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Introdução
A síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRS) é causada pelo vírus da PRRS
(PRRSv), um organismo RNA com taxa de mutação relativamente alta. PRRS causa perdas
produtivas estimadas em mais de 1 bilhão de dólares por ano nos Estados Unidos da América (EUA)
(HOLTKAMP et al., 2013), e por isso a adoção de práticas para prevenção, detecção, e
controle/eliminação do PRRSv são de alta importância, sobretudo em países endêmicos para o vírus.
Infecção pelo PRRSv resulta em viremia de animais por um período de aproximadamente 3-5
semanas (detectado por RT-PCR no soro sanguíneo) (XIAO et al., 2004), seguido de período de
excreção viral (detectado em fluidos orais por RT-PCR) por até 90 dias pós infecção (BATISTA et
al., 2004). A soroconversão ocorre relativamente rápido, onde 90% dos animais soroconvertem
dentro de 7-14 dias pós infecção (detectado por ELISA em soro, ou fluidos orais) (PRICKETT et
al., 2008; PRICKETT et al., 2008). Em termos de sinais clínicos, o vírus causa infecção sistêmica
associada com inapetência (dias iniciais da infecção, como resultado da febre), abortos, partos
prematuros, falhas reprodutivas (porcas e cachaços), e piora significativa no desempenho de
crescimento (aumento de mortalidade, piora na eficiência alimentar, e retardo no ganho diário de
peso) (ROSSOW et al., 1994; HALBUR et al., 1995; HALBUR et al., 1996; ROSSOW, 1998;
ROSSOW et al., 1999).
Portanto, o diagnóstico de PRRS pode ser feito pela combinação do uso de testes
laboratoriais, informações epidemiológicas, e exame clínico. A doença nunca foi detectada no
Brasil, apesar de terem sido publicados entre 2000 e 2018 resultados de várias monitorias realizadas
com materiais coletados em diferentes estados do país (RISTOW & LAGE, 2000; CIACCIZANELLA et al., 2004; KOLLER et al., 2005; CIACCI-ZANELLA, 2006; COSTA et al., 2006;
LIMA et al., 2007; SILVA et al., 2007; LIMA et al., 2010; MASSON et al., 2010; CIACCI –
ZANELLA et al., 2012; WATANABE et al., 2012; MASSA et al., 2014; RECH et al., 2018).
Baseado nisso, acreditamos que o país continua livre do vírus (e da doença), e por isso a adoção de
monitorias sanitárias em grande escala seriam fundamentais para a) demonstração de status livre, e
b) para detecção precoce de uma eventual introdução do vírus, possibilitando adoção rápida de
medidas para erradicação do vírus, antes que se torne endêmico no Brasil. Entre as medidas críticas
para a redução do risco para disseminação regional de PRRSv logo após uma eventual entrada do
patógeno no país, certamente a existência de capacidade de utilizar programas de monitoria em
grande escala usando métodos de diagnóstico sensíveis, específicos e rápidos será um ponto chave
para o sucesso na prevenção da entrada da doença no país (por exemplo, detectando a infecção ainda
na quarentena ou logo após a introdução dos animais nas granjas de destino). Como forma de
contribuir para essa demanda, este texto vai enfocar na apresentação e discussão de novas
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ferramentas para detecção de RNA de PRRSv e/ou anticorpos anti-PRRSv a nível populacional que
vem sendo usadas presentemente na monitoria da doença nos EUA. Técnicas de diagnostico a nível
individual como histopatologia, RNAscope, hibridização in situ, e sequenciamento genético não
serão discutidas. Tampouco serão discutidas estratégias para diagnostico de PRRS num nível
individual. Mais especificamente, vão ser discutidas algumas estratégias que podem ser adotadas
para buscar evidências de infecção pelo PRRSv a nível populacional. A primeira é a utilização de
fluidos de processamento (exsudato de testículos e caudas), fluidos orais (em animais de
crescimento, e/ou de abate), e dados de produtividade. A segunda é a detecção de PRRSv em fluidos
orais em animais de abate. A terceira é a possibilidade de monitor dados de produção para detecção
de surtos de PRRS em granjas sítio 1. Finalmente, serão incluídos na discussão aspectos necessários
para o controle e eliminação do PRRSv de sistemas de produção utilizando estratégias sem
necessidade de depopulação dos planteis.
Detecção de PRRSv em fluidos de processamento
A técnica de monitoramento sanitário baseado em testes moleculares (ex. testes baseados
em PCR) e/ou sorológicos (ex. ELISA) em fluidos de processamento foi recentemente descrita por
Lopez et al., 2018 (LOPEZ et al., 2017a; LOPEZ et al., 2017b; LOPEZ et al., [in press]), e tem sido
utilizada em crescente escala nos EUA. Fluidos de processamento consistem em exsudatos oriundos
do processo de corte de caudas e castração de leitões lactentes. Basicamente, consiste em colocar
todas as caudas cortadas e testículos de animais castrados sob um filtro (similar aos utilizados em
centrais de inseminação artificial para separação da fração gel do ejaculado) em um recipiente
(normalmente um balde) contendo um saco plástico estéril em seu interior. Progressivamente um
fluido serosanguinolento será filtrado e depositado no interior do saco plástico. Este fluido poderá
ser então transferido para um tubo/frasco de 50 mL para que possa ser enviado ao laboratório.
Resultados de diversos experimentos de campo tem demonstrado a superioridade na sensibilidade e
especificidade de testes com fluidos de processamento, comparado com o uso de 30 a 60 soros de
leitões individuais quando usados para determinar se determinada granja ou grupo de animais são
positivos ou negativos para PRRS (LOPEZ et al., 2017b). Parte da superioridade na sensibilidade
de rebanho de fluidos de processamento (comparado com amostras individuais) se explica pelo fato
de que a amostra representa centenas de animais – em teoria todos os leitões que estão sendo
‘processados’ liberam fluidos a partir da área do corte da cauda ou da castração que podem ser
usados no teste. O líquido coletado tem boa chance de contribuir com o fluido (amostra final a ser
testada). A coleta de fluidos de processamento tem execução simples prática, rápida, o que faz com
que o monitoramento sanitário baseado na mesma esteja sendo adotado rotineiramente nos EUA em
frequência diária ou semanal em granjas (comparado com a necessidade de frequência quinzenal ou
mensal quando se coletam amostras individuais de sangue).
Monitoria sanitária utilizando fluidos de processamento também é significativamente mais
econômica do que métodos convencionais (e.g. 30 a 60 soro sanguíneo). Como exemplo, em uma
sala de maternidade com 38 gaiolas, uma amostra de fluidos de processamento representaria
aproximadamente 500 leitões ao custo de 1 teste de PCR (U$ 25.00 no laboratório de diagnóstico
veterinário da Iowa State University), ou U$ 0.05 por leitão nascido. Em comparação, para monitorar
a mesma população utilizando soro individual, seriam necessários 60 animais (oferecendo 95%
confiança para detecção do PRRSv e um prevalência de 5% ou maior), que poderiam ser testados
em pools 1:5, gerando um custo de 12 PCRs, ou U$ 0.60 por leitão nascido (com um custo adicional
superior a 1.000%).
Por esses motivos, o uso de fluidos de processamento para monitoria de PRRSv, em leitões
lactentes no Brasil, especificamente para apoiar a definição de positividade ou negatividade de uma
granja ou plantel seria uma alternativa eficiente. Vale a pena ressaltar que o status de PRRSv em
leitões lactentes pode ser extrapolado para definir status do rebanho reprodutivo, já que leitões
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jovens são altamente susceptíveis ao vírus. Ou seja, monitoramento exclusivo de leitões lactentes
em sítios 1 (unidades produtoras de leitões) oferece um alto grau de confiança para confirmar o
status ‘negativo’ do rebanho reprodutivo no Brasil. Resumidamente, o ganho de sensibilidade de
rebanho amostrando porcas gestantes e/ou lactantes é mínimo, desde que a amostragem de leitões
lactentes seja executada adequadamente.
Testes moleculares (RT-PCR), bem como sorológicos (ELISA) tem sido realizado em
fluidos de processamento utilizando kits comerciais. Mais especificamente, RT-PCR utilizando kits
comerciais da IDEXX, e Fisher Scientific; e sorologia utilizando o kit IDEXX PRRS X3 tem sido
documentados e tem demonstrado sensibilidade e especificidade satisfatórias (LOPEZ et al., 2018).
Detecção de PRRSv em fluidos orais em animais de abate
O uso de fluidos orais para monitoria sanitária de PRRSv (detecção de RNA por RT-PCR,
e/ou detecção de anticorpos específicos contra PRRS utilizando ELISA) tem sido demonstrado
desde 2008 pelo grupo liderado por Zimmerman e colaboradores (PRICKETT et al., 2008;
KITTAWORNRAT et al., 2010; KITTAWORNRAT et al., 2014; ROTOLO et al., 2017; ROTOLO
et al., 2018). Monitoria sanitária de PRRS utilizando fluidos orais é prático, de baixo custo, e com
alta acurácia diagnóstica, e, portanto, tem sido amplamente utilizado nos EUA. Como referência, o
laboratório de diagnóstico da Iowa State University testou 196.910 fluidos orais em 2017. Mais
recentemente, Almeida et al demonstraram a praticidade e viabilidade de obter fluidos orais em um
frigorifico norte-americano que abate cerca de 24,000 suínos por dia. Foram acompanhados 36 lotes
de suínos na terminação, com coleta 10 fluidos orais de cada; e em seguimento o mesmo grupo de
suínos foi amostrado pela coleta de 3 fluidos orais de cada lote na chegada do frigorifico (baia de
espera), o que ocorreu dentro de 24 horas da amostragem nas granjas. Esses lotes foram testados
para RNA e anticorpos para PRRSv e para Senecavirus A. Em resumo, foi demonstrado a viabilidade
de obter fluidos orais em ambiente de frigorifico, bem como a habilidade de detecção de RNA de
PRRSv por RT-PCR, bem como detecção de anticorpos anti-PRRS por ELISA (utilizou-se o kit
comercial da IDEXX). Neste caso, 3 PCRs (total de U$ 75,00), e 3 sorologias (total de U$ 21,00)
foram feitos representando população de até 5.000 animais de terminação. No caso do Brasil, por
se tratar de país livre de PRRS, o teste sorológico seria suficiente para demonstração do status livre.
Neste caso, um a três fluidos orais por lote de terminação (aproximadamente 3,000 cabeças)
representaria um custo de U$ 0,002 / cabeça amostrada.
Monitoramento no frigorifico oferece uma série de vantagens comparado com amostragem
de granjas individuais, incluindo a praticidade, o custo baixo por cabeça amostrada (menos de 1
centavo por cabeça), e a segurança no teste de diagnostico.
Monitoramento de dados de produção
A infecção de granjas sitio 1 pelo vírus da PRRS normalmente resulta em mudança
significativa em alguns parâmetros de produção, como exemplo aumento no número de abortos,
aumento de perdas neonatais (mumificados e natimortos), e aumento de mortalidade de leitões na
maternidade.
Baseado nesse fenômeno, Gustavo Silva e colaboradores demonstraram a aplicabilidade de
monitoramento de dados de produtividade para detecção de surtos de PRRS em granjas sítio 1
(SILVA et al., 2017). Mais recentemente, Cesar Moura e colaboradores desenvolveram um
aplicativo online para coletar dados de produção e realização de monitoria de desvios de
produtividade baseado nos algoritmos previamente validados (SILVA et al., 2018). Em resumo, o
aplicativo oferece recursos para capturar dados na frequência diária ou semanal de parâmetros chave
incluindo número de porcas inapetentes na gestação, número de abortos, número de perdas
neonatais, e mortalidade de leitões lactentes. O sistema roda análise estatística de processo (SPC), e
detecta aumento significativo nesses parâmetros. Quando há um ‘desvio’ detectado, o sistema gera
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um e-mail automatizado para usuários específicos da granja com o desvio, notificando o gerente
e/ou veterinário de produção para realização de exames complementares.
Monitoramento automatizado de dados de produção é uma estratégia simples, de baixo
custo, e eficiente como uma triagem de granjas, e deve sempre ser associado com monitoria
laboratorial para investigar as causas de desvios de produtividade.
Aspectos necessários para controle e eliminação de PRRS sem depopulação
Existem diversas estratégias para controle e eliminação do PRRSv de sistemas de produção,
incluindo re-população, fechamento temporário de granja (herd closure), teste-e-remoção, e
imunização do plantel reprodutivo.
Nos EUA (país endêmico para PRRS) o método mais comum para eliminação de PRRSV
é o fechamento de granja associado com imunização de plantel. Neste caso a estratégia de eliminação
viral consiste em construir alta imunidade de rebanho, associado com não-infecção de leitões na fase
de crescimento (evitando circulação viral “de volta” para o plantel reprodutivo).
Para o caso do Brasil, no primeiro momento de uma eventual infecção com PRRSv, tratarse-ia de planteis com baixa (ausente) imunidade de rebanho e alta taxa de transmissão viral entre
animais e granjas. Nesse caso, as ferramentas mais eficazes serão depopulação (caso tenha sido
possível a detecção precoce de ‘poucas’ granjas em uma região determinada), ou
controle/eliminação por fechamento de granja (em caso de infecção endêmica em uma determinada
região). Para eliminação do vírus sem depopulação usando o método de fechamento de granja é
primordial que os fluxos sejam unidirecionais, e que a fase de crescimento (incluindo creche) seja
segregada da fase de reprodução.
Entendemos que muitos sistemas de produção no Brasil são operados em sistema continuo,
e com creches e/ou terminações anexadas no complexo de sitio 1 (cobertura até desmame), o que
complica significativamente o processo de ‘limpeza’ sem depopulação. No caso Brasil,
procedimento de ‘limpeza’ de granjas teria que incluir depopulação parcial de granjas sitio completo
(transferência de animais de crescimento PRRSv-positivos para outros sítios), até que o plantel
reprodutivo tenha a infecção controlada (e eventualmente eliminada).
Discussão e conclusões
Em resumo, existem muitas formas de monitorar rebanhos para PRRS, utilizando testes
laboratoriais, e dados de produtividade. Formas convencionais se baseiam em testes laboratoriais de
um número significativo de amostras individuais, que levam tempo para serem coletadas e
processadas, podem causar complicações logísticas e demandar investimento significativo em testes
laboratoriais, bem como em infraestrutura de laboratórios de diagnóstico para realização de um
número expressivo de testes. Por estes motivos, formas convencionais de monitoria para PRRS não
foram discutidas neste texto.
Alternativamente, métodos modernos de monitoramento para PRRS baseando-se em
amostras populacionais (fluidos de processamento, fluidos orais, e monitoramento de dados de
produtividade) estão validados e comercialmente disponíveis para adoção no Brasil. Implementação
estratégica com estes testes em regiões e granjas selecionadas (baseada em avaliações de risco) no
Brasil permitiria a) a documentação do status negativo do país para o PRRSv, bem como b) rápida
detecção de uma eventual introdução do vírus no país, possibilitando adoção de práticas para
controle e eliminação do vírus antes que a infecção se torne endêmica no país.
Para controle e eliminação, o melhor cenário (menores perdas econômicas frente à infecção
do Brasil com PRRSv) seria a rápida detecção do vírus, tornando-se economicamente e
logisticamente viável a depopulação de lotes infectados, evitando maior propagação do vírus para
demais granjas e/ou regiões. No caso de PRRS tornar-se endêmico no país, o impacto produtivo
(estimado a aproximadamente $13 por terminado) quase certamente levaria a suinocultura brasileira
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a ter de realizar adaptações na infraestrutura atual, incluindo segregação da produção (sitio 1
separado de sítios 2 e 3), construção de quarentenários, adoção de fluxos todos-dentro-todos-fora
unidirecionais, e aclimatação de leitoas de reposição em sítios dedicados para esse fim (unidades de
desenvolvimento de leitoas).
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Introduction
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS), caused by an RNA virus belonging
to the Arteriviridae family is one of the most important diseases in swine production around the
world. In the United States, the disease emerged in the United States approximately 3 decades ago
(KEFFABER, 1989; YOON et al., 1992) and it has become important concern in the industry due
to its economic impact. Different studies performed around the world have agreed in that the virus
causes major losses to the local industries due to poor reproductive performance, high mortality,
poor growing performance and extra costs related to need to use antibiotic and vaccines programs
together with veterinary costs (NEUMANN et al., 2005; HOLTKAMP et al., 2013).
Few pig producing countries around the world continue to remain free of this virus and in
some cases, this gives some countries the advantage of requiring less antibiotics in pig production
(WHITE, 2018). However, countries where PRRS is endemic have to rely on preventive biosecurity
measures which may include establishing isolated PRRS free boar studs, filtering incoming air
(ALONSO et al., 2013), building truck washes and subjecting trucks to high temperatures through
thermos-assisted drying and decontamination (TADD) systems (DEE et al., 2007), segregating the
transport fleet so that trucks that transport market pigs are not in contact with breeding herds at the
multiplication or commercial levels, inclusion of shower-in and shower-out protocols, disinfection
and drying rooms for an appropriate process of bringing tools or supplies on the farm and employee
training. Vaccines are another tool from a control standpoint in that it will not prevent infection but
it has been proven to mitigate the clinical impact of PRRS (ROOF, 2008) but also decrease shedding
(LINHARES et al., 2012). Recently, the vaccine has been used in a “therapeutic” approach as a tool
for PRRS control and elimination from sow herds (LINHARES et al., 2014). Unfortunately, the
nature of the virus (i.e. RNA) gives it the opportunity to change constantly which dangerously
increases virus diversity generating more virulent strains and challenging the herd immunity of
vaccinated populations, especially in highly dense regions.
Currently, the industry has enough knowledge of epidemiology of the disease to
successfully eliminate the virus from pig populations; however, re-infections have occurred
generating a great deal of frustration. The source of these re-infections is thought to be related to
high dense regions and the risk of area spread. Based on this, producers and veterinarians have taken
a different approach and embarked on regional control and elimination programs as a means to avoid
re-infections. This initiative has been adopted in the past for other infectious diseases such as Foot
and Mouth Disease (FMD) and Classical Swine Fever (CSF). The objective of this paper is to
summarize different PRRS regional control and elimination projects.
PRRS Regional Control and Elimination in the United States
Stevens County Project
In 2004, a group of progressive producers in west-central Minnesota (Stevens County)
decided to work together in order to control PRRS in the short term since re-infections were causing
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them high losses. Additionally, their goal in the long run was to eliminate the virus from the region.
The process started by building a database containing producer information such as: farm location,
type of farm and PRRS status. Once this information was captured, a map was generated in order to
visualize the distribution of positive and negative farms in the county. Farms that had no recent
PRRS testing done were still included in the map as unknown status. The first map showed 31 out
of 87 farms that tested positive in which sow sites, nurseries and finishing sites were included. Once
this information was shared with local producers and veterinarians, control programs (herd closure
and depop/repop) were initiated. In 2006, the number of positive sites was reduced to 15. As the
program progressed, control programs were maintained and in 2009 there were six farms whose
status was unknown. The project continued and in 2010 there were only four farms in which the
status remained as “unknown”. Since the project was largely successful in this pig dense county, it
was decided to expand the project to neighboring counties. Thanks to Stevens County producer
collaboration, locations from the six surrounding counties were obtained. Interestingly, we learned
that most of the pigs going into Stevens County originated from one of those six surrounding
counties and were owned by Stevens County producers. The number of farms found in surrounding
counties was roughly similar to the total number of farms within Stevens County meaning that the
county was surrounded by low pig farm dense counties.
Due to the fact that very farms were found to be positive and also that producers showed
interest and were willing to cooperate, the project was expanded further. The expansion this time
was made by dividing the whole state of Minnesota into a northern and southern region being the
southern region the most dense of these two. This was done by using a highway 212 as a landmark,
therefore, the project was named as “The North 212 project”. Once this region was established, we
performed the same procedure for finding farms through veterinarians and by calling producers.
Currently, the project has over 800 sites identified and the number of positive and negative sites
vary with time. Regional meetings continue to be held every 3-4 months to provide updates and
communicate relevant news to participants (CORZO et al., 2010).
Area Regional Control (ARC) projects in the United States
The success of the Stevens County PRRS regional control and elimination project lead
veterinarians and producers from different areas of the country to consider whether this was an
option for their regions. Rapidly, different regional projects emerged throughout the country
specially in hog dense regions and started generating different experiences. Additionally, ARC
meetings became an important way of sharing challenges and solutions which enriched the industry
through multi-state collaborations. Currently, there are several ARC projects in the United States
and every single one is at a different stage (Figure 1).
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Figure 1. Map of the United States depicting current Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome virus Area Regional Control programs kindly provided by Dr. Enrique Mondaca from
BIVI.
In addition, Mondaca et al. (2014) created a general guideline document for PRRS ARC
and Elimination projects. The document is a valuable tool for regions that are interested in starting
their own project.
PRRS Regional Control and Elimination in Mexico and Chile
Mexico (Empalme Region)
The state of Sonora located in the northern Mexican territory has been traditionally known
by a strong agricultural background in which pig production is not the exception especially when it
is known as one the of the states from which pork is being exported to different regions including
Asia. The region of Empalme located in the south western region of the state and is comprised by
an area of approximately 1500 Km2 and falls in between mountains. Fortunately, this region is far
from the two-major pig producing areas of the state and thanks to the effort of the production
companies that own the sites in the Empalme region, Porcine Epidemic Diarrhea virus (PEDv) has
not arrived. Throughout the years, the producers in the Empalme region had been in constant
communication to prevent the introduction of PEDv through truck biosecurity practices but it was
not until 2016 when the three pig producing companies in the region started having regular meetings
to explore the option of working together and consider eliminating PRRS. After the initial
agreement, information on farm locations, farm type, herd size, PRRS status, sequences and pig flow
was obtained from all participants. The information was analyzed and distances between farms, a
phylogenetic tree and diagnostic test results started to be shared among participants. A total of three

