com o clima da época: dias ensolarados devem ser abertas para secagem completa da instalação e a
noite ou dias nublados/chuvosos devem permanecer fechadas;
Um ponto importante para repensar é o que nós pensamos ou acreditamos sobre
biosseguridade e o que efetivamente realizamos. Protocolos de limpeza e desinfecção são fáceis de
ser elaborados; o problema é a execução adequada do trabalho rotineiro da granja.
Fluxo de produção: contínuo X todos dentro todos fora
Nos atuais sistemas de produção de suínos, é praticamente impossível o controle de
infecção quando o manejo utilizado é contínuo, sem haver quebra do ciclo de infecção como
ocorre no sistema de produção em lotes “todos dentro todos fora” (TDTF). A produção de suínos
com idade semelhante num mesmo ambiente, a exemplo do que ocorre no sistema TDTF com
vazio sanitário adequado entre os lotes, é sabido que efetivamente reduz a prevalência e gravidade
dos problemas sanitários e melhora o desempenho dos suínos (Tabela 3), principalmente as
pneumonias (OPRIESSNIG et al., 2011), as pleurisias (JACKOWIAK, 2000) e as diarreias
(MADEC et al., 1998). Em estudo realizado em dez estados no Brasil, a prevalência de pneumonia
e pleurisia em suínos abatidos foi, respectivamente, de 63,6% e de 5,7% (SILVA et al., 2006).
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Tabela 3. Desempenho e ocorrência de lesões pulmonares em suínos criados nos dois sistemas
de produção
Variáveis
TDTF
Contínuo
Ganho médio diário, g
776
695
Dias para abate 104,5 kg
173
184
Lesão de pneumonia, %
45,6
94,6
Escore lesão, %
2,8
15,3
Consumo médio diário, kg
2,35
2,24
Conversão alimentar
1,38
1,47
Adaptado de Scheidt et al. (1992).
Então, que a produção no sistema TDTF é fundamental para controle de enfermidade e
obtenção de bons resultados é indiscutível. Porém, qual é o período de vazio sanitário adequado
para uma sala/instalação/sítio? Esta resposta não é simples: depende de vários fatores como do
protocolo utilizado e qualidade da limpeza e desinfecção, da qualidade do piso e paredes da
instalação, das condições ambientais, dos agentes patogênicos existentes no rebanho, das
condições de sobrevivência destes agentes, do nível de estresse que os animais são submetidos,
entre outros (VERBRUGGHE et al., 2012).
O vazio sanitário refere-se ao tempo que a sala/instalação/sítio fica vazia, a partir da
desinfecção até a entrada do próximo lote. Este período complementa a redução da contaminação
residual por manter o local limpo, seco e livre de animais. O efeito do período de vazio sanitário
de 1, 4, 7 e 10 dias em uma creche, com um protocolo padrão de limpeza e desinfecção (lavagem
com água quente a 80ºC e desinfecção no mesmo dia com um composto a base de glutaraldeído e
amônia quaternária) foi recentemente avaliado, utilizando indicadores bacterianos de
contaminação (LUYCKX et al., 2016a). Neste estudo, os melhores resultados foram obtidos com
vazio de quatro e sete dias, os quais foram melhores do que um dia (P<0,05) e de dez dias
(P<0,05). O prolongamento do tempo de vazio por dez dias não acarretou ganho extra, pelo
contrário, gerou efeito negativo financeiramente e bacteriologicamente. Uma hipótese por eles
discutida é que as bactérias podem proliferar novamente após certo período, provavelmente a
partir da flora restante, que sobreviveu a desinfecção por mecanismos de resistência e em função
da presença de matéria orgânica residual. Todavia, devemos interpretar tais resultados com certo
cuidado, uma vez que a densidade animal utilizada foi baixa, foram mensurados apenas
indicadores bacterianos e, como o teste foi conduzido em uma granja experimental, é provável que
os procedimentos de lavagem e desinfecção fossem muito bons, o que nem sempre acontece na
rotina de campo.