9

C.A. Corzo
production companies own 100% of pigs in the region. There are XX sites in which 4 of them are
sow farms ranging from 1,200 to 10,000 sows and from which the production of two sow farms
stays in the region whereas the production of the other two sow farms is hauled to a distant region.
Presently, there are two sow farms that have reached PRRS stability, one of them sends the weaned
piglets out of the region whereas the other one sends weaned piglets to sites within the Empalme
region. Currently, the other two farms are in the process of stabilization. So far, there has been no
PRRS virus introductions in the last 6 years which is the result of the important biosecurity measures
adopted by participants.
Chile
Chile has a long tradition of pork production and has been playing a leadership role in the
industry. The country has a high health status in that it remains free of FMD, PEDv, PDCoV, PRV
and CSF. The country has a robust surveillance system and it was through this system that in the
early 2000’s antibodies to PRRS were detected. The number of farms positive for the virus (n=16)
encouraged the industry to initiate a national eradication program through changes in biosecurity,
herd closures and depopulation of herds. The industry successfully eliminated the virus around 2009
(TORREMORELL et al., 2008) but it was not until 2012 that the country was recognized PRRS free
by the World Organization for Animal Health after completing a long surveillance program. In 2013,
herds with reproductive and respiratory clinical signs resembling PRRS infection were reported and
the virus was detected once again. In this case, the virus was 14.33% different to the one that had
been previously; after searching the public database, the new virus was 97.5% similar to a virus
identified in the United States (Indiana).
The industry had decided to eradicate the virus once again and started working on updating
their diagnostic tests, performing herd closures and depopulations. The project started generating
successful stories with a few drawbacks related to new infections or re-infections in some cases.
Presently, the local animal health authorities continue to surveil the industry and whenever backyard
pigs are positive these are eliminated. There are still three sow farms which account for
approximately 6,000 sows that continue to fail to reach stability.
Lessons learned
Regional control programs are the solution for controlling and eliminating diseases as it has
been proven in many occasions. Countries that continue to be free of the disease are currently doing
their best to have policies in place to minimize the risk of disease introduction but as it happened in
Sweden the virus can be introduced. The Swedish case is perhaps the best example of great
communication, rapid response, diagnostics and effective intervention as the authorities were able
to understand within a few days how many herds were infected and proceeded to eliminate such
populations to re-claim status (CARLSSON et al., 2009). Countries in which the disease is endemic
will need to assess whether elimination is a viable option since there needs to be an infrastructure in
place to be able to execute a plan.
Based on the regional project experiences it is important to mention that these large scale
projects can be successful, however, there needs to be certain conditions met in order for these
projects to work.
•
Expectation: It is important to define a clear expectation since there will be
producers/veterinarians that will have a certain degree of pessimism. If the expectation of controlling
is set first and then followed with elimination, perhaps more individuals will buy into the idea of
cooperation.
•
Education: Veterinarians and producers should have a good understanding of the
epidemiology of the disease, diagnostic test interpretation, intervention strategies together with
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control and elimination procedures. The more the group knows the easier it will be to make sciencebased decisions increasing the probability of success.
•
Diagnostics: A robust diagnostic laboratory network is needed in order to be able
to make decisions. Reliable tests will provide accurate data and interpretation will be easier as
opposed to tests with poor sensitivity which will mistakenly classify diseased farms (false negative)
generating a great deal of confusion and will be costly to the industry. False positives may be easier
to work through in that confirmatory tests can aid in clarifying the real status of the farms.
•
Communication: Probably this is one of the most important factors in every
program. If producers and veterinarians are on the same page the project most likely will be
successful. Producers need to understand the value of this project and how important is to be
informed to cooperate. Communication is the key to maintain the project moving forward.
•
Locating farms: Since farms are our targets there is need for 100% accurate
information; however, this will not be achievable if we do not have all producers and veterinarians
participating. We cannot rely on old databases which often have outdated and inaccurate information
and free mapping devices (Google Earth or Bing) may not be updated regularly. Producers and
veterinarians need to work together to locate as many farms as possible.
•
Regional pig flow: A key component of a regional project is to understand regional
pig flow. It is very difficult to keep up with changes in the region since one day there will be pigs in
farm A and the next week the producer decides that farm A will not be populated again, or viceversa, we can have farm B which has been empty for a long period of time and suddenly we learn
that pigs from a PRRS area have been moved to such farm.
•
Local leadership: It is very important that local producers and veterinarians take
this project as a personal project. This will motivate local producers to join the project and will build
blocks for future regional decisions and projects. Without local leadership, the project will become
latent. If the project becomes a national initiative, local health authorities and pork producer
associations will need to become involved to aid with policies, testing and compliance.
•
Local commitment: Producers and veterinarians should be committed when a
project like this starts in their region. The more commitment you see in a region the easier decisions
will be made and the faster changes can be adopted and accepted. Participants should commit to
attend regional meetings, elevate biosecurity measures, be cautious when moving pigs from a
different source and the most important piece share PRRS test results information with other
participants.
Regional projects are fundamental for disease control and even elimination. These projects
have been performed in the past for diseases such as Hog Cholera, Aujeszky’s disease, and Foot and
Mouth. However, in our experience, if there is no or poor communication and commitment, regional
projects based on voluntary participation will likely fail.
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A doença e o agente
A síndrome reprodutiva e respiratória suína (PRRS) é uma doença viral infecto-contagiosa,
caracterizada por falhas reprodutivas em porcas de todas fases produtivas, cachaços e problemas
respiratórios em suínos de creche, crescimento e terminação (64). As falhas reprodutivas
caracterizam-se principalmente por baixa taxa de concepção, abortos na fase final de gestação e
aumento no número de natimortos, mumificados e no nascimento de leitões fracos (53). O vírus é
conhecido por sofrer mutações rapidamente produzindo vários isolados diferentes entre si, que por
sua vez infectam o mesmo rebanho simultaneamente (1, 2). A resposta imune do hospedeiro não é
efetiva e as vacinas existentes não induzem à uma proteção completa contra a reinfecção (30, 56,
57). O impacto da PRRS chega a incrementar em 10% o custo de produção quando a doença infecta
um rebanho (25, 37).
A PRRS foi descrita inicialmente nos EUA em 1987 e na Europa em 1990 (64). É causada
pelo vírus da PRRS (PRRSV) que é um vírus envelopado, de genoma RNA linear positivo de 15 kb
que codifica 8 ORFs (open reading frames) ou fases abertas de leitura que darão origem a proteínas
virais. O PRRSV pertence à ordem Nidovirales, família Arteriviridae, gênero Arterivirus (33, 64).
O PRRSV é também classificado por suas características genômicas o que possibilita que seja
geneticamente dividido em 2 grupos: Tipo1 (Europeu) e Tipo 2 (Norte-Americano), os quais
possuem 63% de identidade de nucleotídeos entre si (36). A emergência de uma variante de alta
patogenicidade na China em 2006 (HP)-PRRSV (63) foi rastreada, indicando uma única introdução
vinda da América do Norte (49), ou seja, era uma variante do tipo 2 (7). O PRRSV não é muito
contagioso, não é transmitido facilmente, mas é altamente infeccioso, ou seja, poucas partículas
virais são suficientes para infecção. Hoje, além da Europa e América do Norte o PRRSV tanto o tipo
1 como o 2 estão presentes em vários países da Ásia e América Central e do Sul (9).
Interessantemente, das nove diferentes linhagens do tipo 2, definidas por Shi et al. (49), sete tem sua
diversidade mantida por amostras norte-americanas, enquanto que as duas restantes são encontradas
apenas em países da Ásia.
A transmissão do PRRSV pode ocorrer por rota vertical mãe – feto durante o último mês
de gestação. Ocorre também por via horizontal pelo contato físico (focinho - focinho), por exposição
aos fluidos corporais contaminados (secreções nasais, orais, ou mamárias, fezes, sangue ou sêmen),
por vetores: agulhas, alicates, insetos (mosquitos ou moscas) e superfícies contaminadas (38, 41). O
sêmen congelado ou fresco pode disseminar o vírus da PRRS através da inseminação artificial e o
PRRSV pode causar infecção persistente nos cachaços (34, 58). Consequentemente, o sêmen suíno
é um importante veículo de transmissão do PRRSV e de introdução em países e áreas livres através
da importação de sêmen, por exemplo. O PRRSV além de suínos domésticos infecta suínos
selvagens ou javalis, porém não está claro como participam na transmissão ou mesmo como
reservatórios da doença (12, 38).
O PRRSV tem tropismo celular restrito nos suídeos, sendo que células de defesa como os
macrófagos das amígdalas, pulmão, linfonodos e baço são os mais susceptíveis (10). Poucas horas
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(aproximadamente 12 h) após a infecção e replicação em macrófagos o vírus entra na corrente
linfática e sanguínea onde se distribui para diferentes tecidos e órgãos (51, 53). A doença,
dependendo de fatores do agente infeccioso (virulência) ou do hospedeiro (mecanismos de defesa)
pode assumir duas formas, a subclínica e a clínica (62). A doença subclínica pode se resolver (curar)
ou tornar-se persistente, nesse caso o vírus pode continuar a se disseminar. Já a forma clínica pode
se apresentar diferentemente de acordo com a idade e fisiologia do suíno. Os cachaços podem ter
febre, baixo consumo alimentar e alterações na qualidade do sêmen. As porcas gestantes podem ter
abortos e demais falhas reprodutivas. Os leitões recém-nascidos são muito susceptíveis e a
mortalidade neles é elevada. Já os leitões em fase de creche, crescimento e até a terminação
desenvolvem sinais respiratórios variáveis, dependendo de outros agentes presentes no rebanho
como aqueles do complexo respiratório dos suínos. Assim, agentes como o circovírus suíno tipo 2
(PCV2), o vírus da influenza A (VIA), o coronavírus respiratório suíno (CVRS), o Mycoplasma
hyopneumonae, Streptococcus suis, Salmonella cholerasuis e a Bordetella bronchiseptica podem
agravar os sinais respiratórios, refugagem e mortalidade (22, 23, 27, 55).
Lesões macroscópicas da PRRS se caracterizam por abortos na fase final da gestação
composta de fetos de tamanhos variáveis e leitões vivos. Nas leitegadas se observa uma mistura de
fetos normais, em estado de decomposição e mumificados. Uma lesão importante deve ser observada
no cordão umbilical que apresenta manchas hemorrágicas e edemaciação, podendo estar 3 vezes
aumentado de tamanho(64). Os pulmões apresentam-se não colabados (inflados), firmes e
manchados de cinza e marrom. Os linfonodos ficam aumentados de tamanho (2 a 10 vezes), com
coloração amarronzada, e podem apresentar pequenos cistos com presença de fluidos abaixo da
cápsula (64).
O diagnóstico da PRRS deve ser realizado associando-se os sinais clínicos (problemas
reprodutivos e respiratórios) com as lesões e análises laboratoriais. É importante determinar a
exposição ao agente através da sorologia ou determinação de anticorpos no sangue ou mesmo nos
fluídos orais (FO). Já a identificação do agente etiológico pode ser realizada por isolamento viral
em células de cultivo ou mesmo do RNA viral através de técnicas moleculares como a RT-PCR
(reação da transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase e suas variações). A
imunohistoquímica (IHQ) também é um método importante de diagnóstico por aliar a observação
das lesões microscópicas com a presença do antígeno viral (54). Órgãos de escolha para o isolamento
ou RT-PCR são os pulmões (principalmente o lavado bronco-alveolar), linfonodos (mediastínicos),
timo e amigdalas. Para RT-PCR também são utilizados o FO, sangue/soro ou sêmen. As amostras
devem ser mantidas refrigeradas durante a coleta e enviadas ao laboratório em gelo seco, pois o vírus
não é resistente a altas temperaturas e degrada rapidamente (26, 39).
A situação sanitária do brasil
O rebanho suíno brasileiro é considerado livre da infecção pelo vírus da PRRS perante à
OIE, já que a infecção nunca foi registrada (http://www.oie.int/wahis2/public/wahid.php/
Diseaseinformation/Diseasetimelines). Sendo assim, a situação está presente nos acordos sanitários
para comercialização de suínos vivos, de material genético e de produtos (42). Apesar de não haver
um programa de vigilância oficial, existem normativas do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) para evitar sua introdução no país, principalmente de material genético,
suínos vivos e sêmen importados (42).
Estudos vêm sendo realizados desde 1994, sendo que alguns já foram publicados
confirmando a ausência de infecção por PRRSV no Brasil (13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 32, 47, 59, 60,
61). O principal e mais completo estudo foi realizado pela Embrapa em parceria com o MAPA em
1999, sendo que foram avaliadas 54 granjas de 8 estados brasileiros que haviam importado material
genético nos prévios 10 anos (16). De todos os estudos publicados os materiais empregados para
análises variaram de sangue (soros, plasma), fluído oral, órgãos e sêmen (5, 6). As análises realizadas
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foram principalmente as sorológicas (Elisa ou IPMA (imunoperoxidase em monocamada ou
imunocitoquímica) ou IFA (imunofluorescência)). Para detecção do agente foram realizadas RTPCR (nested ou tempo real), isolamento viral em cultivo celular e IHQ. Vários segmentos de criação,
tanto reprodutor (granjas ou de centrais de coleta de sêmen) ou leitões de creche já foram analisados.
É importante notar que análises laboriosas e onerosas como o bioensaio suíno (BES) também foram
realizadas (16). O BES, em resumo, é um procedimento in vivo onde são inoculadas
intraperitonialmente em leitões recém-nascidos amostras biológicas coletadas de animais com
suspeita da infecção. Os leitões são mantidos alojados em câmaras de isolamento com ar filtrado e
monitorados por 4 semanas para sinais clínicos, excreção viral e comprovação de exposição ao
agente. Após a realização de todas essas análises o estudo de 1999 não identificou o agente ou
comprovou o diagnóstico positivo da PRRS (16).
Situação da PRRS na América do Sul
Vários países da América do Sul já notificaram a ocorrência da PRRS, dentre eles a Bolívia,
Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela (31, 35, 44, 46). A Guiana, Guiana-Francesa
e
Suriname
não
possuem
programa
de
vigilância.
No
sítio
da
OIE
(http://www.oie.int/wahis2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseasetimelines)
são
apresentadas e atualizadas as ocorrências da PRRS em países de todo mundo, incluindo a América
do Sul.
O Chile notificou a PRRS pela primeira vez em julho de 2000 e a doença tornou-se
endêmica (30% das granjas com prevalência de 12% dos suínos) (48). Um programa de erradicação
foi imediato onde os chilenos conseguiram erradicar a PRRS em 2007. A erradicação teve um
programa específico por granja, sendo na maioria por depopulação e sem o uso de vacinas. Não
obstante, a PRRS reemergiu em 2013 e está presente até hoje (35). A diferença entre os dois
episódios de PRRS no Chile é grande. Nos anos 2000 a estirpe viral 2402 do tipo 2 Norte Americano
se caracterizava por ser de baixa patogenicidade (44). Todavia, a nova introdução no Chile em 2013
também foi do tipo 2 (Norte-Americano), mas foram identificados diversos variantes virais. Nesse
estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Minnesota (UNM) nos EUA, foram avaliados
muitos isolados chilenos dos surtos recentes e comprovou que a estirpe 2402 não ocorre mais no
Chile, contudo, os isolados circulantes de 2013 – 2015 (tipo 2) são de outra linhagem distante e mais
patogênica (35).
O Uruguai desconhecia a presença da PRRS em sua suinocultura (46). Em maio de 2017 a
Facultades de Ciencias y de Veterinaria de la Universidad de la República realizou uma
investigação em 614 amostras de soros suínos de 5 granjas (1 da província de Salto e 4 de
Canelones), sendo que 12 amostras resultaram positivas no teste de Elisa (12/614). Seguidamente,
em junho (06/2017) o serviço veterinário ampliou a sorologia para reprodutores em 10 granjas e
todas resultaram positivas com uma prevalência média de 38.2% dos suínos testados, sendo que em
algumas granjas a porcentagem de positivos era superior a 90% dos animais testados. Após a
notificação a OIE em julho (07/2017), amostras foram enviadas a UNM para testes complementares.
Os resultados dos testes de RT-PCR realizados pela University of Minnesota Veterinary Diagnostic
Laboratory demonstrou que o PRRSV Norte-Americano, tipo 2, circulava em soros de porcas no
Uruguai e as análises de sequenciamento genômico indicaram uma homologia de 95,1 – 96,2% com
PRRSV tipo 2 isolados de 2004 – 2014, diferente das cepas chilenas e das amostras vacinais. A
amostra viral com maior homologia foi para o PRRSV2/USA/CB464/2011, ou seja, tipo 2, norteamericano, sequenciado em 2011. Amostras de soro coletadas em 2013, 2014 e 2016 positivas para
PRRV no RT-PCR foram submetidas ao isolamento viral e resultaram positivas (46). Imediatamente
o Uruguai iniciou ações de vigilância ativa e passiva em sua suinocultura, análises retrospectivas de
amostras já coletadas anteriormente, testes em amostras coletadas de javalis e a capacitação técnica
dos veterinários do serviço oficial para melhor atendimento aos surtos de PRRS (42).
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No Peru já foram identificados o tipo 1 (Europeu) e o tipo 2 (Norte Americano) (45). Já os
demais países como Bolívia, Colômbia, Venezuela existem poucas informações e dados publicados
sobre os tipos virais e prevalência (31). Ao que tudo indica, a PRRS é endêmica nesses países, sendo
em que alguns deles a notificação à OIE foi realizada há mais de uma década.
Como países ou zonas livres se infectam com PRRSv?
A plataforma da OIE WAHIS (World Animal Health Information Database) ou base de
dados mundial de doenças animais informa a situação sanitária de doenças no mundo desde 2005
(http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseasetimelines). Ao acessar
esse banco de dados percebe-se que a PRRS, já endêmica em muitos países continua sendo
introduzida em novas regiões ou países anteriormente livres ou mesmo sem informações. Esse foi o
caso da Guatemala em 2012 (28), de Belarus, Indonésia e da Índia em 2013 (43), da Nicarágua e
Panamá (aumento da infestação) em 2016. Isso sem mencionar o Chile (reintrodução) e o Uruguai,
supracitados. A ocorrência da PRRS na Índia em 2013 no estado de Mizoram, vizinho de Mianmar
(ou Birmânia), que por sua vez faz fronteira com a China indicou a introdução do HP-PRRSV
originário da China. Apesar de não haver comércio de carnes entre Índia e Mianmar, os autores
indicam que existe uma fronteira internacional “porosa” que permite movimento livre de animais de
ambos os lados (43).
Entre os países livres de PRRS e maiores produtores de carne suína destacam-se o Brasil (4º produtor
e 4º exportador. Os demais países como Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Suécia e Suíça não se
encaixam entre os 10 maiores produtores.
A Austrália e Nova Zelândia são países da Oceania e são muito atuantes na vigilância de
agentes exóticos como o PRRSV, do qual são livres. A maior preocupação destes países é com o
risco da introdução, principalmente do HP-PRRSV através de outros países asiáticos como a China
e recentemente da Indonésia. A Indonésia é um país transcontinental (Ásia e Oceania) composto por
várias ilhas e recentemente identificou PRRSV (inclusive o HP-PRRSV) na região norte (asiática)
(21, 52). Estudando as rotas com maior risco de introdução da PRRS do sudeste asiático a indústria
australiana propôs uma metodologia para identifica-los (7). Dentre os principais riscos estão as rotas
de entrada aéreas (humanos como fomites, carne in natura, ingredientes para alimentação animal) e
dentre as rotas de exposição estão alimentação desses produtos (lavagem inclusive) para suídeos
(javalis ou suínos de subsistência) (7).
A Nova Zelândia, entre 1998 a 2001 importou carne suína in natura de países com PRRS,
o que depois disso foi proibido (17). Baseado no risco da introdução do PRRSV pela carne e
consequentemente infectar suídeos e finalmente suínos domésticos foi realizado um estudo
resultando em um modelo matemático que prevê uma média de 1.200 anos para a PRRS emergir na
Nova Zelândia, baseado naquelas importações (17). A Austrália também baniu importação de carne
suína crua desde 2004. Todavia, a introdução do PRRSV via carne suína importada já foi estudada
e o risco de transmissão via javalis para suínos domésticos é considerado muito baixo ou mesmo
inexistente, desde que países reconhecidamente negativos como Suécia, Suíça, Noruega, Finlândia
e mesmo a Nova Zelândia importaram ou importam milhares de toneladas de carnes de países onde
a PRRS é endêmica (38). Ademais, estudos demonstraram que o processamento da carne
combinados com a instabilidade do vírus em condições ambientais (lavagem ou lixo), a elevada dose
necessária para infectar suínos por via oral, somados à instabilidade do vírus em manter infecção
endêmica em javalis e o risco insignificante de propagação no ar levam a concluir que a introdução
do PRRSV por carne in natura importada legalmente é inexistente (38).
Análises laboratoriais foram realizadas em amostras de suídeos silvestres como os javalis
tanto em países em que a PRRS é endêmica (Estados Unidos, Alemanha, Coréia do Sul, dentre
outros), como naqueles em que é ausente (Suíça) (38). Em países (Suíça) onde os suínos domésticos
são negativos, os silvestres também são. Todavia, naqueles positivos, demonstrou-se que a

16

Ameaça real da introdução da PRRS no Brasil
prevalência em silvestres é muito mais baixa que nos domésticos, como no exemplo da Coréia onde
análises de 267 amostras de soro de javalis entre 2010-2011 de 8 províncias coreanas encontrou uma
prevalência de 1,5% (12), enquanto a prevalência da PRRS em rebanhos suínos domésticos na
Coreia é estimada em superior a 70% (11).
Novamente, o PRRSV pode ser transmitido de várias formas, tanto via horizontal e vertical
diretas ou por via indireta através de fômites ou vetores mecânicos (64). A distribuição da PRRS
entre rebanhos tem como principais fatores de risco o fato de serem do mesmo proprietário,
possuírem a mesma origem das leitoas e o trânsito (limpeza) de caminhões (29). As demais redes de
comércio ou intercambio tem menor impacto. A proximidade entre rebanhos também tem pouca
contribuição na transmissão entre rebanhos (3, 29).
Ao investigar fatores geográficos e incidência de PRRS nos EUA, Arruda et al concluiu
que terrenos altamente inclinados foram associados com menos surtos de PRRS, assim como a
presença de arbustos e árvores em comparação com áreas cultivadas (4). A influência das
características do terreno na propagação de doenças transmitidas pelo ar, como o PRRS, pode ajudar
a prever o risco de doença e o planejamento efetivo das medidas destinadas a mitigar e prevenir o
risco de infecção (4). Contudo, apesar da transmissão do PRRSV pelo ar ser bem estudada (revisado
em (38)), o risco de introdução da PRRS é pelo ar é baixo. Apesar disso, instalações com ar filtrado
apresentam bons resultados em proteger rebanhos livres em regiões de alta densidade de suínos e
com PRRS endêmica. Para contextualizar, existem dois exemplos de países livres que tiveram surtos
isolados onde a disseminação pelo ar não ocorreu. Um surto de PRRS na Suécia em 2007 e um na
Suíça em 2012. Na Suécia o surto foi relacionado com caminhões de suínos contaminados com
PRRSV provenientes da Alemanha (8), onde apenas 7 granjas se infectaram, confirmado
posteriormente que foi transmissão suíno-suíno. E, após a introdução de sêmen contaminado da
Alemanha em granjas de porcas na Suíça em 2012 (34), sendo que 62 granjas na vizinhança
continuaram negativas. Em ambos exemplos, algumas granjas na vizinhança não se infectaram ou a
infecção permaneceu restrita, o que facilitou a erradicação. Atualmente ambos, Suécia e Suíça são
livres de PRRS. A análise de risco da introdução de PRRSV via sêmen na Suíça demonstrou que
uma amostra de sêmen infectada, importada a cada 6 anos é capaz de infectar 10 porcas, consistindo
em risco substancial (34). A monitoria na Suíça durante o surto de 2012 não incluía testes na
quarentena de doadores ou mesmo testes individuais das amostras de sêmen importadas, que é
considerado trabalhoso e oneroso, podendo inviabilizar esse comércio (34).
Em resumo, existem muitos estudos da transmissão entre rebanhos, mas são poucos aqueles
que avaliam essas rotas de transmissão transfronteiriças. Países que se mantem negativos para PRRS
tipicamente aplicam severas restrições na importação de suínos vivos e de sêmen (34, 38). Os riscos
para outras rotas de introdução como aérea ou de propagação local, contato com suídeos silvestres
como javalis, consumo de lavagem ou lixo contendo carne ou derivados de suíno ainda são
controversos ou desconhecidos.
Os riscos de introdução no Brasil
Existem riscos para a entrada da PRRS no Brasil. Primeiro por possuir grande extensão de
fronteiras secas e o vírus da PRRS estar disseminado em alguns países vizinhos, sendo que em outros
a ausência de informação também preocupa. Além disso, apesar do Brasil não importar oficialmente
suínos vivos ou material genético de nenhum desses países da América do Sul citados acima,
anualmente são importados milhares de suínos vivos ou material genético (sêmen) de países onde a
PRRS é endêmica. Informações do MAPA indicam que o Brasil importou material genético (2014
a 2017) do Canadá, Espanha, EUA, França, Holanda e Suíça. Importou também suínos vivos do
Canadá, Dinamarca, EUA, França num total de 2000 animais entre 2014-2017. Todos países citados
já reportaram a PRRS (fonte da OIE). Os estados brasileiros que receberam esses materiais e animais
encontram-se entre os maiores produtores, dentre eles: SC, PR, RS, SP e MG (42).
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Existem ações protetivas do MAPA através de Instruções Normativas específicas para
prevenir a entrada da PRRS e ações proativas do setor, que buscou através de iniciativa de parceria
público-privada modernizar e plenamente utilizar a Estação Quarentenária de Cananéia. Essa
importante quarentena tornou-se o único ponto de entrada de suínos importados por empresas de
genética. Para a importação de suínos vivos a Instrução Normativa n° 63/2013 (vigente) normatiza
que não deverão ter sido registrados casos positivos da PRRS em testes de ELISA multivalente, após
2 provas realizadas com intervalo semestral, sendo a segunda dentro dos 6 meses prévios ao
embarque, realizada sobre o total de animais ou em uma amostragem que forneça 99% de confiança
para detectar pelo menos um animal infectado e uma prevalência esperada de 10%. Para a
importação de material genético (sêmen) a Instrução Normativa nº 54/2002 normatiza que os
doadores se originam de estabelecimento livre da PRRS; e deverão ser submetidos ao teste de
ELISA, no mínimo 30 (trinta) dias que antecederam a coleta do sêmen e, novamente, 15 (quinze) a
60 (sessenta) dias após a coleta. Essas duas instruções garantem a entrada de animais e sêmen de
estabelecimentos livres e animais testados (42).
Demais riscos são a introdução e/ou importação ilegal de vacina viva para PRRSV e
também a presença de suídeos de vida livre (javalis) positivos para PRRSV (42). Esses animais são
um importante fator de risco para a propagação e introdução de várias doenças no rebanho doméstico
(comercial ou subsistência), principalmente por serem de vida e transito livre, podendo inclusive
transmitir zoonoses. Programas específicos de controle e monitoramento de javalis estão sendo
realizados em projeto de pesquisa liderado pela Embrapa com apoio do MAPA e demais instituições
parceiras (50).
Impacto econômico da PRRS nos EUA e o estimativa para o Brasil
A PRRS é conhecidamente a doença infecciosa de suínos de maior importância econômica
na atualidade, principalmente por ser endêmica nos países maiores produtores de carne suína como
a China, EUA, Canadá e países da União Européia como a Alemanha, Espanha, França, Dinamarca,
dentre outros.
Dois dos principais estudos de impacto econômico da PRRS vieram dos EUA, um de 2005
e outro de 2012, sendo ambos liderados pela Iowa State University. Em 2005, Neumann e
colaboradores calcularam um custo total da PRRS nos EUA por ano em U$560 milhões de dólares
para a indústria. Comparado com os custos da peste suína clássica (PSC) ou da doença de Aujeszky
para os EUA de U$364 milhões e U$ 36 milhões, respectivamente, antes de serem erradicadas, torna
a PRRS a doença de maior impacto econômico para os EUA. Os custos calculados estavam
distribuídos em 12% na fase reprodutiva, 36% no desmame e 52% na fase de crescimentoterminação. Já os custos não avaliados são: perdas de mercados, exames, tratamentos, atrasos no
crescimento (suínos positivos levam 2 semanas a mais para chegar ao peso de abate).
Contudo, em 2012, Holtkamp e colaboradores atualizaram os custos U$664 milhões para a
indústria, ou seja, custo total por ano nos EUA, levando em conta a inflação no período avaliado.
Esses custos incluem a queda na produtividade, aumento dos gastos em medicação, vacinas,
diagnóstico, biosseguridade, mudanças de manejo. Não foram incluídos os custos com pesquisa. O
estudo avaliou: 80 granjas (18 estados, de diferentes status sanitário, entre 400-15.800 matrizes), e
foram obtidos dados mensais de 2005-2010 (72 meses). Os resultados indicaram que o maior custo
foi com o plantel de reprodutores, ou seja, de 45% em 2012, em comparação com os 12% em 2005.
O custo da PRRS inclui:
•
Redução de 1,44 leitão desmamado/matriz/ano
•
Redução de 9.93 bilhões de suínos/ano
•
Perda de U$1.8 milhões/dia
•
Custo de U$115 /matriz/ano e U$4,67 para cada suíno comercializado nos EUA.
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Os EUA são o 3º produtor e 2º exportador de carne suína sendo que o Brasil é o 4º produtor
e 4º exportador. Nossa produção equivale a 32% da produção dos EUA e nossos custos de produção
são semelhantes. Comparado com o impacto de U$664 milhões de dólares anuais para os EUA, caso
a PRRS seja endêmica no Brasil o custo aproximado seria de U$212 milhões de dólares anuais,
aproximadamente R$700 milhões de reais por ano para a suinocultura brasileira.
Na União Europeia, estudos de prevalência e da percepção de veterinários de suínos quanto
à PRRS foram realizados em 11 países (20). Esse estudo revelou que em média a PRRS está presente
em 71% das porcas e em 68% dos leitões desmamados. A incidência varia entre países sendo por
exemplo mais elevada em porcas na Itália (47%) e mais baixa na Rússia (4%). Em resumo, a maioria
dos suínos na União Europeia são positivos para PRRS e também clinicamente afetados pela doença
(20).
Principais desafios para a suinocultura brasileira frente à PRRS
A sanidade animal é prioritária para manutenção dos índices de produtividade e
competitividade da suinocultura. Doenças que acometem o plantel, sejam zoonóticas ou não, devem
ser controladas através de medidas de biosseguridade e saneamento do rebanho. O Brasil é o único
país grande produtor e exportador de carne suína livre da PRRS no mundo, o que causa muitas vezes
descrença de parceiros comerciais ou mesmo de técnicos e pesquisadores estrangeiros.
A OIE preparou no capítulo 2.1 do Código Terrestre as recomendações e princípios de
análise de risco para importação de animais ou produtos de origem animal (40). É importante que a
suinocultura brasileira exercite e realize essa análise, buscando na nossa realidade a identificação
dos perigos (quais agentes devemos nos preocupar), quais defesas temos (normas, existência de
compartimentos, vigilância, dentre outros), a avaliação dos riscos (possibilidade de introdução ou
entrada), a avaliação de exposição dos animais ao agente (virulência, vetores, características
geográficas, etc.) e as consequências dos surtos (doença, custos diretos e indiretos, dentre outros).
Evidentemente que risco zero não existe e o status sanitário de um rebanho, zona ou país
pode mudar rapidamente se medidas de biosseguridade não sejam tomadas. Para isso é importante
um plano de ação ou de contingência para determinar essas medidas. E isso deve estar bem definido
antes mesmo dos sistemas de vigilância serem iniciados, ou seja, definir o que fazer no caso de uma
suspeita de PRRS. Isso inclui a capacitação dos técnicos para identificação dos sinais, a estruturação
do diagnóstico laboratorial, de um sistema de comunicação para notificação obrigatória ou
comunicação oficial e esclarecimentos oficiais também devem ser considerados. Sem contar com a
necessidade de um fundo público-privado para cobrir os custos, sejam eles para o diagnóstico ou
indenizações.
Ações para vigilância da PRRS
O PNSS (Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos) do MAPA e seu comitê técnico
prepararam um plano de vigilância para a PRRS (42). O plano consiste de ampliar o sistema de
vigilância passiva para receber notificações de casos suspeitos da PRRS e outras doenças exóticas e
de delinear um sistema de vigilância ativa para PRRS com análises laboratoriais e demais medidas
sanitárias, integrado à vigilância para PSC.
Inicialmente estão sendo produzidos um Manual de Vigilância Epidemiológica para PRRS,
definidos os fluxos de análises, descrição de caso e os indicadores zootécnicos e sanitários
(parâmetros) para fundamentação da investigação epidemiológica em granjas de ciclo completo e
em unidade de produção de leitões desmamados ou descrechados. Análises laboratoriais serão
realizadas no Lanagro MG. Todas essas ações tem o apoio da indústria nacional (agroindústrias e
empresas de genética). Se investigado e comprovado a presença da PRRS nesses rebanhos, serão
necessárias medidas de erradicação, por se tratar de doença exótica. Em seguida deverão se
estabelecer estratégias de controle ou erradicação, pesquisa do agente infeccioso, a certificação de
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propriedades livres e redefinição da certificação do Brasil em relação à PRRS. Todavia, se
comprovada a ausência da PRRS, o programa de prevenção do ingresso deverá ser fortalecido, e a
indústria brasileira deverá explorar a vantagem competitiva da certificação de livre da PRRS (42).
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Although a variety of ingredients are available and used in swine diets, farmed grains make
up the largest proportion of these diets. Grown outside, grain plants are exposed to the external
environment and, with that, a multitude of plant pathogens, including molds. Molds, a type of
fungus, are classified as organisms with multicellular filaments. Molds must absorb moisture and
nutrients from a host (e.g., plant) in order to survive and reproduce. Molds typically are most active
growing on crops pre-harvest, however, due to their saprophytic nature, can also grow on harvested
and stored crops under favorable conditions. In the life cycle of molds, a group of chemical
metabolites, mycotoxins, play vital roles in their growth and survival. Conversely, when animals are
exposed to mycotoxins in sufficient amounts via ingestion, these compounds may disrupt the body
causing a variety of clinical signs specific to the metabolite(s) and system(s) effected.
Mycotoxins of known importance in swine include aflatoxins (i.e., B 1, B2, G1, G2, M1. M2),
A-trichothecenes (i.e., T-2, HT-2), B-trichothecenes (i.e., deoxynivalenol [DON]), ergot alkaloids
(i.e., ergotamine, ergovaline), fumonisins (i.e., B 1, B2, B3), Ochratoxin (i.e., A), and zearalenones
(i.e., alpha- and beta-zearalenol). It is not uncommon to find a combination of mycotoxins in
contaminated grain or forage. Their effects on the reproductive system may be either direct or
indirect, and can be both dose- and duration-dependent (i.e., amount consumed and over what
duration of time). Other variables that affect the degree of mycotoxicosis susceptibility are general
health of the animal, age, sex, and environment. Clinical mycotoxicosis can cause subfertility or
infertility through a variety of clinical signs. In the gilt/sow, clinical signs tend to be caused by
disrupting gametogenesis and steroidogenesis, and may include reproductive tract edema, anestrus,
dystocia, abortion, nymphomania, pseudopregnancy, delayed sexual maturity, reduced ovarian
development, reduced litter size, stillbirths, smaller piglets, vulvovaginitis, vaginal/uterine prolapse,
and lactation failure. In the boar, disrupted gametogenesis and steroidogenesis can lead to reduced
gonad development, delayed sexual maturity, low libido, and poor semen quality.
Certain geographical regions are at more risk for amount and mycotoxin type, so selection
of grain sourcing may not only help to mitigate risk, but can aid in alerting to more robust product
screening. Web-based tools are available which do annual mycotoxin risk assessment. An example
for 2017 can be found at http://www.allaboutfeed.net/Mycotoxins/Articles/2017/7/Mycotoxin-risklevels-remain-high-156361E/. With many swine farms that source their grains locally or have
limited source options, whole herd selection may not be an option. However, this selection process
should still be considered for the resident boar stud, if applicable, due to their small numbers and
high value in the breeding process. Testing should be considered when unexplained performance
and health issues exist. Suggested sampling and testing of feed for mycotoxins can be found at the
following webpages:
https://www.envirologix.com/mycotoxin-testing/
https://www.romerlabs.com/en/analytes/mycotoxins/
https://vetmed.iastate.edu/sites/default/files/vdl/disease-topics/SamplingMycotoxins.pdf
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Several steps can be taken to further mitigate mycotoxin production of post-harvest grains.
Storage bins and feed handling equipment should be cleaned periodically according to the
manufacturer’s instructions in order to remove any caking and molding residues. Lower moisture
levels will subdue mold production and, thus, increase storage time. Thus, a 10-14% range in
moisture level is recommended for most grains used in swine feed. If grains are to be stored above
this moisture level and/or humidity challenges are expected, select commercially available organic
acids can be incorporated as a mold inhibitor. Understand, however, that mold inhibitors do not have
any effect on mycotoxins that may already be present in the feed/feedstuffs. For mycotoxins present
in the feed/feedstuffs, incorporation of commercially available products, usually specific to
mycotoxin type(s), should be used to facilitate their biotransformation into non-toxic, bioinactive or
detoxified compounds. Categories of products marketed for this task are inorganic binders (e.g.,
aluminosilicates), organic adsorbants (e.g., fiber, yeast cell extracts), and enzyme degrading
denaturants. Application of this latter category should be strongly considered at the action levels
provided in Table 1.
In conclusion, mycotoxins are a common contaminant in animal feeds. Although six (6)
classes of mycotoxins have been identified to date that are known to cause clinical mycotoxicosis in
swine, many hundreds more of mycotoxins have been identified with their effects unknown. Swine
producers should be aware of their mycotoxin risks, and implement adequate safeguards to minimize
their impact on herd reproduction. Proper drying of grains is important to controlling molds and
enhancing storage times. Mold inhibitors should be utilized if moisture levels are a concern. For
directly mitigating mycotoxins in feed, consider the use of high quality biotransformative products
which are known to be effective for the mycotoxin type(s) present in the feed. If unexplained herd
performance or health issues arise, mycotoxicosis should be considered on the differential diagnosis
list.
Table 1. Recommended action levels for use of biotransformative mitigation products in feeds for
the swine breeding herd.
Mycotoxin Class
Action Level (ppb)
Aflatoxins
>100-200
Ergot Alkaloids
>900
Fumonisins
>1000
Ochratoxin
>400-500
A-Trichothecenes (T-2)
>250-400
B-Trichothecenes (DON)
>900
Zearalenones
>250
Sources: Dr. E. Hendel, Biomin America; EU Regulation 2006/576/EC; EU Regulation 2013/165/EU.
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A carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo. China, União Europeia, Brasil
e Rússia lideram a produção suprindo mais de 80% da produção mundial. Todos esses países
concorrem no mercado internacional e apresentaram melhorias no sistema de produção nos últimos
anos. As margens da produção de suínos nos últimos 10 anos no Brasil foram reduzidas e muitas
oportunidades tecnológicas surgiram nos últimos anos para ajudar os produtores de suínos a se
tornarem mais competitivos. Devido a grande variedade de produtos e tecnologias disponíveis é
fundamental que a empresa produtora conheça seus números de produção, tenha um conhecimento
estratégico do custo e das oportunidades e apresente uma estrutura de validação das tecnologias
disponíveis para que as decisões sejam mais assertivas.
Genética e reprodução
Nos últimos anos, os programas de melhoramento de suínos obtiveram um grande
progresso para as características produtivas e reprodutivas graças aos avanços em genética
quantitativa e de populações. O uso de informação genômica nas avaliações genéticas é sem dúvida
a principal marca da atual fase do melhoramento suíno, permitindo o progresso genético das linhas
puras e se tornando ainda maior e mais rápido. Embora existam metodologias diferentes, o objetivo
é sempre o mesmo: estimar valores genéticos genômicos. Outra importante ferramenta molecular é
a identificação de genes ou regiões genômicas que afetam determinadas características de interesse.
O melhoramento genético estará sempre focado na eficiência produtiva e características tradicionais
como número de leitões desmamados/porca/ano e a eficiência alimentar ainda prevalecerão entre os
objetivos de seleção. Porém, as demandas da sociedade em relação ao bem-estar animal e
sustentabilidade terão cada vez mais espaço entre as prioridades dos programas de melhoramento.
Para se obter fenótipos cada vez mais precisos, a aplicação de técnicas como o uso de
comedouros automáticos para controle de consumo (eficiência alimentar), o uso de câmeras de vídeo
para análises de comportamento e a tomografia computadorizada e imagens de ressonância
magnética para avaliar características de carcaça têm sido introduzidas nos programas de
melhoramento.
Outro desafio para o programa de melhoramento de suínos consiste em aumentar o
potencial produtivo, atendendo as crescentes demandas da sociedade em termos de bem-estar animal
e sustentabilidade. Uma maior robustez do animal, a redução da emissão de poluentes (por exemplo
fósforo), o uso restrito de antibióticos e a alocação dos animais em grandes baias coletivas estão
sendo alguns pontos importantes considerados nos programas de melhoramento.
Diante disso, a seleção de animais capazes de metabolizar mais eficientemente o fósforo da
ração poderá ser um importante fator nos futuros índices de seleção. Com relação ao uso restrito de
antibióticos, a seleção de animais resistentes a doenças também deverão ser amplamente explorada,
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e já tem sido objeto de estudo utilizando métodos tradicionais de seleção e também de seleção
genômica (HERRERO-MEDRANO et al., 2015). A alocação de animais em baias coletivas é outro
ponto que vem ganhado força quando o assunto é bem-estar animal e isso terá implicações diretas
não só para os programas de melhoramento, mas também para os produtores de suínos em geral.
Uma nova tecnologia que promete revolucionar o futuro do melhoramento animal é a
edição gênica. Está técnica da engenharia genética consiste na inserção, substituição ou remoção de
fragmentos de DNA do genoma por meio da utilização das chamadas “tesouras moleculares”. Já
existem alguns estudos que relatam o uso com sucesso desta técnica em suínos. Um exemplo são os
trabalhos que identificaram regiões genômicas com forte relação a resistência ao vírus da PRRS,
principal doença econômica dos suínos, além do impacto negativo na área de bem-estar animal
(WHITWORTH et al., 2015). Esse trabalho também demonstra oportunidades na seleção de suínos
resistente a outras doenças ou a melhor resposta vacinal.
Para que o melhoramento se transforme em máxima rentabilidade para o sistema de
produção é fundamental que a escolha genética das linhas puras assim como os cruzamentos entre
as linhas sejam constantemente avaliados. A partir disso deve ser feito o gerenciamento correto para
que características como a cosanguinidade, onde se produz uma diminuição do rendimento
produtivo devido ao aparecimento de animais estritamente aparentados não apareçam, e os
benefícios da heterose sejam maximizados.
A correta taxa de entrada de leitoas e machos, a retenção de fêmeas jovens, a máxima
utilização dos machos superiores geneticamente e a adoção de técnicas de manejo que permitam a
máxima expressão genética são pontos que devem ser observados para que o programa genético
tenha maior efeito no sistema de produção.
Juntamente com as tecnologias genéticas que proporcionaram um aumento no potencial de
produção do animal grandes avanços foram feitos na área reprodutiva nos últimos anos.
A inseminação artificial (IA) ganhou espaço no Brasil na década de 90 proporcionando
inúmeras vantagens sobre o sistema de montas natural. Atualmente representa quase a totalidade das
coberturas realizadas na suinocultura tecnificada. A IA permite entre outras vantagens o melhor uso
dos machos superiores geneticamente com menor risco de introdução de doenças. A prática
tradicional consiste em armazenar as doses seminais entre 15 a 18º C por até 7 dias e realizar 2 a 3
inseminações por estro. As doses tradicionais de 70 a 85 ml contem de 2,5 a 3 bilhões de células
espermáticas e cada inseminação demora de 3 a 5 minutos.