Também, a recontaminação da instalação em vazio pode ocorrer por vetores como ratos,
moscas, pessoas e por negligência de medidas de biosseguridade. Esta é a razão principal para
realização de medidas de biosseguridade extras durante o vazio, em especial no combate de
moscas, que podem facilmente transmitir vários patógenos (MEERBURG et al., 2007) e pela
população deste inseto estar muito elevada na maioria das criações de suínos no Brasil.
Qual a situação no Brasil da limpeza e desinfecção e vazio sanitário entre lotes?
Na suinocultura brasileira, um dos grandes desafios é a mitigação de fatores de riscos que
contribuem para a permanência, multiplicação e disseminação de agentes patogênicos entre salas
num mesmo sítio, entre diferentes leitegadas e entre lotes subsequentes de suínos em sítios
diferentes, ou seja, de grupos infectados para grupos susceptíveis. Resultados conflitantes em
experimento de transmissão mecânica de patógenos por vetores não são surpreendentes, muito em
função do desenho experimental, da variabilidade e patogenicidade dos agentes, das condições
ambientais de sobrevivência dos agentes e da susceptibilidade dos animais utilizados nos
experimentos.
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Nossa observação é que muitos rebanhos deixam a desejar no processo de limpeza e
desinfecção e no vazio sanitário. Os principais problemas verificados são:
 Falta de treinamento adequado para funcionários na realização dos procedimentos;
 Condições inadequadas de pisos e paredes que dificultam, principalmente, o processo
de limpeza. Neste aspecto, é visível a falta de qualidade, desgaste e construção
inadequada dos pisos de concreto;
 Não utilização de água quente e detergente na limpeza;
 Falta de comunicação adequada entre a empresa e produtores no sistema de
integração, com relação aos itens que envolvem uma adequada limpeza e desinfecção
e vazio sanitário;
 Período de vazio sanitário insuficiente (menor que cinco dias) entre os lotes.
A escala de produção cada vez maior, a perda da confiança nos colaboradores, a carga de
patógenos cada vez mais diversificados e as condições inadequadas para facilitar a execução de
medidas sanitárias, certamente estão interferindo na eficácia das medidas de controle. No Brasil,
mesmo utilizando o sistema TDTF, é prática comum utilizar alojamento de leitões desmamados ou
descrechados de várias origens (MORÉS et al., 2015b). Este procedimento é um dos fatores de
risco mais importantes para disseminação de agentes infecciosos. No modelo preconizado pela
Embrapa (AMARAL & MORÉS, 2008), de um intervalo de sete dias entre a saída de um lote e a
entrada do próximo, é possível fazer quatro a cinco dias de vazio após a desinfecção, atendendo os
resultados obtidos por Luyckx et al. (2016a). O maior problema é que uma grande maioria das
granjas brasileiras que produzem leitões desmamados, descrechados ou em ciclo completo, não
possuem estrutura de salas para que isto possa ser feito. Muitas granjas que trabalham com manejo
semanal e desmame com 21 ou 28 dias possuem quatro ou cinco salas de maternidade,
respectivamente, obrigando a realização de vazio de um ou dois dias apenas.
Considerações Finais
Uma das medidas mais relevantes na manutenção da saúde dos suínos é a quebra do ciclo
de infecção, utilizando boas práticas de produção, especialmente aquelas relacionados à produção
em lotes no sistema TDTF, associado aos procedimentos adequados de limpeza, desinfecção e
vazio sanitário, tanto em salas como em sítios. O protocolo adequado de limpeza e desinfecção e
vazio sanitário devem ser adotados de forma preventiva e não apenas em resposta a ocorrência de
surtos de doença. Todavia, salienta-se que a prevenção de doenças de rebanhos (a exemplo das
diarreias e pneumonias) é complexa e muitos fatores estão envolvidos. O programa de limpeza e
desinfecção e o vazio sanitário das instalações entre cada lote, mesmo feito de forma adequada, é
apenas um passo, entre muitos outros, principalmente aqueles relacionados à biosseguridade
interna do rebanho.