Podendo ser considerado um aprimoramento da IA a técnica de inseminação pós-cervical
(IAPC) ganhou espaço nos últimos anos principalmente pela melhoria da qualidade das centrais de
inseminação e diminuição do custo dos cateteres de inseminação. A IAPC permitiu a redução de
aproximadamente 50% do volume de células espermáticas por dose. Na técnica de IAPC o sêmen é
depositado aproximadamente 20 a 25 cm depois da cérvix e a duração é de menos de 1 minuto por
inseminação. Sbardella et al (2013) avaliou o desempenho de primíparas inseminadas no modelo
tradicional (3 bi e 90 ml) contra o pós-cervical (1,5 bi com 45 ml) e não observou diferenças entre
os tratamentos.
Embora avanços no manejo reprodutivo tenham sido observados, a realização de várias
inseminações durante o estro ainda é uma realidade na suinocultura. Isto ocorre porque é difícil
predizer o momento da ovulação em função da alta variabilidade da ocorrência deste evento entre
indivíduos. Assim, a realização de múltiplas inseminações permite assegurar que ao menos uma
dose de sêmen seja realizada no intervalo ideal de até 24 horas antes da ovulação (SOEDE & KEMP,
1997).
Pesquisas buscam tecnologias que permitam reduzir a variabilidade do momento da
ovulação e assim possibilitar que uma única inseminação artificial em tempo fixo (IATF) possa ser
realizada durante o estro em momento predefinido. A sincronização da ovulação pode ser obtida
através do uso de hormônios exógenos que induzem a ovulação.
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Uma série de protocolos de sincronização da ovulação foram estruturados tanto para leitoas
quanto para porcas desmamadas. Em leitoas os protocolos consideram a sincronização do estro com
o uso de progestágenos seguido pelo uso de indutores do crescimento folicular e indutores da
ovulação. Esses são protocolos mais complexos e exigem a maior utilização de hormônios, o que
muitas vezes acaba dificultando a aplicabilidade da técnica.
Em porcas desmamadas o estro é sincronizado ao desmame na maior porcentagem das
fêmeas, facilitando a estruturação dos protocolos de sincronização da ovulação. Nas fêmeas
desmamadas, existe o protocolo que considera a aplicação de um único indutor da ovulação em
momento predefinido após o desmame e realização de uma única inseminação em 100% das porcas
até cinco dias após o desmame.
A aplicação desta ferramenta de manejo também traz benefícios para outros setores
produtivos à medida que a mão de obra disponível na gestação pode ser direcionada para a
maternidade, focando no atendimento dos leitões nos primeiros dias de vida. A realização de uma
única inseminação com o uso de machos geneticamente superiores extrapola ganhos de desempenho
também para os setores de creche, recria, terminação e indústria. A redução no número de doses
processadas nas centrais de inseminação permite otimizar e melhor planejar a escala de trabalho
reduzindo o número de machos alojados.
Existem técnicas associadas à detecção de estro (FONTANA et al., 2014; BARONCELLO
et. al., 2015) e outras sem a necessidade de detecção de estro (DRIANCOURT et al., 2013; KNOX
et al., 2014). Como em ambos os procedimentos há a necessidade de hormonioterapia para indução
da ovulação, há um custo associado ao protocolo hormonal que deve ser compensado pela redução
do número de inseminações realizadas e pelo ganho genético advindo de uso de machos
geneticamente superiores.
Quanto aos resultados reprodutivos os trabalhos mostram tendência de manutenção no
número de nascidos totais com perda na taxa de parto (5 a 10 pontos percentuais) das fêmeas que
foram submetidas a apenas uma inseminação por estro, principalmente pelas inseminações
realizadas fora do intervalo ideal relacionado com a ovulação. Essa perda na taxa de parto ainda tem
dificultado a adoção dessas técnicas na rotina de granjas produtoras de suínos.
Maior eficiência na produção de doses inseminantes (DIs) de alta qualidade e a conservação
por períodos longos (até 7 dias) sempre foi o principal foco de investimento e aprimoramento nas
centrais de processamento de sêmen. Nos últimos anos, novas tecnologias como a análise
espermática computadorizada permitiram avaliar diferentes características da motilidade e estimar
a concentração do ejaculado de forma mais precisa que os métodos convencionais. Alguns modelos
oferecem exame de morfologia automático, identificando o número de células com gotas
citoplasmáticas (proximal e distal) e caudas dobradas. Estudos vem sendo desenvolvidos a fim de
identificar a fertilidade dos reprodutores de acordo com as características do deslocamento
espermático (KUMMER et al., 2012). O sistema de análise computadorizado tem contribuído para
um maior controle da qualidade espermática de DI de alto valor genético e alguns parâmetros têm
sido rotineiramente utilizados para a diluição do ejaculado, como o número mínimo de células
viáveis desejáveis baseado na motilidade espermática total ou progressiva (percentual de células
com deslocamento retilíneo) e/ou o número de células sem defeitos morfológicos.
O manejo reprodutivo e os cuidados individuais que atendam às exigências nutricionais e
fisiológicas (ex.: climatização do ambiente) são primordiais para uma maior longevidade dos
reprodutores no plantel afim de atingir níveis satisfatórios de produção (>4000 doses/macho/ano MASTER, dados internos), maior qualidade espermática e maior taxa de retenção de machos jovens
com alto potencial genético.
Trabalhos também têm sido desenvolvidos a fim de melhorar a qualidade da conservação
das doses a nível de central de sêmen e no transporte, associado com curvas de resfriamento e
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inclusive tecnologias que permitem a reativação das doses previamente a inseminação têm mostrado
resultados promissores (GATTI, 2017).
É importante enfatizar que benefícios potenciais de novas tecnologias de inseminação
artificial só podem ser obtidos se leitoas e porcas estiverem saudáveis e as técnicas forem bem
executas pela equipe responsável.
Instalações
Investimentos em tecnologias voltadas às instalações, sobretudo direcionadas para a
melhoria da performance aliado a bem-estar animal, têm tido foco no setor, proporcionando ganhos
produtivos e por vezes, redução nos custos de produção. Recentemente, algumas regiões no mundo
estão banindo o uso das gaiolas a partir do 2º terço da gestação, definindo que matrizes suínas sejam
mantidas em grupos durante esse período gestacional. Por isso, o uso de baias coletivas tem se
mostrado uma tecnologia necessária.
O alojamento de matrizes em baias coletivas, se corretamente manejado, apresenta
vantagens em relação ao bem-estar animal, uma vez que as fêmeas podem se locomover, explorar o
ambiente e interagir com outras fêmeas, o que pode reduzir problemas locomotores e urinários
(SNA, 2017). Porém, as fêmeas alojadas em baias coletivas disputam por meio de brigas: comida,
espaço e ordem hierárquica. Tais conflitos podem gerar lesões, reabsorção embrionária e ainda
abortamentos (RAZDAN et al., 2002).
O sistema de alojamento pode ser dinâmico, quando fêmeas são adicionadas e retiradas das
baias semanalmente ou estático, quando o grupo é formado e mantido até o momento do alojamento
na maternidade. Granjas também podem agrupar as fêmeas no período logo após a cobertura ou
depois do diagnóstico de gestação (±30 dias). Além disso há diversas opções de sistemas de
alimentação, entre eles o sistema eletrônico de alimentação, o sistema de mini-box e o sistema de
alimentação direto no piso.
O uso de estações com controle eletrônico de alimentação (ESF – Eletronic Sow Feeding)
em baias coletivas traz como principais vantagens à precisão do fornecimento e dosagem de ração,
reduzindo desperdícios, e ainda auxiliando no escore corporal ideal da matriz. Através de uma curva
de alimentação individual, é possível fornecer com exatidão as exigências nutricionais de cada
fêmea, de acordo com parâmetros como o estado corporal, período de gestação, ordem de parto, até
fatores relacionados a genética.
Em um experimento comparando o bem-estar animal de matrizes suínas em dois sistemas
de criação: em gaiolas e em baias coletivas, Karlen et al. (2007) observaram maiores escores de
lesões corporais nos animais criados em baia. Porém, na mesma pesquisa, os autores constaram que
fêmeas alojadas em gaiolas apresentam maior frequência de problemas locomotores, podendo
aumentar a taxa de descarte da granja. Em estudo similar, McGlone et al. (2004) não observaram
diferenças significativas nas taxas de eficiência reprodutiva entre matrizes criadas em gaiolas ou em
baias coletivas.
Após anos de trabalhos e experiências em diferentes unidades de produção é sabido que o
alojamento de fêmeas em baias coletivas é eficiente e pode apresentar resultados técnicos e
econômicos semelhantes ao sistema de alojamento em gaiolas individuais. Porém para o bom
funcionamento é necessário planejamento e qualidade construtiva, mão-de-obra treinada e
qualificada, treinamento de leitoas, identificação diária do consumo de fêmeas e manutenção e
regulagem diária do sistema (MORAIS, 2017). Na decisão de qual sistema escolher é importante
que a unidade ou sistema de produção conheça bem todos os pontos importantes e faça um bom
planejamento das etapas para que os resultados sejam os esperados. Mesmo com boas condições de
manejo espera-se que até 4% das fêmeas alojadas nas baias tenham que ser removidas por problemas
locomotores ou de condição corporal para serem colocadas em gaiolas até o final da gestação
(WILLIAMS, 2018).
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Com o aumento do tamanho da leitegada nos últimos anos muitos trabalhos têm sido
desenvolvidos a fim de melhorar o consumo de ração da fêmea na maternidade. O principal objetivo
da nutrição durante a lactação é o de maximizar o consumo de ração para sustentar a alta produção
de leite sem mobilização excessiva das reservas corporais. A climatização das instalações de
maternidade e o desenvolvimento de comedouros automáticos, que permitem o fornecimento de
ração a vontade para a fêmea estão entre as principais evoluções. Cabe ressaltar que boas práticas
de manejo e atenção nos detalhes como a conferência diária dos comedouros, da linha de ração, do
fornecimento de água, da saúde geral da matriz é cada vez mais importante para que a fêmea possa
desmamar grandes leitegadas com peso adequado.
Já para as fases de creche, recria e terminação, tecnologias que otimizam a produção com
melhoria na utilização de nutrientes, também merecem destaque. A alimentação líquida é uma dessas
tecnologias que vem se difundindo no Brasil podendo gerar diferentes vantagens para a produção.
Apresenta um investimento inicial maior quando comparado ao uso de dietas secas, porém o retorno
se dá sobretudo por meio da redução no desperdício de ração, melhoria na digestibilidade com
consequente melhorias na conversão alimentar, desde que feita com um bom suporte de automação
do processo. Atualmente cerca 50% dos suínos dos países da União Europeia, especialmente nas
fases de creche e terminação, operam via alimentação líquida automatizada (PEREIRA, 2016).
Levantamentos de alguns anos atrás, apontavam que dos animais terminados no Brasil, apenas 2%
eram alimentados com dieta líquida (YAGUE, 2012). Atualmente, acredita-se que este percentual é
mais significativo, principalmente se considerarmos à vinda de equipamentos internacionais através
de empresas brasileiras e a difusão deste sistema para outras fases de produção, como a creche.
Apesar disso, podemos afirmar que essa tecnologia ainda é restrita, pelo elevado custo dos
equipamentos e instalações, da necessidade de ajuste das exigências nutricionais, de decantação e
mistura inadequada dos ingredientes devido às diferenças de densidade, falta de mão de obra
qualificada e falta de estabilidade no fornecimento de energia elétrica às propriedades
(STRINGHINI et al., 2006). Apesar destas restrições, já se observam expressivos retornos, com uma
economia de 10 a 15% de quilo de ganho (YAGUE, 2012), além de trazer benefícios aos próprios
animais, tendendo a se tornar uma tecnologia cada vez mais difundida, transformando-a em uma das
principais alternativas de investimento na produção de suínos.
Nos últimos anos, comedouros de alta tecnologia, também têm ganhado espaço no mercado
devido a sua extrema relação e importância para melhoria dos índices zootécnicos principalmente
para as fases de creche, recria e terminação. Sabe-se que para a fase de crescimento/terminação,
mais de R$ 250.000.00 em ração, passam por um comedouro automático durante sua vida útil. Por
isso, fica clara a importância de um comedouro de qualidade. Com a escassez de mão de obra e
automatização do sistema, comedouros de aço inoxidável, com baixo percentual de desperdício e de
menor necessidade de regulagem, são garantias de maior vida útil do produto e retorno financeiro
para o sistema. Ainda, o design ideal do comedouro, assim como um apropriado espaço de
alimentação, permite que os animais consumam uma quantidade adequada de ração com o mínimo
de desperdícios. Estudos e investimentos em espaços de comedouro para leitões na fase de creche,
também estão em pauta, visto que este fator pode influenciar no desempenho e bem-estar dos
animais, tendendo a melhorar o ganho de peso e reduzir quadros de canibalismo (LASKOSKI,
2017).
Ainda, a produção vem migrando para alojamento de animais em grandes grupos. Grupos
de 100 até 400 leitões/baia, é uma prática comum para animais na fase de creche. Na Europa, a
recente legislação da União Europeia que exige o uso de baias coletivas na gestação, contribuiu
muito com essa tendência, influenciando para as demais fases de produção. É nítido que alojar em
grandes grupos auxilia na logística, praticidade e otimização das instalações. O uso de grandes
tamanhos de grupo pode gerar benefícios econômicos como melhoria na gestão e menor
investimento em instalações e infraestrutura (VERMEER E HOOFS, 2004; WOLTER E ELLIS,
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2002). Outros pesquisadores, relatam que esta estratégia pode ser interessante pois ao reduzir o
número de baias na instalação, gera-se uma eficiência em termos de ambiência, pois
consequentemente o microclima interno se mantém mais apropriado. Ainda, pode gerar uma
frequência reduzida na reclassificação de leitões, o que pode beneficiar o bem-estar dos animais
(BRUMM, 1999; SPOOLDER ET AL., 1999). Wolter et al. (2001) encontraram taxas de
crescimento semelhantes entre o desmame e o peso de abate para os grupos de 25, 50 ou 100 animais
em um sistema wean to finish. Já Turner et al. (2003) através de uma regressão logística de mais de
20 estudos com um total de 22 mil animais avaliados, observou uma relação significativa, negativa,
no ganho de peso diário (GPD), ou seja, quanto maior foi o tamanho do grupo, menor foi o GPD
para leitões na fase de creche e crescimento, não observando este mesmo efeito para animais na fase
de terminação. Porém, trabalhos atuais precisam ser realizados para determinar a influência desta
prática, no desempenho dos animais.
Galpões climatizados para granjas de alta produção, bem como a melhoria da ambiência
para suínos na fase de recria e terminação também são cada vez mais tendências de investimentos
para os próximos anos. A fase de terminação, que por muitos anos foi esquecida neste quesito, é
ainda, a instalação onde se concentram os maiores gastos com ração na produção. Por isso melhorar
o conforto térmico tem sido uma oportunidade para se reduzir custos, buscando o melhor
desempenho animal, trazendo mais benefícios ainda para conversão alimentar nesta fase.
A interação direta entre as empresas e as universidades/institutos de pesquisa constitui uma
engrenagem essencial no processo inovativo. A universidade é responsável pelo processo de criação
e disseminação, tanto de novos conhecimentos quanto de novas tecnologias, e sua junção com a
indústria pode auxiliar na produção de pesquisa aplicadas, gerando conhecimento e inovação para o
setor. Um exemplo disso, são salas experimentais construídas para fins de pesquisa, inseridas na
produção. A parceria gerada, bem como a ideia em comum de se produzir mais e melhor, tem se
mostrado uma ferramenta interessante para o setor, aproximando a indústria do meio acadêmico,
trazendo benefícios e oportunidades para ambos.
Nutrição
A nutrição de suínos representa o maior custo dentro da empresa de produção. O bem-estar
animal e diminuição no uso de antibióticos (ATB) são novos desafios na produção de suínos.
Algumas alternativas nutricionais podem ser utilizadas para auxiliar a produção de suínos livres de
ATB. Uma destas ferramentas têm sido o uso de ácidos orgânicos que tem auxiliado na imunidade
de leitões (FERRARA, 2017). No entanto, a escolha do ácido orgânico depende da composição das
dietas e do desafio. Alguns pontos como a capacidade tamponante da dieta e fase de produção devem
ser avaliados previamente para a escolha do perfil de ácidos orgânicos.
Outra importante tecnologia é o uso de probióticos, prebióticos e simbióticos. A microbiota
intestinal dos suínos se trata de um ambiente complexo e na fase pós desmame é interessante que
ocorra modulação adequada. Assim o uso destas ferramentas pode auxiliar para redução de
problemas entéricos e em sistemas com altos desafios. Em uma revisão recente (ROSELI, 2017),
verificou-se os mecanismos pelos quais estas substâncias atuam que seriam de imunomodulação e a
inibição dos patógenos. No entanto, verifica-se a necessidade de validação desta tecnologia em
condições comerciais.
Um tema relevante tem sido o aumento na presença de micotoxinas nos cereais para
alimentação animal. O milho representa em média 78% na composição quantitativa das rações. Estas
causam perdas em todos os setores dentro de uma unidade produtiva (TIEMANN, 2007). Diante
destes desafios os gestores devem avaliar com frequência a contaminação por micotoxinas.
Estratégias como o uso de equipamentos que realizam pré-limpeza e mesas densimétricas, tem
gerado diminuição da concentração de micotoxinas. Outro importante ponto tem sido a gestão da
entrada de micotoxinas através de análises, que permite a adoção de práticas, como uso de
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adsorventes. O conhecimento dos níveis de contaminação quantitativos e qualitativos de
micotoxinas é fundamental para que as melhores estratégias sejam adotadas pelo sistema.
Outra tecnologia disponível tem sido o uso de minerais orgânicos. No entanto, o custo
destes minerais ainda é elevado podendo ser viabilizado apenas em algumas fases de produção. O
uso de minerais orgânicos para machos de centrais de coleta de sêmen é um dos exemplos que tem
demonstrado resultados interessantes. Para leitoas em crescimento e fêmeas em lactação e gestação
devem ser avaliados todos os fatores, pois a utilização sem avaliação apropriada pode incrementar
custos desnecessários, sem o retorno esperado.
O uso de enzimas também tem sido alvo de estudos nos últimos anos. Das enzimas
disponíveis, diversos resultados interessantes têm sido obtidos com a fitase. Novas tecnologias de
fitase tem surgido no mercado, sendo mais eficientes na liberação de fósforo fítico e com maior
velocidade de reação, ou seja, liberam mais fósforo em um curto período de tempo. Somando a está
tecnologia, o uso de superdosagem na fase de creche tem demonstrado resultados em alguns
trabalhos, no entanto ainda necessita de mais estudos pois os resultados não são consistentes
(GONÇALVES, 2016).
Outro aspecto recente é o uso de novos conceitos dentro da nutrição. O maior custo nas
dietas é a energia. Assim o uso de conceitos recentes no aspecto de energia permite ganhos em
economia na formulação. O uso do conceito de energia liquida, permite fornecer o que realmente o
animal necessita em energia. No entanto, algumas tabelas de composição de ingredientes estão
desatualizadas nesta informação. As tabelas do INRA possuem dados atualizados quanto a valores
de energia liquida. O uso deste conceito em um sistema de produção permite estimar qual o nível
ótimo econômico para máximo retorno por animal. Esta ferramenta possibilita ao nutricionista e
gestor, predizer o ganho por animal. No entanto, deve ser validado dentro do sistema de produção,
pois a utilização de programas de alimentação com restrição, desafio sanitário e peso de abate são
fatores que devem ser avaliados junto a tecnologia.
Outro conceito que vem sendo estudado é o de nutrição de precisão. O potencial de redução
no custo por animal foi demonstrado em R$ 8,00 para animais na fase de crescimento e terminação
(POMAR, 2011). No entanto, como requer um comedouro especifico e com diversos componentes
eletrônicos acaba demonstrando elevados custos. Mas com o tempo deve ser umas das novas
tecnologias presentes na produção de suínos.
A modelagem mostra-se uma outra ferramenta útil na produção de suínos, sendo aplicada
na estimativa das exigências dos animais. Neste aspecto, permite aos nutricionistas simular o melhor
nível de aminoácidos e energia conforme a variável resposta, curva de alimentação, dias de
alojamento e uso de melhoradores de desempenho. A aplicação desta tecnologia requer o
entendimento do sistema de produção como um todo, pois requer um trabalho em conjunto de todas
as áreas, para dar o máximo retorno por animal, ou por kg de carcaça.
Sanidade
Atualmente os gastos diretos com sanidade podem representar até 10% do custo de um
leitão desmamado. Além dos gastos diretos com vacinas e medicamentos as perdas decorrentes dos
problemas sanitários devido ao atraso de crescimento, perdas na conversão alimentar, mortalidade,
condenações no abate e refugagem tem um significativo impacto na cadeia produtiva.
Algumas décadas atrás as principais doenças dos suínos eram consideradas
“monofatoriais”, ou seja, a simples presença do agente era suficiente para desencadear os prejuízos
zootécnicos. A maioria dessas doenças, como Febre Aftosa, Aujeszky, Peste Suína Africana entre
outras foram controladas ou estão em algumas partes do mundo em processo de erradicação.
Atualmente existe um grande número de patógenos considerados não tão devastadores mas
com importante impacto econômico na suinocultura, principalmente quando associado com outros
agentes. Nos últimos anos doenças virais como Influenza (SIV), Circovirus (PCV), Síndrome
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Reprodutiva e Respiratória Suína (PRRS), Diarreia Epidêmica (PED) e Seneca Vírus, aliada as
tradicionais bacterianas, desafiaram ainda mais a suinocultura em países como Estados Unidos e no
Brasil.
Para evitar a entrada de novas doenças no rebanho e a manifestação clínica das existentes
as estratégias de biossegurança estão sendo cada vez mais estudadas e implementadas. Dentre as
principais nos últimos anos está a adoção de granjas com sistema de filtros para a entrada de ar e os
sistemas completos de lavação, desinfecção e secagem de caminhões. Outras estratégias, como
programas de eliminação de patógenos presentes no plantel também tem sido desenvolvias. Mas
para que isso seja possível, um correto entendimento do sistema de produção para saber identificar
e diferenciar enfermidades que cursam com sinais clínicos semelhantes é importante.
Dentre todos os agentes respiratórios, Mycoplasma hyopneumoniae é o agente primário da
pneumonia enzoótica e 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 (TAKEUTI & BARCELLOS, 2017).
Em vista da importância do Mycoplasma hyopneumoniae como agente primário das infecções
respiratórias, muito tem se falado sobre a implantação de granjas negativas para o agente, e
processos de controle e eliminação do agente em granjas positivas. Nos Estados Unidos, as
estimativas mostram até U$ 2,80/suíno de custo a menor para animais livres de Mh. A estimativa de
custo de eliminação para granjas de 5000 matrizes é de aproximadamente U$ 1,00 por leitão
desmamado (SCHWARTZ, 2015) ou U$ 15,90 por fêmea (YESKE, 2010).
Yeske (2015) realizou uma análise de programas de eliminação de Mycoplasma
hyopneumoniae em granjas positivas nos períodos de 2003 a 2014 nos Estados Unidos sendo
avaliado a taxa de sucesso de dois métodos utilizados. O primeiro com utilização de um protocolo
de medicação associado ao fechamento do plantel e outro utilizando um protocolo de medicação
sem fechamento do plantel. Abaixo segue a tabela com os programas utilizados.
Tabela 1: Análise de programas de eliminação para Mycoplasma hyopneumoniae
Variáveis
Número de granjas

Medicação
plantel fechado
33 granjas

Medicação
plantel aberto
13 granjas

Taxa de sucesso

81 %

58 %

Taxa de sucesso após 1 ano

97 %

67 %

Período de tempo negativo

49 meses

37 meses

No Brasil, ainda são poucos os programas de eliminação de Mycoplasma hyopneumoniae
implantados. Porém, devemos considerar os custos anuais de medicamentos, vacinas e também a
pressão por redução de uso de antibióticos para uma tomada de decisão em relação a estas medidas.
Meio ambiente
A suinocultura se destaca como importante atividade econômica e social e é amplamente
reconhecida, especialmente na região sul do país, onde a mesma é considerada o berço da
suinocultura brasileira. Atualmente, muitos criadores de suínos estão se adequando a questões
ambientais, isto devido à incentivos à projetos de inovação tecnológica e maior conscientização
ambiental.
A atividade de suinocultura possui em sua cadeia produtiva o consumo de recursos naturais,
bem como, a geração de dejetos. Devemos considerar esses fatores como inerente à atividade e para
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tanto devemos buscar alternativas para o melhor uso dos recursos naturais e destino correto dos
dejetos dos animais.
O fornecimento de água para os animais é considerado um importante processo,
principalmente no equilíbrio entre o consumo necessário e o que se considera como desperdício,
esse por sua vez acaba gerando águas residuais que posteriormente devem ter tratativa
ambientalmente correta.
O uso correto de bebedouros na atividade deve ser levado em conta durante projetos de
investimentos, garantindo um consumo eficaz e determinante na produção e evolução dos animais,
bem como evitando profilaticamente um volume exacerbado de desperdícios para posterior
tratamento ambiental. Atualmente o consumo de água médio por fêmea/dia em granjas produtoras
de leitões deve ser inferior a 30 l por animal e alternativas construtivas devem ser observadas para
que isso seja possível.
De igual forma, o consumo de energia na atividade de suinocultura deve ser monitorado
periodicamente, haja vista, o grande consumo gerado pela atividade. É preciso muitas vezes buscar
a revisão de processos e padrões na busca da maior eficiência energética no sistema. O consumo de
energia elétrica por leitão desmamado pode ser medido através de kW/h por leitão. Esse indicador
atual depende de vários fatores, mas sistemas mais eficientes apresentam menos de 4 kW/h por leitão
produzido. Alternativamente ao consumo de energia da granja, há possibilidade de cogeração da
mesma.
O uso de biodigestores visa não somente o tratamento dos dejetos, mas também o
aproveitamento e uso do biogás obtidos através deste, além de evitar de forma considerável a
proliferação de vetores e odores no entorno. Sendo assim, o uso de cogeração de energia, aliada a
consequente produção de biogás realizada em biodigestores está em franco crescimento dentro da
atividade. Através da Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17/04/2012 é possível buscar a
composição de sistema capaz para microgeração ou minigeração distribuída ao sistema de
distribuição de energia elétrica, o que assevera a cogeração de energia diretamente na rede, não
tendo interferências de variáveis internas da unidade consumidora.
Umas das grandes preocupações é o fornecimento de um gás de qualidade, considerando
seu melhor potencial de energia, por exemplo o percentual de metano acima de 65%, tendo assim
um poder calorífico aproximado de 5500 Kcal/Nm³. De igual forma, quanto mais alto o percentual
de metano maior seu poder calorífico e consequentemente melhor conversão de biogás para kwh ou
geração de calor.
A purificação de biogás, alinhada ao maior percentual de metano garante uma eficiência
energética na geração de energia que pode garantir o abastecimento em horários de pico, faltas de
energia, manter sistema de tratamento de efluentes (bombas, válvulas, medidores) ou mesmo suprir
parcial ou totalmente a unidade consumidora.
É importante salientar que o dejeto possui variáveis, de acordo com a fase, base nutricional
e manejo em que se encontra o animal. Animais em gestação, maternidade, creche, terminação, wean
to finish, ciclo completo, apresentam diferentes composições. Além disso, dependendo da diluição
e da modalidade como são manuseados e armazenados, irão apresentar diferentes características.
Logo, cada sistema de tratamento deve ser calculado observando no mínimo estes preceitos,
garantindo assim a melhor composição de conversão de potencial poluidor dos dejetos em um
sistema que assegure a melhor destinação deste ao meio ambiente.
Dentre os tratamentos de dejetos mais conhecidos destacamos o de lagoa aeróbias de
maturação ou fermentação. Esse tipo é encontrado na maioria das propriedades de pequeno porte no
estado de Santa Catarina, sendo composto basicamente pela fermentação e maturação dos dejetos
por um período de ciclo de produção, seja ela, pastagem ou lavouras, considerando permanência de
60 a 180 dias para cada esterqueira/lagoa (dependendo da cultura agrícola), sempre observando a
produção que se destina à propriedade. Após este período o biofertilizante estaria apto para ser
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utilizado como fonte de adubação para diversas culturas, disponibilizando a elas nutrientes
importantes ao seu desenvolvimento, Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K); podendo servir de
base para subsidiar as despesas de safra.
Outro tratamento é o sistema de compostagem mecanizada. Neste modelo a utilização de
material aerador correto para o sistema é muito importante; assim como a correta utilização de água,
não tendo excesso e/ou falta dela para não reduzir o processo de fermentação.
Uma das maiores dificuldades no tratamento de dejetos suínos para posterior lançamento à
corpos hídricos é a remoção de nitrogênio, que é realizada através da adequada injeção de oxigênio
no sistema.
Assim, como as águas residuais a destinação dos animais mortos (carcaças) deve ter uma
tratativa de destinação correta. Historicamente, o uso da composteira para o processo de
compostagem é o mais comum, porém recentemente estudos estão sendo realizados com o
congelamento e armazenamento em câmaras frias e posterior utilização na indústria de fertilizantes
(Instrução de Serviço nº 003/2017/DEDSA).
Considerações finais
A suinocultura nacional apresentou margens reduzidas nos últimos anos. Instabilidades de
mercado, alta no preço dos grãos e desafios sanitários aliado aos desafios inerentes ao negócio foram
fatores que desafiaram a atividade. Por outro lado, diversas tecnologias surgiram e permitiram
melhorias nos dados técnicos e econômicos. Olhando para o futuro, essa também será a tendência:
maiores desafios e também oportunidades. Dentro das empresas, para que as decisões sejam
assertivas, é fundamental que se tenha uma estrutura que permita analisar oportunidades e que
parcerias sejam desenvolvidas para que a validação das tecnologias seja possível e os resultados
otimizados.
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Introdução
O Brasil é o quarto maio produtor de suínos do mundo e tem como sistema de alojamento
predominante as gaiolas na gestação. Porém, com o aumento da pressão popular e o movimento da
União Europeia (UE) e dos Estados Unidos (EUA) para gerar maior bem-estar aos animais na
produção, o interesse por conhecer o sistema coletivo para a gestação suína e seus resultados
produtivos tem aumentado.
Muitos são os fatores que podem influenciar os resultados na gestação coletiva. Competição
por alimentos, lesões de pele por brigas (JANG et al., 2015) e problemas locomotores (JANG et al.,
2015; KARLEN et al., 2007) podem gerar estresse e tornam importante o momento para alojamento
dessas fêmeas na gestação.
A UE discute o tema desde a década de 90, e por meio de conselho e legislações determinou
as regras que deveriam ser adotadas para o bem-estar animal. Por meio da DIRECTIVA 2001/88/CE
DO CONSELHO de 23 de outubro de 2001, foram dispostas regulamentações para o alojamento de
fêmeas suínas gestantes, regras obrigatórias em todo território da UE desde 2012.
Nos Estados Unidos o movimento ocorreu principalmente pela atividade de grupos ativistas
e pressão popular, o que gerou uma onda no mercado consumidor rapidamente assimilada pelas
empresas produtoras de alimentos. Empresas como Mc’Donalds®, Subway®, entre outras
rapidamente adotaram prazos para alteração dos seus sistemas de alojamento para fêmeas suínas
gestantes (KNOX, 2013).
No Brasil, da mesma forma, observa-se um movimento de grandes empresas buscando se
adequar às novas exigências do mercado. A restrição de movimentos e baixa condições no sistema
de gaiolas tem grande apelo visual aos consumidores que exigem mudanças e melhoria nestes
processos. Porém como profissionais da área, além de nos adequar as mudanças para atender ao
mercado consumidor devemos questionar o processo para gerar bem-estar animal mantendo os
níveis de produtividade. Dessa forma, serão tratados os temas referentes as diferentes formas de
alojamento de leitoas e porcas, assim como as possíveis consequências no desempenho e no bemestar destas.
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Alojamentos na gestação
Gaiolas
Produtividade, manejo, bem-estar, saúde e economia são alguns dos critérios que devem
ser levados em consideração para a definição dos modelos de sistemas de alojamento de matrizes
gestantes (DEN HARTOG et al., 1993).
O alojamento de fêmeas suínas gestantes em gaiolas é predominante na produção brasileira,
com aproximadamente 90% das granjas utilizando este sistema. Este sistema facilita manejos com
as matrizes e otimiza o espaço destinado à gestação nos sistemas de produção de leitões,
considerando que a fêmea irá permanecer aproximadamente 110 dias neste local. Nos anos 90, 6070% dos suínos em gestação do rebanho americano foram alojados em gaiolas (BARNETT et al.,
2001) e se manteve até a última década como principal alojamento dos galpões de gestação (NPPC,
2012). O sistema de gaiolas foi de grande importância para o desenvolvimento da suinocultura no
mundo. Neste sistema, os índices reprodutivos alcançam níveis que superam taxas de parto de 92%
e nascidos totais por parto acima de 14 leitões (AGRINESS, 2017).
Considerando que a expectativa de atingir altos índices reprodutivos neste sistema são
concretas, e conjuntamente proporcionar otimização de espaços físicos nas granjas, a crítica sobre a
forma de produção recai na restrição de movimento das matrizes. Apesar das gaiolas terem um
espaço extra para as fêmeas se levantarem e deitarem (HURNIK et al., 1991), as dimensões não
favorecem a exploração do ambiente, que é um fator importante do bem-estar animal. Nas típicas
instalações de gestação as gaiolas são individuais, com dimensões aproximadas de 0,6 m de largura
por 2 m de comprimento.
Para explorar o bem-estar animal e atender as novas demandas é importante conhecer os
indicadores que permitem avaliar estes ganhos. É aceito que o bem-estar animal frente ao ambiente
seja medido pelo comportamento, por respostas fisiológicas e pelo custo biológico dessas respostas
(baseadas nos níveis de produção como crescimento e desempenho reprodutivo) (BARNETT, 2001).
Nesta mesma linha a Welfare quality® tratou de desenvolver uma avaliação global de bem-estar
animal a fim de dar suporte aos consumidores quanto às informações sobre os produtos adquiridos.
Dentro destas proposições ressalta-se a importância de definir indicadores que bem-estar que sejam
válidos (mensurar o que realmente se pretende), confiáveis (fornecer mensurações replicáveis) e
práticos. Para tanto podem ser feitas mensurações de caráter fisiológicos (cortisol, diminuição de
crescimento, falhas reprodutivas), de comportamento (estereotipias, caudofagia), ligados à saúde
(multifatoriais) e ligados à produção (queda de produção) (LUDTKE et al. 2014).
As estereotipias e outros desvios de comportamento têm sido associados diretamente com
problemas dos alojamentos intensivos devido à severa restrição de movimentos e o
comprometimento das interações sociais (VIEUILLE et al., 1995). A estereotipia é uma sequência
repetitiva de atos motores sem função e são sempre associadas ao comprometimento do bem-estar
animal (MASON, 1993). Ao privar os animais de andar e se deitar estamos prejudicando o bemestar animal (BARNETT et al., 1985), sendo que as fêmeas suínas em gaiolas apresentam mais
estereotipias que no sistema coletivo com ESF (Eletronic Sow Feeding) onde podem ter maiores
interações sociais (NEVES, 2017; BROOM et al., 1995). Também podemos observar que leitoas
prenhes em gaiolas de gestação mudam menos da posição de decúbito para em estação (de pé), e
vice-versa, comparadas com leitoas gestantes em baias (TAYLOR et al., 1988). Além disso, as
fêmeas em gaiolas se mantêm mais tempo sentadas devido a restrição de espaço que limita a
mudança de postura (DEEN et al., 2005), gerando lesões e desconforto (ANIL et al., 2002).
O sistema de gaiolas realmente gera limitações e comprometimento ao bem-estar animal, o
que motivou a busca por soluções que minimizem estes problemas. Porém temos que ponderar que
as alterações de comportamento ocorrem em suínos alojados em sistemas de produções intensivas
(STOLBA et al., 1983; RUSHEN, 1984; APPLEBY; LAWRENCE, 1987) sendo que alguns desses
desvios também afetam suínos alojados em grupos (SCHOUTEN; RUSHEN, 1992). As escolhas
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pelo sistema de alojamento não se baseiam apenas em critérios de fertilidade, mas nas legislações
de bem-estar, comércio, custos de produção e facilidade de manejar os animais (TUYTTENS et al.,
2008; TUYTTENS et al., 2011). Por isso é importante conhecer bem ambos os sistemas para gerar
a melhor solução para a produção e bem-estar aos animais.
Baias
Os sistemas de baias já são uma realidade na Europa e nos EUA, porém estamos em meio
a uma transição no Brasil. Na UE é permitido que as gaiolas sejam utilizadas apenas nos primeiros
28 dias de gestação a fim de não comprometer a reprodução ao realizar o agrupamento nas fases
precoces. Porém, após este período, as fêmeas devem ser alojadas em baias coletivas, o que
possibilita interações sociais e as manifestações de alguns de seus comportamentos naturais
(HARRIS et al., 2006; MCGLONE et al., 2004).
Para fêmeas suínas gestantes são variadas as condições de alojamento em grupos. As baias
coletivas podem ter diferenças nos manejos adotados (STRAWFORD; LI; GONYOU, 2008), ter
diferentes composições dos grupos quanto ao número de animais (grupos pequenos de 4-5 fêmeas
ou muito grandes >250 fêmeas) (KEMP; SOEDE, 2012), apresentar manejo dinâmico ou estático
(ANIL et al., 2006), ter diferentes densidades animal dentro da baia (SALAK-JOHNSON et al.,
2007) e considerar as diferentes ordens de parto e genética (TURNER et al., 2009). Além disso,
podem apresentar diferenças quanto a nutrição (NOBLET et al., 1997) e estratégias de alimentação
(YOUNG et al., 2004), considerar o uso do ESF (BROOM et al., 1995), ter diferentes instalações e
utilizar diferentes momentos para o agrupamento (KNOX et al., 2014; CUNHA et al., 2018).
Em condições experimentais. avaliando porcas alojadas individualmente induzidas a
repetidos níveis de estresse nos dias 3, 4, 9, 10, 13 e 14 de após a cobertura (SOEDE et al., 2007),
ou quando submetidas a repetidos reagrupamentos semanalmente, durante três semanas antes e
depois da inseminação (SOEDE et al., 2006) mostraram que não houve comprometimento nos
índices reprodutivos. Corroborando com essa informação foi demonstrado que leitoas agrupadas até
os 10 dias de gestação quando comparadas a leitoas alojadas em gaiolas, apresentaram mesma
sobrevivência embrionária após os 26 dias de gestação (VAN WETTERE et al., 2008). Isso abre a
possibilidade de redução nos dias de alojamento individualizado em sistemas mistos (manutenção
de fêmeas em gaiolas por pelo menos 30 dias) e maior utilização do sistema de baias (fêmeas
alojadas em grupos imediatamente após a inseminação artificial).
Porém essa redução do uso das gaiolas deve ser avaliada com cautela pois as agressões após
o agrupamento são a maneira que as fêmeas estabelecem a nova hierarquia, resultando em lesões e
estresse entre suínos de diferentes origens (BARNETT et al., 2001; CHAPINAL, 2010). O momento
após o agrupamento é crítico nas primeiras 24 horas devido às brigas por disputa de hierarquia,
aumento dos escores de lesões e aumento de cortisol logo após o agrupamento (ANIL et al., 2006).
Além disso, Tönepöhl et al. (2013) relataram que os níveis de lesão mais altos em fêmeas alojadas
na mesma baia podem representar piora no desempenho reprodutivo, assim como o estresse na fase
embrionária da gestação pode interferir na fisiologia da reprodução (RAZDAN et al., 2002). Neste
cenário o uso estratégico das gaiolas se torna importante para a fertilidade.
Lesões provocadas pelos diferentes alojamentos
O escore de lesões é um indicativo de agressividade e vem sendo utilizado para comparar
o comportamento dos animais após o agrupamento em diferentes tipos de alojamento (TURNER et
al., 2006; TÖNEPÖHL et al., 2013). No alojamento coletivo é notável brigas durante toda a gestação
sendo que o principal momento é após o agrupamento (BROOM et al., 1995). Essas brigas são por
disputas pela posição de hierarquia, o que ocorre nas primeiras 48 h após o agrupamento (AREY &
EDWARDS, 1998).
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Cunha et al., 2018 demonstram um nítido aumento de lesões por brigas causadas ao agrupar
as leitoas nas baias, acometendo cabeça, pescoço e ombro (Figura 1), corpo, cauda e vulvas (Figura
2) e lesões de locomotor (Figura 3). Essas lesões permanecem maiores até o final da gestação quando
comparadas ao sistema em gaiolas (Figura 4). O aumento de lesões é observado durante a gestação
em outros trabalhos com leitoas (JANG et al., 2015) e também com porcas (KARLEN et al., 2007;
KNOX et al., 2014). As brigas ocorrem durante toda a gestação mesmo no sistema de alimentação
individual - ESF, onde observamos que não há a disputa direta pelo alimento, mas sim na entrada
do sistema, local de oferta do alimento (SCHENCK et al., 2008).
As consequências principais são que os problemas locomotores se tornam as maiores causas
de remoções de leitoas (CUNHA et al. 2018), e também a principal causa de descartes no alojamento
coletivo considerando todas as ordens de parto (ANIL; ANIL; DEEN; 2005; KIRK et al., 2005;
KARLEN et al., 2007; ENGBLOM et al., 2008; JENSEN et al., 2010). Esta é uma observação
importante quando comparamos ao sistema de alojamento em gaiolas do qual as maiores causas de
descarte de fêmeas são as causas reprodutivas (ENGBLOM et al. 2007).
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Figura 1. Frequência de escore de lesões observados ao 7d e aos 107d dias de gestação. As lesões
foram agrupadas em cabeça, pescoço e ombros (A), corpo, cauda e vulva (B) e lesões de locomotor
(C). Os escores foram analisados em regressão logística. As barras são preenchidas com aumento
dos escores de lesão. As diferentes letras representam a maior chance de se ter maior escore de lesão
(P<0,002). STALL= Leitoas mantidas em gaiolas durante a gestação. PEN7= Leitoas mantidas em
baias durante a gestação agrupadas aos 7 dias após a IA. PEN30= Leitoas submetidas ao sistema
misto, agrupadas nas baias aos 30 dias após a IA (adaptado de Cunha et al., 2018).

41

E.C.P. Cunha et al.