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Resumo
A circovirose, causada pelo Circovirus tipo 2, caracteriza-se por perdas econômicas devido
à redução da imunidade, aumento de mortalidade e conversão alimentar. A vacinação é uma das
ferramentas de controle disponíveis para essa enfermidade, porém são vários os fatores que podem
interferir na resposta vacinal. Na presente revisão são abordadas as principais práticas de manejo
relacionadas à vacinação e também outros fatores ligados ao controle de doenças que interferem
diretamente na resposta imune dos animais.
Introdução
A circovirose é uma das principais doenças da suinocultura atual e no Brasil a importância
relativa é ainda maior, pois o país é livre de outras doenças virais de grande impacto como PRRS
(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ou PED (Porcine Epidemic Diarrhoea). O agente
etiológico causador da doença é um circovirus suíno tipo 2 (PCV2), tem distribuição mundial e está
presente na maioria das granjas comerciais, causando perdas financeiras significativas por redução
na capacidade de resposta imune nos animais, e consequente aumento de conversão alimentar e
mortalidade.
O controle da doença é realizado principalmente com medidas para reduzir o desafio viral,
melhora das condições de produção, manejo dos leitões e ambiência. Esses fatores de manejos são
os mais importantes para o controle da doença, mas muitos profissionais, empresa e granjeiros
equivocadamente consideram a vacinação como a principal forma de controle.
A vacinação contra o PCV2 é realizada na maioria dos produtores de suínos, com
imunização das fêmeas e leitões e está sujeita a muitas falhas envolvendo procedimentos simples,
que muitas vezes envolvem o uso de mão de obra intensiva. Baseado nesse conceito, o objetivo
dessa revisão é abordar os principais fatores que podem interferir no sucesso da resposta vacinal
frente aos desafios de PCV2.
Fatores que podem interferir na resposta vacinal
Existem diferentes vacinas comerciais disponíveis para imunização contra o Circovírus
suíno, com diferentes protocolos de vacinação. Em estudos prévios, (SHEN et al., 2010,
OPRIESSING et al., 2014a, JEONG et al., 2015) as vacinas reduziram as manifestações clínicas,
quando comparadas aos grupos de animais não vacinados, demonstrando que todas as vacinas
testadas conferem proteção aos animais. Há de se considerar que os estudos variam quanto à
ambiência, desafio, co-infecções entre outros fatores.
Os protocolos de vacinação variam de uma a duas doses e também quanto à aplicação na
fêmea ou no leitão. Importante avaliar que protocolos que sugerem vacinar fêmeas, o manejo de
colostro é imprescindível, uma vez que será a forma como o leitão receberá os anticorpos. Em
contrapartida, a imunidade passiva deve ser considerada quando o protocolo estabelecido for vacinar
os leitões. Para tanto, sugere-se que granjas onde se considera que a fêmea transfere anticorpos via
imunidade passiva, o título de imunidade passiva seja conhecido. Os programas adequados devem
considerar que as fêmeas antes do primeiro parto apresentem títulos altos e homogêneos, similares
ao restante do plantel, para garantir leitões aptos a receberem a vacina em dias semelhantes. A falta
de uniformidade de títulos em um plantel pode dificultar a definição para o uso de vacinas de uma
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única dose, com garantia de resultado consistente. Isso não significa que a vacinação em uma dose
seja pior, porém é necessário conhecer e monitorar constantemente a imunidade das fêmeas e leitões
para definir a idade para uma maior proteção vacinal.
O uso de vacinas de duas doses em leitões possibilita maior flexibilidade quanto a
imunidade do plantel, mas ainda assim é necessário conhecer os níveis de anticorpos de fêmeas e
leitões antes e depois da vacinação. Quando a decisão for pelo protocolo com duas doses de vacina,
é fundamental respeitar o período mínimo de 21 dias entre as aplicações, mesmo que a segunda dose
tenha que ser aplicada no período de creche, para que o efeito booster aconteça.