Figura 2. Frequência de escore de lesões de cabeça pescoço e ombros. Avaliação ao 3d, 12d e 23 d
após o agrupamento, dias correspondentes a 10d, 19d e 30d nas baias (PEN 7) e 33d, 42d e 53d no
sistema misto (PEN30). As lesões foram agrupadas em cabeça, pescoço e ombros (A), corpo, cauda
e vulva (B) e lesões de locomotor (C). Os escores foram analisados em regressão logística. As barras
são preenchidas com aumento dos escores de lesão. As diferentes letras representam a maior chance
de se ter maior escore de lesão (P<0,002). STALL= Leitoas mantidas em gaiolas durante a gestação.
PEN7= Leitoas mantidas em baias durante a gestação agrupadas aos 7 dias após a IA. PEN30=
Leitoas submetidas ao sistema misto, agrupadas nas baias aos 30 dias após a IA (adaptado de Cunha
et al., 2018).
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Figura 3. Frequência de escore de lesões de corpo, cauda e vulva. Avaliação ao 3d, 12d e 23 d após
o agrupamento, dias correspondentes a 10d, 19d e 30d nas baias (PEN 7) e 33d, 42d e 53d no sistema
misto (PEN30). As lesões foram agrupadas em cabeça, pescoço e ombros (A), corpo, cauda e vulva
(B) e lesões de locomotor (C). Os escores foram analisados em regressão logística. As barras são
preenchidas com aumento dos escores de lesão. As diferentes letras representam a maior chance de
se ter maior escore de lesão (P<0,002). STALL= Leitoas mantidas em gaiolas durante a gestação.
PEN7= Leitoas mantidas em baias durante a gestação agrupadas aos 7 dias após a IA. PEN30=
Leitoas submetidas ao sistema misto, agrupadas nas baias aos 30 dias após a IA (adaptado de Cunha
et al., 2018).
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Figura 4. Frequência de escore de lesões de locomotor. Avaliação ao 3d, 12d e 23 d após o
agrupamento, dias correspondentes a 10d, 19d e 30d nas baias (PEN 7) e 33d, 42d e 53d no sistema
misto (PEN30). As lesões foram agrupadas em cabeça, pescoço e ombros (A), corpo, cauda e vulva
(B) e lesões de locomotor (C). Os escores foram analisados em regressão logística. As barras são
preenchidas com aumento dos escores de lesão. As diferentes letras representam a maior chance de
se ter maior escore de lesão (P<0,002). STALL= Leitoas mantidas em gaiolas durante a gestação.
PEN7= Leitoas mantidas em baias durante a gestação agrupadas aos 7 dias após a IA. PEN30=
Leitoas submetidas ao sistema misto, agrupadas nas baias aos 30 dias após a IA (adaptado de Cunha
et al., 2018).
Efeitos dos sistemas de alojamento na reprodução de leitoas
Neste momento de transição, muitas são as dúvidas quanto aos sistemas que serão
empregados. Qual o potencial reprodutivo? Seriam estas tecnologias capazes de agregar ganhos
reprodutivos além do bem-estar animal?
As leitoas são uma classe de extrema importância no plantel reprodutivo por representarem
a maior ordem de parto dentro dos grupos de cobertura (17-30%). As falhas de reprodução nas
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leitoas geram uma cascata de problemas de fertilidade e por isso, no sistema coletivo, temos que
considerar os efeitos durante a gestação. Inicialmente devemos considerar que o principal fator que
realmente agregamos ao utilizar baias é a condição de permitir as fêmeas movimentos e
comportamentos naturais à espécie, atendendo normas de bem-estar animal. Além disso, a
implementação de tecnologias proporciona outros cuidados e ganhos, como maior critério e precisão
no fornecimento de dietas para fêmeas gestantes no casos dos sistemas eletrônicos de alimentação.
São diversos os trabalhos visando avaliar as diferentes condições em todas suas variáveis, e por
serem muitas as condições possíveis de alojar as fêmeas também são diversos os resultados
encontrados, mas que, ao utilizar o sistema ESF, já mostram consistência com a prática de seu uso.
A Tabela 1 mostra que a taxa de prenhez aos 28 dias de gestação de leitoas alojadas em
baias e agrupadas 7 dias após a IA é menor que de fêmeas alojadas em gaiolas, resultando também
em menor taxa de parto. Já a taxa de prenhez dos 28 dias ao parto de fêmeas alojadas em gaiolas,
aos 7 dias após IA ou 30 dias após a IA não apresentam diferença (CUNHA et al., 2018). Para leitoas
alojadas em gaiolas, quando comparadas a fêmeas alojadas em sistema misto aos 30 dias de gestação
em baias (CUNHA et al., 2018), ou após os 55 dias (GENTILINI et al., 2003) não houve diferença
na taxa de parto. Quando extrapolamos estes resultados para porcas, observamos resultados
semelhantes para fêmeas alojadas em gaiolas comparadas a fêmeas alojadas em baias aos 35 dias
(KNOX et al., 2014) e aos 45 dias de gestação (NEVES, 2017). Os resultados de leitões nascidos
nos mostram que não há diferença entre porcas alojadas em baias ou gaiolas para nascidos totais,
nascidos vivos e mumificados (HARRIS et al., 2006; KARLEN et al., 2007; SALAK-JONHSON et
al., 2007; CHAPINAL et al., 2010; JANG et al., 2017; JENSEN et al., 20017; NEVES, 2017). O
mesmo é observado em leitoas, sem grandes alterações nas leitegadas ao nascimento (Tabela 2).
Tabela 1. Taxas de Prenhez (PR) e Parto em primíparas de acordo com o
momento da transferência e tipo de alojamento (gaiolas ou baias) durante a
gestação (adaptado de Cunha et al., 2018).
Tratamentos1
Variáveis
Gaiolas
Baias (7d)
Misto
(30d)a,b
PR 28 dias após IA, %
93.4a
88.2b
90,4
2
PR (28 aos 55 d) , %
97.2
98.4
97.3
2
PR (28 d ao parto) , %
96.0
94.3
93.6
Parto, %
89.7a
83.2b
84,9 a,b
Valores com diferentes letras são diferentes (P ≤ 0.049).
= Leitoas mantidades em gaiolas durante a gestação; Baias = leitoas eram
agrupadas em baias aos 7 dias após IA; PEN30 = Leitoas eram agrupadas 30 dias após
a IA.
2 Manutenção da prenhez analizada aos 28 dias após a IA.
3 The Prenhez e taxa de parto não foram incluídas pois foram movidas apenas fêmeas
prenhes para as baias aos 30 dias.
a-b

1 GAIOLAS
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Tabela 2. Comparativo dos resultados de nascimento em leitoas nos sistemas de gaiolas, baias
e sistemas mistos.

Variáveis

Cunha et al., 2018
Baia
Misto
+
1
Gaiolas
+ ESF
ESF
(30d)
(7d)

Misto +
ESF
(35d)

Gaiolas

Misto
(55d)

14,6
12,4

11,4
10,6

11,5
10,8

11,44
10,87

11,33
10,44

b

9,3b

6,14

5,2

-

-

7,6

6,8

6,6

0,87

0,87

-

-

1,26

1,26

1,23

1,47

1,51

1,41

1,38

14,8
12,1

NAT%

10,3a

a-b

Gentillini et al., 2003

Gaiolas

NT
NV

MUM%
Peso ao
Nascimento

Jang et al., 2015

14,8
12,6
7,8

Valores com letras diferentes diferem pelo teste de Kruskal-Wallis test (P ≤ 0.006).

Conclusões
O sistema coletivo, seja de baias ou misto, são alternativas necessárias para atendermos a
demanda do mercado consumidor nacional e internacional. É possível alcançar bons resultados nos
sistemas coletivos, porém com novos desafios ao bem-estar animal, aos manejos dos grupos, às
diferentes formas de alimentação, aos custos de implantação e manutenção de sistemas
automatizados.
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Introdução
De acordo com o National Agriculture Statistics Service do USDA, de 2006 a 2016 houve
um aumento de 13% no número de cevados abatidos nos EUA. Durante o mesmo período, a
mortalidade de leitões da desmama até o abate aumentou 27%. Ou seja, a mortalidade desmameabate aumentou duas vezes mais do que o aumento do número de cevados produzidos. Portanto,
diminuição das perdas nessa fase de produção por 1% significaria um ganho de produtividade de
aproximadamente 1.2 milhões de cevados/ano a suinocultura dos EUA, o que equivale a U0$ 1,9
milhoes em termos de custo de produção de oportunidade (KETCHEM & RIX, 2014).
A síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRS) é uma causa importante de
aumento da mortalidade por crescimento-abate (HOLTKAMP et al., 2013). Em resposta, alguns
veterinários adotam a vacinação em rebanhos reprodutores e / ou em leitões como uma tentativa de
mitigar a mortalidade atribuída ao PRRS. De todo modo, vacinação gera custos (incluindo vacina,
mão de obra, estresse de animais), portanto o tamanho do benefício (retorno econômico da
vacinação) depende de interações entre imunidade de rebanho, virulência da cepa de campo afetando
animais, e fatores ambientais. Em outras palavras, o benefício da vacinação deve ser calculado para
cada sistema de produção
Para medir efeito de fatores específicos (como exemplo, intervenções em saúde animal
como vacinação) em parâmetros de produção, modelos matemáticos têm sido utilizados em estudos
de campo (AVERÓS et al., 2012; DOUGLAS et al., 2013; AGOSTINI et al., 2014; AGOSTINI et
al., 2015; DOUGLAS et al., 2015; PIEROZAN et al., 2016; DA SILVA et al., 2017). Recentemente
antes desse estudo ser realizado houve a entrada de um novo genótipo PRRS nos EUA, classificado
como RFLP 1-7-4. Veterinários e produtores relataram problemas relacionados com mortalidade
pós-desmame em grupos infectados com essa nova variante do vírus.
Nosso principal objetivo ao conduzir esse estudo foi de gerar um modelo matemático
baseado em dados consolidados de sanidade e produtividade do rebanho completo (sítios 1, 2, e 3),
e avaliar quanto esses dados explicam a mortalidade observada do período desmame-abate. O nosso
objetivo secundário foi de avaliar se grupos contaminados com PRRS do genótipo 1-7-4 teriam uma
maior mortalidade de wean-to-finish do que grupos contaminados com outros genótipos, ou
negativos para PRRS.
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Material e métodos
Delineamento experimental. Esse foi um estudo retrospectivo para medir o efeito de
fatores sanitários e produtivos na mortalidade de lotes de suínos de crescimento no período de
desmame ao abate.
Critério de elegibilidade, e organização dos dados. A unidade experimental para
esse estudo foram lotes de wean-to-finish abatidos entre junho de 2014 e março de 2015. As
informações sanitárias e produtivas das granjas produtoras de leitões (UPLs) foram obtidas e
correlacionadas com os respectivos lotes de “wean-to-finish”. Esse processo foi realizado através da
formula INDEX do Excel conjugando informações da origem e data de alojamento dos grupos
desmamados. Os status sanitário e produtivo de cada grupo experimental foi determinado com base
no status da granja de origem na semana em que esse grupo foi desmamado. Os dados de
produtividade utilizados no estudo foram obtidos através do software “MetaFarms”, já as
informações sanitárias foram obtidas através de registros sanitários baseados em testes de
monitoramento.
As variáveis utilizadas no estudo foram determinadas conforme indicado na Tabela 1. Estas
variáveis incluíram fatores de aspecto sanitário, e fatores de aspecto produtivo. Os fatores sanitários
avaliados foram: status sanitário semanal da granja de origem para PRRS de acordo com
classificação AASV (HOLTKAMP et al., 2011), status sanitário semanal da granja de origem para
PED de acordo com classificação AASV e o ultimo genótipo de PRRS, definido como padrão RFLP,
detectado na granja de origem.
Fatores produtivos do sítio 1 avaliados foram: média de parição do grupo de fêmeas que
desmamou o lote experimental e do rebanho naquela semana, tipo de leitoas utilizadas para fazer
reposição, sendo leitoas vazias ou leitoas já cobertas e a média de peso de desmame do grupo
experimental.
Fatores produtivos do sitio 2 avaliados foram: fábrica de ração utilizada durante toda a fase
de “wean-to-finish” do grupo, o supervisor responsável pelo grupo, a porcentagem de utilização da
instalação, que representa a quantidade de animais alojados dividido pela quantidade na qual a
instalação foi projetada para receber, densidade alojada, que representa a média de suínos alojados
por metro quadrado e o número de dias vazios das instalações antes do recebimento do lote
desmamado.
Tabela 1. Variáveis explanatórias na mortalidade de lotes wean-to-finish.
FATORES SANITÁRIOS
FATORES PRODUTIVOS FATORES PRODUTIVOS
DO SÍTIO 1
DO SÍTIO 2 OU 3
Status sanitário para PRRS
Média de parição das porcas Fábrica de ração
desmamadas
Status sanitário para PED
Tipo de entrada de leitoas no Supervisor de produção
sítio
Genótipo de PRRS
Média de peso de desmama
Percentagem de utilização da
instalação
Tempo de vazio sanitário
Densidade animal alojada
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As informações foram obtidas para cada lote, e consolidadas em uma planilha Microsoft
Excel. Para assegurar utilização de dados do rebanho completo (cobertura até abate), o estudo focou
em dados de lotes oriundos de origem única, crescidos em instalações wean-to-finish. Grupos que
não possuíam informação disponível em algum dos parâmetros foram excluídos. O estudo envolveu
um sistema de produção com 41 granjas sítio 1.
Análise estatística. Um modelo de regressão hierárquico misto foi construído utilizando
PROC GLIMMIX do pacote estatístico SAS versão 9.4. Lotes de “wean-to-finish” foram agrupados
(hierarquizados) em cada origem (sítio 1) para ajustar a variabilidade oriunda de fatores intrínsecos
de cada granja. Fábrica de ração, bem como supervisor de produção foram considerados como
fatores aleatórios, e os demais variáveis foram consideradas como fatores fixos. Valor de P ≤ 0.20
foi utilizado em modelo univariável para definir se cada parâmetro (fixo ou aleatório) entraria no
modelo multivariável. Valor de P < 0.05 foi usado para determinar se cada variável permaneceria
no modelo multivariável final. O valor previsto de mortalidade para cada granja foi comparado
com o valor da mortalidade real (observada) de cada lote. O coeficiente de determinação (R 2) foi
calculado entre mortalidade prevista, e mortalidade real. Esse valor foi usado para determinar a
eficácia do modelo. Um valor de R2 de 0.8, por exemplo, indicaria que o modelo conseguiu explicar
(ou prever) 80% de mortalidade no período “wean-to-finish” utilizado as variáveis descritas na
tabela 1. A variável resposta utilizada para o modelo foi mortalidade em escala log10, e a
mortalidade predita foi expressada em média geométrica.
Resultados
Foram obtidos dados de 2.080 lotes de “wean-to-finish” no período avaliado, representando
7.323.511 leitões de 41 origens (sítios 1). Considerando lotes oriundos de origem única, houveram
1.465 lotes (4.431.762 leitões, 35 origens). Destes, filtrando apenas os lotes do tipo wean-to-finish,
trabalhamos com 462 lotes, representando 2,362,511 leitões, de 33 origens.
A mortalidade média desses 462 lotes (população de estudo) foi de 6.5%, sendo que 95%
dos lotes variaram entre 1.2% e 30.0%.
A variável “fábrica de ração” apresentou 12 categorias e obteve significância estatística no
modelo univariável (P<.0001), o que indica um efeito da fábrica de ração na mortalidade final dos
lotes de “wean-to-finish”. Essa variável foi incluída no modelo multivariável como efeito aleatório.
Na avaliação dos supervisores de produção, obtivemos 30 categorias e observamos
significância estatística no modelo univariável (P<.0001), indicando efeito do supervisor na
mortalidade final dos lotes de wean-to-finish. Essa variável foi incluída no modelo multivariável.
A porcentagem de utilização das instalações nos grupos incluídos no estudo foi avaliada
como variável continua, apresentou uma significância estatística (P<.0001) e foi incluída no modelo
multivariável. Grupos com maior porcentagem de utilização apresentaram menores índices de
mortalidade do que grupos com menor porcentagem.
O peso inicial dos grupos experimentais foi avaliado como variável continua e apresentou
significância no modelo univariável (P<0.05), no entanto não teve efeito no modelo multivariável.
Por isso o peso inicial foi excluído do modelo multivariável final.
Granjas classificadas como negativas ou estáveis para PRRS apresentaram os melhores
resultados de mortalidade do estudo, com índices estatisticamente diferentes de granjas positivas
para PRRS (P<0.05). Para a avaliação do genótipo de PRRS nós estávamos interessados na variante
1-7-4, que tinha emergido recentemente nos EUA. Lotes infectados com esse genótipo tiveram uma
mortalidade estatisticamente maior que os demais lotes (P<.0001) durante todo o período de estudo
(Figura 1).
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Figura 1. Mortalidade ao longo do tempo, de grupos oriundos de granjas PRRS-negativas, positivas
com o PRRS 1-7-4, ou positivas para PRRS com outros genótipos (não 1-7-4).
O tipo de reposição utilizado nas granjas, assim como o status de PED das granjas, não
obtiveram significância nos modelos univariaveis (P<0.05), mas apresentaram tendência em relação
a mortalidade (P<0.2) e por isso foram incluídas no modelo multivariável. Granjas que fizeram
reposição com leitoas cobertas, assim como granjas classificadas como negativas ou estáveis para
PED apresentaram menor mortalidade do que granjas que fizeram reposição com leitoas vazias e
granjas positivas para PED.
As variáveis “densidade de alojamento”, “media de parição do grupo”, “media de parição
do rebanho”, “dias de vazio sanitário” não obtiveram nenhuma tendência de significância nos
modelos univariáveis (P>0.2), portanto, não foram incluídas no modelo multivariável.
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Tabela 2. Resumo do efeito de variáveis explanatórias na mortalidade de lotes wean-to-finish.
VARIÁVEIS
NÍVEIS
ESTATISTICAMENTE
SIGNIFICANTE*?
Fábrica de ração

N=12

Sim

Supervisor

N=30

Sim

Porcentagem de utilização

Continua

Sim

Status de PRRS da UPL
Peso inicial

Positiva,
Negativa
Continua

Genótipo da PRRS

(1-7-4, outro, nenhum)

Sim

Status de PED da UPL

Tendência

Tipo de leitoa de reposição

Positiva,
Estável,
Negativa
Vazia ou coberta

Densidade

Continua

Não

Media de parição do grupo

Continua

Não

Media de parição do rebanho

Continua

Não

Dias de vazio sanitário

Continua

Não

Estável,

Sim
Sim

Tendência

* Considerando P ≤ 0.05 como significante, e 0.05 > P < 0.200 como tendência.

O modelo multivariável final incluiu as variáveis de status de PRRS, status de PED, tipo
de leitoa de reposição, supervisor de produção, fábrica de ração, e percentual de utilização das
instalações, e teve uma correlação de 0.814. Em outras palavras, a mortalidade prevista pelo modelo
multivariável teve correlação de 81.4% com a mortalidade observada (figura 1).

Figura 2. Correlação entre mortalidade real, e mortalidade prevista pelo modelo.
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Discussão e conclusões
Este estudo demonstrou a possibilidade de agregar informações sobre sanidade (exemplos:
status sanitários de PRRS, e PED) e produtividade (exemplos: peso desmama, supervisor de
produção) para usar como ferramenta para explicar a mortalidade no período desmame-a-abate.
Doze fábricas de ração foram utilizadas no estudo, e os resultados mostram uma associação
significativa de determinadas fábricas com alta mortalidade. Arruda et al., (2016), reportaram em
estudo que 86.5% dos sítios de produção de suínos em Ontario, no Canada, estão interligados através
de movimentação de ração. Isso representa um grande risco de transmissão de patógenos para todos
os sítios de produção da cadeia suinícola.
Os resultados apresentados nesse estudo mostram uma correlação entre maior porcentagem
do alojamento em “wean-to-finish” com menor mortalidade. Esse fato pode ser explicado devido ao
sistema de produção analisado fazer um alojamento com o dobro da capacidade das instalações,
durante as primeiras semanas pós-desmame, em lotes com status sanitário estável. Grupos com
problemas sanitários graves são alojados com menor porcentagem de utilização.
Grupos de leitões desmamados oriundos de granjas contaminadas com o genótipo 1-7-4
PPRS apresentaram maior mortalidade do que grupos negativos ou contaminados com outros
genótipos. Essa diferença ocorreu durante todo o período avaliado. Tal fato pode estar relacionado
com falta de imunidade contra essa cepa, devido a recente entrada desse genótipo do vírus nos EUA.
As informações obtidas nesse estudo são específicas para o sistema de produção avaliado,
e não necessariamente podem ser extrapolados para outras realidades. O modelo descrito nesse
estudo pode ser utilizado como ferramenta para ‘medicina veterinária de precisão’, para medir efeito
de aspectos como vacinação, status da granja de origem (ou outros fatores) em variáveis resposta
como mortalidade, ganho diário de peso, ou outras variáveis contínuas.
Em outra análise mais recente, nosso grupo usou uma análise hierárquica de regressão mista
e nosso modelo multivariável explicou 78% da variação na mortalidade de 400 grupos de wean-tofinish, creche e terminação em um sistema de produção nos EUA; número que vai de encontro com
a correlação entre mortalidade prevista versus observada reportado neste estudo.
Neste estudo, o modelo matemático explicou 81% da variabilidade da mortalidade
observada em lotes “wean-to-finish” populados com origem única. Ademais, lotes infectados com
PRRS do genótipo 1-7-4 tiveram mortalidade 4.8% maior do que outros lotes, o que foi proporcional
a redução de U$ 2.87 de lucro por cabeça.
Este estudo demonstra a aplicação de um modelo matemático para usar dados de sanidade
e produtividade para medir impacto de doenças específicas, tratamentos, ou outros fatores, no
desempenho produtivo de lotes de crescimento. Essa ferramenta pode ser utilizada no conceito de
‘medicina veterinária de precisão’, onde efeitos de doenças (ou de intervenções em saúde animal)
dependem de diversos fatores – portanto, a decisão de veterinários sobre quais intervenções aplicar
pode variar significativamente entre sistemas de produção, ou condições de campo (imunidade, coinfecções, virulência dos agentes infecciosos em questão). Para auxílio na tomada de decisão de
veterinários, modelos como o descrito neste estudo podem ser implementados para gerar dados sobre
as condições especificas de campo em questão.
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Introdução
O conceito de One Health (comumente traduzido na língua portuguesa como Uma Saúde,
Saúde Única ou Saúde Unificada) pode ser definido como qualquer valor acrescido em termos de
saúde humana e saúde animal, poupança financeira ou serviços ambientais alcançáveis a partir de
cooperações entre profissionais que atuam nas áreas das ciências ambientais, animal e biomédica,
quando comparados com os esforços alcançados separadamente por estes profissionais (ZINSSTAG
et al., 2015; GIBBS, 2014). Simplificadamente, a Saúde Unificada (tradução a ser adotada neste
texto) corresponde a um conjunto de ações e estratégias para uma promoção mais integradora de
saúde, a partir da expansão dos meios de colaboração e de comunicação multiprofissional,
interinstitucional e intersetorial, em diferentes situações que possam relacionar a saúde humana, a
saúde animal e o meio ambiente (Figura 1) (DESTOUMIEUX-GARZÓN et al., 2018; GIBBS, 2014;
FAO, 2008).

Figura 1. Ilustração do conceito de One Health (OH). (A) ações envolvendo a saúde humana e a
animal; (B) ações envolvendo a saúde humana e a ambiental; (C) ações envolvendo a saúde animal
e a ambiental. Adaptado de DAVIS et al., 2017.
Embora o termo One Health foi proposto e vem sendo amplamente utilizado nas últimas
décadas, algumas iniciativas conjuntas entre profissionais e instituições de saúde humana e animal
já eram observadas ao longo da história mundial, principalmente em situações de emergência para
o controle de zoonoses (grupo de doenças infecciosas que podem ser transmitidas entre diferentes
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espécies animais e os seres humanos) (ZINSSTAG et al., 2015; DÓREA et al., 2014; KAHN et al.,
2007).
Todavia, a partir da expansão do conceito de Saúde Unificada, têm-se buscado a alteração
na estrutura, via de regra, vigente de atuação perante os diferentes eventos de saúde: das atividades
integradas, mas pontuais, voltadas para responder a emergências sanitárias para ações e estratégias
permanentes de capacitação, comunicação e operacionalização entre os distintos atores envolvidos
(Figura 2) (WENDT et al., 2015; FAO, 2008).

Figura 2. Modelo de colaboração intersetorial para o contexto de Saúde Unificada.
Embora a implantação de colaboração intersetorial, exemplificada na figura acima, possa
agregar vantagens aos processos de tomada de decisão no campo da saúde, ainda existem desafios
a serem superados pelos atores envolvidos.
Dentre as principais dificuldades destacam-se a indisponibilidade de dados e informações
integradas sobre as situações de saúde humana, animal e ambiental, a dificuldade de diálogo entre
os setores envolvidos e a presença de agendas específicas e pré-definidas (FERNANDES et al.,
2013).
Saúde Unificada aplicada à suinocultura
Por se tratar de um conceito cuja discussão em larga escala é algo recente, sua definição, e
consequentemente a aplicação de ações em Saúde Unificada, ainda não está bem delimitada para
determinados atores. Interpretações como o desenvolvimento de ações que visam exclusivamente a
melhora das condições sanitárias de populações de animais domesticados ou seres humanos ainda
são comumente reproduzidas. Cabe reforçar que, conforme previamente apresentado na figura 1, o
desenvolvimento de cooperação entre setores e profissionais da saúde humana, animal e ambiental
é uma premissa básica deste conceito.
Dentre as variadas possibilidades para uma aplicação do real conceito de Saúde Unificada
em atividades profissionais (de rotina ou pesquisa, por exemplo) no universo da suinocultura, têm
se observado na literatura exemplos relacionados (i) à vigilância, controle e prevenção de doenças
zoonóticas, (ii) à avaliação e prevenção do desenvolvimento de bactérias resistentes a substâncias
antimicrobianas, (iii) ao manejo de espécies exóticas invasoras (tais como os javalis asselvajados) e
(iv) ao manejo de resíduos oriundos da produção de suínos (ROBINSON et al., 2016; DEGELING
et al., 2015; VAN BOECKEL et al., 2015; ZINSSTAG et al., 2015; KAHN et al., 2014; PARMLEY
et al., 2013; ACAR et al., 2012; DAVIES, 2012).
Nota-se que a maioria das ações (ditas) de Saúde Unificada que estão, atualmente, sendo
implementadas na suinocultura estão relacionadas ao controle e prevenção de doenças zoonóticas.
Parte deste cenário é explicada pelo fato de algumas zoonoses apresentarem impactos econômicos
e políticos à cadeia produtiva de suínos. Outra justificativa, relatada por DÓREA et al. (2014), diz
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respeito ao interesse direto que profissionais de saúde humana desenvolvem pelo tema, facilitando
o desenvolvimento de atividades de rotina e/ou pesquisa na interface entre o homem e os animais.
Dentre as zoonoses que têm sido trabalhadas dentro de um contexto de Saúde Unificada e
que apresentam na espécie suína um importante papel na epidemiologia da doença, destacam-se as
infecções virais causadoras da Influenza, Hepatite E, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS),
Hendra e Nipah. As duas últimas têm sido extensamente estudadas, através de fomento de fundos
públicos e/ou privados de pesquisa, na Austrália e sul do continente asiático (EDWARDS &
MARSH, 2017; KAHN et al., 2014; DAVIES, 2012).
As zoonoses comumente classificadas como Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA),
tais como as infecções bacterianas causadas por Salmonella spp. e as parasitárias, por Toxoplasma
gondii e Taenia solium, são, em seus diferentes contextos de produção, importantes exemplos para
o desenvolvimento de ações que busquem a redução na incidência de casos nas populações animal
e humana (PARMLEY et al., 2013; DAVIES, 2012).
Por fim, a prevenção do desenvolvimento de bactérias resistentes a antimicrobianos é um
dos assuntos mais relevantes no contexto de Saúde Unificada (ROBINSON et al., 2016). Dado o
atual perfil de resistência observado em bactérias presentes ou capazes de infectar a população
humana; somado ao fato que (i) novos antimicrobianos não foram produzidos nas últimas décadas
e (ii) que alguns antimicrobianos adotados na medicina humana são também utilizados na produção
animal; é importante que mais pesquisas sejam desenvolvidas nesta área, bem como, medidas
sinérgicas que visem a redução na incidência de casos sejam propostas e implementadas (VAN
BOECKEL et al., 2015; ACAR et al., 2012).
Conclusões
A Saúde Unificada corresponde a um conjunto de ações e estratégias para uma promoção
mais integradora de saúde, em diferentes situações que possam relacionar a saúde humana, a saúde
animal e o meio ambiente.
Exemplos práticos da tentativa de implementar tais ações no cotidiano do profissional que
atua na suinocultura têm sido cada vez mais observados, assim como, relatados na literatura. Até o
presente momento, os principais exemplos ainda são relacionados a atividades de rotina e pesquisa
em vigilância, controle e erradicação das doenças zoonóticas, visando reduzir a incidência de casos
(em humanos e animais) e os impactos ambientais, econômicos, políticos e sociais
(DESTOUMIEUX-GARZÓN et al., 2018; DEGELING et al., 2015; ZINSSTAG et al., 2015;
WENDT et al., 2015; DAVIES et al., 2014; GIBBS, 2014; DAVIES, 2012; FAO, 2008; KAHN et
al., 2007; MESLIN et al., 2000).
Assim como outras cadeias produtivas animais, é necessário que a suinocultura faça parte
do universo da Saúde Unificada. Para tanto é imperativo que os profissionais atuantes na indústria,
universidades, centros de pesquisa, órgãos oficiais (como secretarias e ministério de Agricultura) e
produtores conheçam e apliquem em suas rotinas profissionais o conceito de Saúde Unificada.
Dentre as principais dificuldades que devem ser inicialmente superadas para a implementação de
ações em saúde estão a indisponibilidade de dados e de informações integradas sobre as situações
de saúde humana, animal e ambiental, a dificuldade de diálogo entre os setores envolvidos e a
presença de agendas específicas e pré-definidas (FERNANDES et al., 2013).
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Resumo
Na rotina de criação de suínos nas granjas tecnificadas, a mortalidade de animais é um
evento normal e aceitável dentro de certos limites. O objetivo das granjas é manter tal mortalidade
dentro dos limites aceitáveis nas diferentes fases de produção, mas mesmo assim as mortes de rotina
são inevitáveis. Estima-se que no rebanho brasileiro, essas mortes geram cerca de 110.631,80
toneladas de suínos mortos por ano. Atualmente, existem vários métodos de destinos das carcaças
de animais mortos. Todavia, o método a ser adotado deve inativar os possíveis patógenos causadores
das mortes, seguindo princípios científicos aceitáveis, e satisfazer questões públicas e ambientais. O
método que melhor atende essas preocupações são as farinheiras, as quais processam as carcaças em
subprodutos para diferentes destinos, e atendem os princípios da destruição total dos patógenos,
exceto o príon. Assim, práticas necessárias de biosseguridade devem ser exigidas das granjas que
desejam aderir a um sistema de recolha de carcaças. Neste sentido, os setores privado e oficial devem
ficar atentos para que as boas práticas de armazenamento e transporte dos cadáveres sejam
efetivamente realizadas, a fim de evitar contaminações das pessoas envolvidas, do entorno da granja
e disseminação de patógenos. Esta palestra aborda e propõem as principais medidas de
biosseguridade que devem ser atendidas na estocagem das carcaças nas granjas a espera de
recolhimento e no transporte até a empresa processadora, no sentido de mitigar riscos de
disseminação de patógenos.
Introdução
A mortalidade de suínos em granjas é uma consequência inevitável, e ocorre por doenças
metabólicas, tóxicas e infecciosas e por erros de manejo no rebanho. Tais mortes são classificadas
como de rotina, que ocorrem no curso normal de produção, e catastróficas devido ao grande volume
em curto espaço de tempo. As mortalidades catastróficas podem ser de origem infecciosa (devido a
doenças epidêmicas) ou não (como acidentes e desastres naturais) (7, 2, 21). No Brasil e no mundo,
as mortalidades devido a doenças de controle oficial (geralmente as epidemias) são restritas e objeto
de ação dos órgãos oficiais de Defesa Sanitária Animal e a destruição das carcaças seguem
legislações específicas de cada país (17). Independente do destino final das carcaças de suínos
mortos nas granjas, o processo utilizado deve inativar a maioria dos possíveis agentes infecciosos
(2, 5, 7, 15, 21). As carcaças de suínos mortos nas unidades produtivas devem ser destinadas de
forma sanitariamente segura e ambientalmente correta (7).
Morés et al, (13) sugere que toda propriedade que optar por destinar as carcaças de suínos
mortos para uma empresa processadora, como regra geral, deverá possuir cadastro (registro) junto
aos órgãos competentes de defesa sanitária animal e dispor de critérios de biosseguridade da granja
que impeçam o contato do veículo e das pessoas que fazem o recolhimento das carcaças com os
interior da cerca de isolamento da granja.
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Com a população atual de animais de produção no Brasil, essa mortalidade de rotina gera
um volume significante de animais mortos. No Brasil, estimativas apontam que a mortalidade
rotineira anual de suínos, representada em toneladas/ano, é de 110.631,80 (10). Portanto, os suínos
mortos na rotina das granjas são fontes de matéria orgânica. Uma carcaça fresca típica possui 32%
de matéria seca, da qual 52% é proteína, 41% gordura e 6% cinza (16).
O método predominante para destinação dos suínos mortos pode ser influenciado por
requerimentos regulatórios oficiais, circunstâncias individuais das granjas, custos operacionais e
preferência do produtor. Atualmente existem vários métodos de destino dos animais mortos, alguns
podem ser utilizados nas próprias Unidades de Produção Animal (UPAs) como a compostagem,
digestão anaeróbica, incineração e enterramento, enquanto outras necessitam de recolhimento das
carcaças como farinheiras, aterro sanitário, hidrólise alcalina (5, 6, 10). Todavia, a compostagem, o
enterro, a incineração e as farinheiras são os métodos predominantes (7). Na suinocultura brasileira,
o único método legalmente autorizado aceito é a campostagem. Cada um desses métodos possuem
vantagens e desvantagens e características importantes de biosseguridade que devem ser avaliadas
cuidadosamente antes de optar por um deles (7, 17). Os principais cuidados que se devem ter com o
processo no destino final dos animais mortos são a inativação dos possíveis patógenos causadores
das mortes, seguindo princípios científicos aceitáveis, e as questões públicas e ambientais. O método
que melhor atende essas preocupações são as farinheiras, as quais processam as carcaças em
subprodutos para diferentes destinos e atendem os princípios da destruição total dos patógenos,
exceto o príon (17). A remoção das carcaças das UPAs e transporte até a empresa processadora deve
ser feito de forma segura com cuidados especiais com biosseguridade. No Brasil, atualmente está
em tramite um projeto de lei (PL 5851 de 2016), que prevê a remoção de animais mortos e
processamento em subprodutos para destinos que não seja a alimentação animal. Nesta palestra serão
abordadas apenas as medidas de biosseguridade envolvidas na estocagem, na remoção e no
transporte dos animais mortos nas granjas.
Risco oferecido pela remoção de suínos mortos das granjas
Um estudo de análise de risco qualitativa foi realizado na Embrapa Suínos e Aves (4), para
avaliar o risco de transmissão/ difusão de doenças infecciosas, para a população de suínos, a partir
do recolhimento de carcaças de suínos mortos nas granjas. Resumidamente, nesse estudo foram
avaliados 94 agentes infecciosos e três diferentes cenários: cenário a (coleta múltipla sem
congelamento/ resfriamento), cenário b (coleta individual com estocagem das carcaças em
congelamento) e cenário c (igual ao cenário a com entreposto de congelamento). Também, os
autores assumiram várias pressuposições de biosseguridade das granjas, do motorista e veículo
utilizados e do transporte da UPA até a fábrica processadora. Após uma série de análises realizadas
restaram 11 agentes microbianos patogênicos para a realização da avaliação de risco, cujas
prevalências de rebanhos contaminados foi menor ou igual à Moderada e a magnitude de
consequências foi Moderada ou Severa. Esses agentes foram: Actinobacillus pleuropneumoniae;
Brachyspira hyodysenteriae; Brucella suis; Erysipelothrix rhusiopathiae; Leptospira interrogans;
Mycobacterium bovis; Salmonella enterica sorovar Choleraesuis; Herpesvírus Suíno (SuHV) Alphaherpesvirus; Vírus da Peste Suína Clássica - Pestivirus; Senecavirus A - Senecavirus e Vírus
da Estomatite Vesicular - Vesiculovirus. Os resultados finais deste estudo indicaram que no cenário
a, a estimativa de risco foi insignificante para alguns agentes, e muito baixo ou baixo para
outros; para o cenário b, a estimativa de risco foi insignificante para todos os agentes; e para o
cenário c a estimativa de risco foi semelhante ao do cenário a. Os autores não foram encontraram
evidências de que a presença de um entreposto com câmara de congelamento (cenário b)
aumentasse o risco de disseminação de patógenos em relação ao cenário a. Mesmo em cenários
conservadores de probabilidade alta de contaminação dos motoristas, as estimativas de risco foram
em geral baixas. No caso de doenças de notificação obrigatória ao MAPA, como a prevalência dos
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agentes no Brasil sempre esteve em níveis inferiores ao da probabilidade de não identificação clínica
do patógeno, esse último fator não afetou o resultado do nível de probabilidade de saída do agente
da granja, uma vez que a prevalência foi considerada de maior importância do que a probabilidade
de não identificação clínica do patógeno. Dessa forma, esse fator não influenciou o resultado da
análise de risco dos patógenos apresentados.
Principais causas de mortes de suínos nas granjas
A maioria das mortes de rotina que ocorrem nas granjas de suínos são consequências de
problemas não infecciosos, especialmente entre os reprodutores e leitões em amamentação. As
mortes de reprodutores podem ser súbitas (porcas aparentemente normais e que morrem), esperadas
(porcas que são tratadas sem resposta e morrem) ou por eutanásia (porcas que são eutanasiadas
devido ao prognóstico desfavorável e por questões de bem estar). As causas de mortes de
reprodutores são numerosas e variáveis, muitas delas devido a distúrbios gastrintestinais não
infecciosos, distúrbios cardiovasculares, problemas do parto, distúrbios no puerpério e infecção do
trato urinário, enquanto que a causa mais frequente de eutanásia é locomotor (fraturas, artrites,
epifisiólise, apofisiólise, abcessos, osteocondrose etc.) (18). Na fase de amamentação a maioria das
perdas de leitões se deve ao esmagamento e a inanição (1). Na fase de creche a causa mais frequente
é a diarreia pós desmame causada por determinadas cepas de Escherichia coli e pelo rotavirus e em
alguns rebanhos infecções causadas pelo Haemophilus parasuis e Streptococcus suis. Tais
problemas infecciosos, geralmente estão associados às questões nutricionais e ocorrência de fatores
de risco. Já nas fases de crescimento e terminação predomina a ocorrência de problemas não
infecciosos como a torsão do mesentério e a úlcera gástrica, mas as causas infecciosas como as
pneumonias e diarreias, também são importantes e, geralmente estão associadas a ocorrência de
fatores de risco (20). Num estudo envolvendo 25.000 unidades produtoras de suínos nos EU, na
metade final de terminação, Lower, (11) verificou que a maioria das mortes não era infecciosa
(torsão do mesentério, estresse e ulcera gástrica). Nesse mesmo estudo as causas infecciosas mais
frequentes foram problemas respiratórios, Doença de Glässer, meningite estreptocócica e erisipela.
Estes autores verificaram que os funcionários de granja conseguiram identificar a causa da morte,
sem realizar necropsia, em apenas 42% dos suínos mortos. Por essa razão, as causas específicas são
pobremente entendidas, pois o exame “post-mortém” detalhado e exames complementares,
raramente, são realizados (8). Genericamente, as doenças infecciosas que ocasionam mortalidade
rotineira nas granjas de suínos são denominadas de multifatoriais e estão associados a vários
componentes do sistema produtivo: genética, cuidados dos trabalhadores, nutrição, manejo, bem
estar, ambiente e infecção (20).
Estocagem das carcaças nas granjas
A estocagem de carcaças nas granjas a espera do recolhimento, deve ser em local protegido
para impedir o acesso de outros animais, predadores e insetos. Criações tecnificadas de suínos, para
deposição das carcaças a serem recolhidas, devem dispor de local adequado e específico que facilite
a limpeza e desinfecção e o carregamento das carcaças. Ressalta-se que as condições de temperatura
ambiental e tempo de estocagem influenciam fortemente na degradação das carcaças (5).
Em granjas com grande número de suínos, em que a mortalidade de rotina é diária e
significativa, a estocagem a frio em câmara selada (resfriamento/ congelamento) é considerada uma
alternativa importante, segura e viável. Embora a estocagem das carcaças a frio não inativa os
possíveis patógenos, evita o acesso de outros animais predadores e insetos, previne a proliferação e
propagação de agentes patogênicos e reduz a deterioração das carcaças (5). Também, a bio-redução
ou digestão anaeróbia reduz o volume a ser estocado e a possibilidade de propagação de patógenos
(6). Unidades produtoras que não possuem um sistema de conservação das carcaças não devem
estoca-las por mais de 24 horas antes de serem removidas, independente do destino final (9). Em
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alguns países, a estocagem de aves mortas em freezers para posterior transporte, no final de cada
lote, para a empresa processadora é um procedimento recomendado (3). Esta alternativa pode ser
perfeitamente viável e útil para muitos crechários estocarem os leitões até o final do lote que dura
aproximadamente 40 a 50 dias.
Remoção e transporte dos suínos mortos das granjas
A principal questão relacionada à prática de recolhimento de animais mortos diz respeito à
biosseguridade nos procedimentos de deposição das carcaças na propriedade, recolhimento e
transporte das carcaças até a empresa processadora (15). Essa operação, das granjas até as empresas
processadoras, deve ser realizada com muito cuidado, pois os riscos de difusão de microrganismos
patogênicos durante o transporte é uma preocupação principal. O processo de recolhimento e
transporte é realizado por caminhões que, na maioria das vezes, passam por várias granjas
recolhendo os animais mortos (19). Para mitigar este risco sanitário de disseminação de agentes
infecciosos para a cadeia produtiva é necessário regulamentar, padronizar e fiscalizar todo o
processo.
De posse dos resultados das análises de risco para disseminação de patógenos pela remoção
e transporte de animais mortos e as pressuposições e cenários estudados por Caron et al. (4), e
considerando os documentos sobre biosseguridade para granjas de suínos (13) e aves (12), o projeto
piloto de recolhimento de carcaças em Santa Catarina (19) e informações técnicas da literatura a
respeito do tema, Morés et al. (14) elaboraram uma proposição de documento para regulamentação
da atividade de remoção de carcaças de animais mortos para o Brasil, para várias espécies animais,
contendo de procedimentos e regras a serem atendidas para estocagem nas UPAs a espera do
recolhimento e o transporte das carcaças até a empresa processadora. Resumidamente, a proposição
consta de:
Documentação para recolhimento de animais mortos na UPA de origem
✓ Para fins de controle oficial de animais mortos, a remoção dos cadáveres da UPA e transporte até
o entreposto ou destino final e do entreposto até o destino final deve ser feito somente após a emissão
de Documento de Trânsito de Animais Mortos (DTAM), manuscrito ou informatizado conforme já
desenvolvido no projeto piloto de recolhimento de carcaças em Santa Catarina (19).
✓ Toda propriedade que utiliza o procedimento de recolhimento dos animais mortos, deverá manter
registro em ficha própria dos animais mortos que foram recolhidos. Nela deve constar a data do
óbito, espécie animal, fase de produção, peso aproximado, possível causa da morte segundo o
proprietário, empresa e motorista que fez a remoção, número do DTAM e respectiva assinatura do
proprietário ou responsável legal.
✓ Nenhum animal morto poderá ser removido da UPA decorridas mais de 24 horas após o óbito,
exceto propriedades que possuem sistema de estocagem por congelamento.
✓ No caso de mortalidade catastrófica não infecciosa ocasionada por incêndios, temporais,
inundações, ondas de calor, falhas em equipamentos e descargas elétricas, a remoção dos animais
mortos somente poderá ser realizada após laudo emitido por veterinário habilitado ou pelo SVO.
✓ No caso de mortalidade catastrófica não infecciosa ocasionada por acidentes com veículos
transportadores de animais sadios, os animais mortos poderão ser removidos para a empresa
processadora ou entreposto, com laudo emitido pela policia rodoviária atestando o acidente ou por
alguma unidade do SVO que tenha sido acionada e tenha verificado o acidente in loco.
Local para deposição das carcaças de animais mortos a espera do recolhimento
✓ Toda UPA onde serão recolhidos animais mortos deverá ter definido um ponto específico de
recolha dos animais. Granjas de suínos e aves com cerca de isolamento, a plataforma específica de
deposição das carcaças deverá estar localizada junto à essa cerca ou fora dela, para impedir que o
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veículo que as recolhe entre no perímetro interno da UPA. O local escolhido deve facilitar a limpeza
e desinfecção, carregamento das carcaças e manobra do veículo.
✓ O local deve dispor de proteção para impedir a entrada de insetos (moscas), animais (ratos, gatos,
cães...) e aves (urubu, galinha...).
✓ Os efluentes da higienização do local de depósito dos animais mortos devem ter destinação
adequada (fossa séptica), considerando questões de ordem sanitária e ambiental.
✓ O local de depósito das carcaças, independente de sua localização, deverá ser previamente
aprovado pelo SVO que pode definir exigências adicionais.
Sistema de conservação das carcaças de animais mortos
✓ Dependendo da quantidade de resíduos gerados pela UPA, da frequência de remoção e do objetivo
e destino das carcaças, haverá necessidade de conservá-las em câmara de resfriamento ou
congelamento, na propriedade de origem. A câmara de conservação deve estar localizada em local
contíguo à cerca de isolamento, de forma que o abastecimento seja feito pelo interior da UPA e a
retirada das carcaças seja feita pelo exterior da cerca de isolamento.
✓ O local de instalação, o tamanho e as características da câmara fria deverão ser previamente
avaliados e aprovados pelo SVO.
Destino de restos de parto, natimortos e animais recém-nascidos
✓ Estes resíduos não poderão ser recolhidos da propriedade, exceto se a mesma possuir sistema de
armazenamento por refrigeração ou congelamento.
✓ Para destino destes resíduos, a propriedade deverá dispor de câmara de compostagem ou outro
sistema legalmente aprovado.
Observação: Dependendo da finalidade dos resíduos gerados pelas carcaças, o recolhimento deverá
ser espécie-específico e, neste caso, deve atender a regulamentação para a finalidade a que se destina.
Transporte de animais mortos das propriedades até o entreposto ou destino final
✓ Esse transporte somente poderá ser realizado por empresa/pessoa e veículos licenciados junto ao
SVO e com demais licenças de operação que forem necessárias. Deve ser realizado em veículo tipo
baú totalmente vedado que impeça o derramamento de líquidos durante o transporte e equipado com
guincho eletrônico para carregamento dos animais que possa ser manuseado de fora do veículo.
✓ O transportador deverá portar a documentação da carga (DTAM);
✓ O motorista do veículo transportador deverá receber capacitação de 4 horas a cada dois anos junto
ao SVO, quanto aos procedimentos de biosseguridade para carregamento, transporte,
descarregamento dos animais mortos e limpeza e desinfecção do veículo transportador.
✓ O motorista transportador de animais mortos não poderá entrar em contato com o interior do
depósito de animais mortos e nem na UPA das granjas.
✓ Funcionários de UPA que fazem a remoção dos animais mortos das instalações de produção não
poderão entrar em contato com o veículo transportador dos animais mortos.
✓ O carregamento dos animais mortos deverá ser feito pelo motorista do veículo removedor,
utilizando sistema de guincho eletrônico.
✓ O transporte de animais mortos somente poderá ser realizado dentro de cada estado da federação
e, no caso de existência de compartimentos, deve atender as normas legais já estabelecidas.
Recepção, armazenamento e remoção de animais mortos em entreposto
✓ O entreposto regional pode ser útil para facilitar a logística de remoção, conservação e transporte
de animais mortos, o qual deverá ser previamente aprovado e cadastrado pelo SVO.
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✓ Obrigatoriamente, o entreposto deverá dispor de sistema de armazenamento das carcaças por
congelamento e de um sistema eficiente de controle de roedores, insetos e predadores, em forma
documentada e auditável.
✓ O entreposto deve ter duas plataformas não compartilhadas: uma para recebimento e outra para
remoção dos animais mortos para desloca-los até empresa de processamento.
✓ O entreposto deverá dispor de local adequado para higienização e desinfecção dos veículos que
trazem os animais mortos. A higienização deve abranger não apenas as partes internas da carroceria
tipo baú, mas também o interior da cabine e o exterior do veículo.
✓ O local para lavagem e desinfecção do veículo deve dispor de drenagem e tratamento de efluentes
que atenda a legislação e deve ser previamente autorizado pelo SVO.
Recepção dos animais mortos na empresa processadora
✓ Para receber e processar carcaças de animais mortos, a empresa processadora deverá estar
cadastrada no órgão de defesa sanitária animal e atender a legislação pertinente ao tipo de
processamento realizado.
✓ A Empresa processadora deve dispor de uma linha específica para processamento de animais
mortos coletados nas granjas.
✓ A plataforma de recebimento deve permitir e facilitar os processos de limpeza, higienização e
desinfecção.
✓ Após a descarga do veículo transportador das carcaças, o mesmo deve ser higienizado e
desinfetado em local apropriado dentro dos limites de suas instalações, antes de iniciar nova coleta.
✓ O local para lavagem e desinfecção do veículo deve dispor de drenagem e tratamento de efluentes
que atenda a legislação e ser previamente autorizado pelo SVO.
✓ A higienização e desinfecção devem abranger a parte interna da carroceria tipo baú, o interior da
cabine e o exterior do veículo.
✓ A empresa processadora deverá dispor de sistema eficiente de controle de roedores e insetos em
forma documentada e auditável.
Considerações finais
É norma oficial que qualquer problema sanitário com suspeita ou confirmação de doença
que faz parte dos programas oficiais de sanidade animal ou de doença exótica, o SVO deve ser
imediatamente comunicado para tomada das medidas legalmente cabíveis. Nestes casos, o SVO
tomará todas as medidas necessárias para movimentação de animais vivos ou mortos na granja,
localidade ou região, atendendo diretrizes das normas sanitárias vigentes de controle de trânsito
animal para enfermidades de controle oficial.
As proposições sugeridas neste documento basearam-se no cenário atual de produção
animal no Brasil, nas exigências de biosseguridade das unidades produtoras de suínos e aves, nas
avaliações de risco de transmissão/ difusão de doenças infecciosas em suínos pela recolha e
transporte de cadáveres e considerando questões públicas, sociais e ambientais. O documento sugere
medidas mitigatórias de risco de disseminação de possíveis agentes infecciosos responsáveis por
mortes de rotina que ocorrem nas unidades produtivas pela movimentação de animais mortos,
visando a segurança sanitária das cadeias produtivas e a preservação da saúde animal e humana.
Visa também, a segurança do trabalhador rural, a qualidade da carcaça dos animais mortos e a
sustentabilidade ambiental e econômica das cadeias.
Assim, práticas necessárias de biosseguridade devem ser exigidas às UPAs que desejarem
aderir a um sistema de recolha de carcaças, especialmente nas criações de suínos e aves. Neste
sentido, os setores privado e oficial devem ficar atentos para que as boas práticas de armazenamento
e transporte dos cadáveres sejam efetivamente realizadas, a fim de evitar contaminações das pessoas
envolvidas, do entorno da granja e disseminação de patógenos.
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Resumo
O parvovírus suíno (PPV) é considerado uma das mais importantes causas de falhas
reprodutivas em suínos. A morte fetal, a mumificação, os nascidos mortos e o atraso no retorno ao
estro são alguns dos sinais clínicos comumente associados à infecção por PPV em um rebanho. O
parvovírus suíno sempre foi considerado um vírus conservado, sem a emergência constante de novas
variantes. No entanto, demonstrou-se que alguns parvovírus exibem uma taxa de substituição
próxima a alguns vírus de RNA. Nesse cenário, novos fenótipos de parvovírus suíno foram
reportados durante os últimos anos, mas a sua importância clínica e sua capacidade em reduzir a
eficácia das vacinas continua a instigar questionamentos. Nesta revisão, apresentaremos uma visão
geral sobre a estrutura, patogenia e aspectos clínicos do PPV, destacando ainda a descoberta de
novos perfis de capsídeos e estudos sobre as vacinas atualmente utilizadas.
Introdução
Na suinocultura, a diminuição da eficiência reprodutiva do rebanho é de grande
importância econômica. A parvovirose é uma das doenças reprodutivas mais comuns que
acometem suínos e tem como agente etiológico o parvovírus suíno (PPV, também recentemente
denominado Ungulate protoparvovirus 1). A doença tem alta prevalência e é de distribuição
mundial. Esta virose é responsável por problemas reprodutivos em fêmeas, comumente nas
nulíparas. Por ter uma estrutura simples e por não ser envelopado, o vírus é resistente a maioria
dos desinfetantes e permanece viável no ambiente por até meses (15). Atualmente apenas um único
sorotipo foi identificado, contudo, existem diferenças de patogenicidade entre isolados de campo,
havendo as cepas patogênicas e a não-patogênicas.
A família Parvoviridae é constituída pelas subfamílias Parvovirinae e Densovirinae. A
primeira subfamília é composta pelos tipos de parvovírus que infectam vertebrados, já a segunda
subfamília contém os vírus que infectam insetos (16). A subfamília Parvovirinae é dividida nos
gêneros Amdoparvovirus, Aveparvovirus, Bocaparvovirus, Copiparvovirus, Dependoparvovirus,
Erythroparvovirus, Protoparvovirus, Tetraparvovirus (21). O gênero Parvovirus compreende os
agentes relacionados com doenças em animais, como o vírus da panleucopenia felina (FPLV),
parvovírus canino (CPV) e o parvovírus suíno (PPV) (7).
O parvovírus é um vírus pequeno (18 a 26 nm de diâmetro), esférico, com capsídeo
icosaédrico, seu material genético é de fita simples de DNA e contém cerca de 5000 nucleotídeos
(31). O vírus possui apenas quatro genes, distribuídos em duas regiões codificadas sobrepostas no
genoma de 5 kilobases (Kb) (7,36).
A metade esquerda (3´) do genoma é composta por proteínas não-estruturais (NS). Dentre
estas, a proteína NS1 atua na replicação e empacotamento viral, também pode se ligar as proteínas
da célula hospedeira, causando lise celular e apoptose (2). A proteína NS2 atua no controle de
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expressão gênica e participa da replicação viral. NS3 é a única das três proteínas que não tem
função conhecida, apenas acredita-se que a proteína está relacionada com a replicação viral (1,2).
Por sua vez, a metade direita (3’) do genoma, possui a segunda fase aberta de leitura (ORF)
codificando para duas proteínas do capsídeo (proteínas virais – VP), VP1 e VP2. Ainda através de
clivagem proteolítica, a VP2 vai formar uma nova proteína, que irá se denominar VP3 (Figura 1).
Todas estas proteínas estruturais possuem epítopos fortemente imunogênicos, induzindo a
formação de anticorpos neutralizantes. Desta forma, pequenas diferenças nas proteínas VP, acabam
por determinar o tropismo por diferentes tecidos e hospedeiros (33) e também provavelmente
sejam os determinantes genéticos responsáveis pela virulência do PPV. Uma comparação genética
entre as cepas NADL-2 (não virulenta) e Kresse (altamente virulenta) mostra que todas as
diferenças encontradas para a região do gene não estrutural são silenciosas (sinônimas), enquanto
seis de oito diferenças levaram a substituições de aminoácidos nos genes estruturais (VP). Cinco
desses aminoácidos diferentes também foram observados em isolados de campo virulentos (I-215T, D-378-G, H-383-Q, S-436-P e R-565-K), bem como na cepa Kresse.
Já a replicação dos parvovírus ocorre obrigatoriamente no núcleo das células hospedeiras,
apenas encontrando fatores celulares favoráveis quando a célula está em fase replicativa (S).
Devido a isso, a infecção de fetos e de neonatos são mais comuns. Em animais recém-nascidos, é
mais comum a forma sistêmica da infecção, já em animais com mais idade, o tropismo é por células
em constante multiplicação, como as células do epitélio intestinal e células da medula óssea
(7,8,39).