A aplicação da vacina é fundamental para um resultado adequado e consistente. Muitas
vezes a aplicação pode ser realizada pelo produtor de leitões, o qual não acompanha o resultado dos
animais na terminação, ficando comprometida a atividade. A aplicação por profissionais dedicados
exclusivamente para a vacinação normalmente melhora muito o resultado da vacinação e a melhoria
nos indicadores zootécnicos são significativamente maiores que o custo total da mão de obra.
Uma prática comum é o manejo em bandas o qual tem por objetivo concentrar as atividades
em uma semana específica e aumentar o número de animais por lote, reduzindo origens nas
terminações, especializando a mão de obra, e consequentemente otimizando as equipes de
vacinação. Por outro lado, quando se trabalha com lotes maiores, é importante padronizar as idades
de vacinação, pois em grandes grupos pode haver maior variação nas idades, fazendo com que
leitões ainda com imunidade passiva alta recebam a primeira dose da vacina. Nesse caso,
possivelmente esse animal não responderá adequadamente à vacinação, principalmente se o
protocolo na granja em questão for de uma dose.
O Circovírus tipo 2 atua como agente imunossupressor e a presença de agentes patogênicos
com alto desafio na granja, após a manifestação clínica de Circovírus, podem ser potencializados,
portanto o controle de outras doenças faz-se necessário. Agentes como Mycoplasma hyopneumoniae
e o vírus da Influenza foram descritos em co-infecções com Circovírus (KIM et al., 2003;
OPRIESSNIG et al., 2004). Outro fator que pode também interferir na imunidade dos animais,
prejudicando a resposta frente às vacinações é a presença de altos níveis de micotoxinas ou
exposição por longo período.
A manutenção da temperatura das vacinas dentro do recomendado pelo fabricante é
fundamental, com foco principal para evitar o congelamento dos frascos de vacina, que realmente
comprometem a qualidade do produto. Vacinas que passam por processo de congelamento durante
o transporte podem sofrer alterações físicas, prejudicando a estrutura da emulsão adjuvante ou
dissociando o antígeno adsorvido no adjuvante, e consequentemente reduzindo sua ação. Esse
monitoramento deve contemplar os processos desde o transporte, recebimento e armazenamento na
granja.
Há de se considerar outras falhas, como a não aplicação da vacina, falha na gestão dos
volumes de aplicação, posicionamento de agulha, falha na contenção dos animais, utilização de
seringas e agulhas mal conservadas ou sem a higiene adequada. São erros básicos, porém não é raro
encontrar as situações em granjas onde não há acompanhamento desse processo. Granjas que
apresentam alto número de animais com abcessos no local da aplicação indicam falhas básicas de
manejo de vacinação e/ou medicação injetável.
Novos tipos de PCV2 foram descritas nos últimos anos, como o PCV2d (XIAO et al., 2012,
XIAO et al., 2015) pois mesmo sendo um vírus DNA, sua taxa de recombinações é relativamente
alta (FIRTH et al., 2009). Estudos demonstram que a vacina baseada no PCVa preveniu as
manifestações clínicas, apesar de não evitar a infecção por PCV2d (OPRIESSNIG et al., 2014b).
Importante avaliar o agente envolvido nos casos clínicos de PCV2, por meio dos métodos de
diagnósticos disponíveis. Porém é importante avaliar todos os outros fatores que podem interferir na
resposta vacinal, os quais foram citados anteriormente, antes de definir se a vacina está protegendo
adequadamente os animais. Muitos fatores externos podem prejudicar o sucesso na resposta e nem
sempre a troca de fornecedor de vacinas é a solução.
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A vacina é uma das ferramentas e junto a ela, deve-se adotar outros procedimentos,
conforme descrito por Madec et al. (1999). Entre os principais pontos podemos citar a redução no
número de origens, limpeza, desinfecção e vazio sanitário das instalações, adequado manejo dos
leitões, especialmente na maternidade. O sucesso no controle da circovirose suína está diretamente
ligado à redução dos fatores de risco associado a um bom programa de vacinação.
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