Figura 1. Representação da estrutura do genoma do PPV, com a localização da região que codifica
as proteínas estruturais e não-estruturais. A fita de DNA está marcada a cada 1000 nucleotídeos.
Epidemiologia e patogenia
O PPV é um vírus de grande estabilidade e infectividade, fatores estes que facilitam a
disseminação da infecção e resultam em difusão para grande parte da população suína. O
parvovírus pode ser introduzido nos rebanhos através de reprodutores infectados, podendo haver
transmissão do vírus pelo sêmen contaminado. Além do sêmen, a transmissão também pode
ocorrer pelo contato oronasal com animais infectados ou com suas secreções e excreções, como
fezes ou restos fetais (19,38). Depois de infectar o animal, o PPV irá se replicar nos tecidos
linfoides, glândulas salivares, pulmões, medula óssea e criptas intestinais (14). Devido a replicação
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em células intestinais poderá ocorrer contaminação ambiental, podendo causar rápida
disseminação (7). No ambiente infectado, as maiores concentrações de PPV são encontradas nas
porcas em reprodução, pois o vírus apresenta tropismo pelos tecidos do embrião e/ou do feto e
envoltórios fetais (16).
O grupo das fêmeas nulíparas podem estar protegidas pela presença de anticorpos maternos
até no máximo seis meses de idade, após isso, desaparece a proteção passiva e as leitoas iniciam o
ciclo reprodutivo (16,18,28,39). Se não forem imunes ao vírus, ou seja, não vacinadas, ou foram
vacinadas de forma incorreta, encontram-se sem imunidade ativa para o PPV, estão mais suscetíveis
à infecção e apresentam consequentemente maior probabilidade de ter transtornos reprodutivos (7).
Devido a capacidade do vírus causar infecção transplacentária, ele consegue infectar os
embriões ou fetos cerca de 10 a 15 dias após a infecção materna. Já a evolução da infecção depende
do estágio da gestação em que a fêmea se encontra (16,33,39). Na fase embrionária, até os 30 dias
de gestação, a infecção geralmente leva a morte e reabsorção dos embriões. Se ocorrer a morte da
maioria dos embriões, a fêmea pode retornar ao cio com intervalo regular ou irregular, Se a maioria
dos embriões resistir, a leitegada será pequena, pois os embriões mortos são reabsorvidos (28). A
partir do 35º dia de gestação, inicia-se a fase fetal e ossificação, com deposição de cálcio nos ossos
fetais, impedindo a reabsorção dos fetos. Quando a infecção fetal acontece entre o 30º e 70º dias
de gestação, é comum ocorrer morte e mumiﬁcação fetal. A fêmea em geral produz uma leitegada
composta por leitões saudáveis e outros mumiﬁcados (24,31,39).
Após os 70 dias, os fetos já estão com o sistema imune desenvolvido, demonstrando a
imunocompetência contra o PPV. O vírus é eliminado e os anticorpos já podem ser detectados no
soro do neonato. Nessa fase, a infecção fetal geralmente não causa efeito deletério sobre os fetos
(37,39). Uma possibilidade para explicar a baixa infectividade do PPV em fetos no último terço da
gestação seria devido a diminuição do processo de mitose, prejudicando assim a replicação do
vírus (30).
Manifestações clínicas e lesões
A infecção pelo PPV, em sua maioria, passa despercebida nos animais adultos. Muitas vezes, as
únicas evidências são as falhas reprodutivas, como retorno ao cio, fêmeas vazias, morte embrionária
seguida de reabsorção, fetos mumificados, menor número de leitões nascidos, leitões pequenos e
fracos e mortalidade neonatal (29,30). Os problemas reprodutivos são observados principalmente
em fêmeas nulíparas (26,28,29). Foram descritos também, como sintomas menos comuns, diarreia
e lesões de pele (10,14,43). Em fêmeas pluríparas que tiveram contato prévio com o agente, a ação
do vírus passa a ser reduzida ou nula (10,39). Em machos a infecção é assintomática e a qualidade
espermática e a libido não são afetadas (9, 22).
Nos fetos, normalmente observa-se mumificação, congestão e hemorragia cutânea, vasos
sanguíneos proeminentes na superfície e edema de pele, hidropericárdio com hipertrofia de até
dois ventrículos, hemorragia cerebral, congestão e necrose hepática, hiperemia e hemorragia renal,
acúmulo de líquido serosanguinolento nas cavidades (24, 28, 29, 41, 42). Durante a infecção
intrauterina, o vírus é transmitido de um feto para o outro, sendo assim, a infecção da leitegada não
ocorre simultaneamente, o que explica a presença de fetos mumificados em diferentes fases do
desenvolvimento, muitas vezes mesclados com fetos normais (16,35,43).
Na fêmea, não são observadas lesões macroscópicas, porém, microscopicamente é
possível observar infiltrado inflamatório mononuclear nas membranas placentárias e no epitélio
uterino e presença de linfócitos no sistema nervoso central e medula (3).
Surgimento de novas variantes virais
A variabilidade genética do PPV e a descoberta de novos perfis de capsídeo de PPV
passaram a serem estudados nos últimos 15 anos. Em geral, acreditava-se que vírus com genomas
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compostos por DNA não possuíam grande variabilidade, de modo que o estudo da variabilidade
genética não seria uma área de importância no controle e prevenção das doenças ocasionadas por
estes (25). Esta ideia foi inicialmente construída porque estes utilizam o complexo de polimerase
celular do hospedeiro, capaz de manter alta fidelidade devido a um mecanismo de reparação de erros
(12). Em contrapartida, os vírus com genoma composto por RNA, por não possuírem sistemas de
reparação de erros, apresentam taxas de mutação muito maiores (25). Entretanto, novos estudos
revelaram a existência de fatores adicionais, como oxidação, metilação de bases e desaminação, que
podem afetar as taxas de mutação inclusive em vírus de DNA (13). Já ao analisar o PPV, observouse uma alta taxa de substituição (10-4 substituição/sítio/ano) nos genes das proteínas VP, semelhante
inclusive à faixa de taxa de substituição observada para os vírus de RNA (36), indicando que o PPV
é também capaz de ter evolução rápida (Figura 2).

Figura 2. Comparação entre taxas de mutação (acima) e substituições em vírus (abaixo), adaptado
de Duffy et al. (2008). A delimitação de cada grupo viral foi realizada através dos valores extremos
encontrados nos diferentes tipos virais. ss: vírus de fita de DNA ou RNA simples; ds: vírus de fita
de DNA dupla; Retro: retrovírus
O primeiro estudo centrado na variabilidade genética das cepas de campo de PPV foi
publicado em 2003, com cepas isoladas no Brasil de 1994 a 2000 (34). Neste estudo, 18 diferentes
perfis de capsídeos foram identificados e dois grupos filogenéticos foram observados.
Posteriormente, um estudo que analisou amostras isoladas em 2001 e 2002 da Alemanha descreveu
seis perfis de capsídeos diferentes em dois outros distintos grupos filogenéticos (45). Após,
houveram diversos estudos relatando eventos clínicos em vários países, incluindo Áustria, China,
Romênia e Suíça (4,20,33,36,38). Nesses estudos, a predominância de cepas de suínos domésticos
esteve majoritariamente relacionada a cepa 27a (primeiramente isolada na Alemanha e denominado
aqui de isolados 27a-like). Esta predominância apenas não foi observada quando PPV oriundos de
javalis selvagens foram analisados, mostrando sequências bastante diversas (5).
Mais recentemente, ao analisar os recentes perfis de capsídeos virais encontrados em suínos
domésticos, pode-se observar que as substituições de aminoácidos estavam localizadas
principalmente em regiões conhecidas como loops (Figura 3) (39). Uma vez que os loops estão
localizados na superfície do capsídeo, essas substituições de aminoácidos podem influenciar a
ligação ao receptor e / ou capacidade antigênica. Visto que anticorpos neutralizantes desempenham
o papel proeminente na proteção contra a infecção por parvovírus, suas atividades de proteção
cruzada já foram estudadas em infecções experimental de porcas gestantes com vários isolados de
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PPV. Como um achado destes experimentos, observou-se que os soros pós-infecção destas porcas
demonstraram uma alta atividade de neutralização contra os vírus homólogos, mas menor atividade
contra a cepa predominante (27a) (17,23,44). Esses achados levaram à hipótese de que o surgimento
de novas substituições de aminoácidos pode ocorrer devida a uma adaptação viral às vacinas
utilizadas e, portanto, podem representar "mutantes de escape" em uma população parcialmente
imune.
Esta possibilidade foi estudada a partir de diferentes enfoques. Primeiro, através da
dinâmica da população, onde um modelo in vitro e in silico foi projetado para reproduzir uma
possível seleção imune (38). Observou-se com clareza que o número de novas mutações era menor
quando havia a pressão dos anticorpos e os controles (sem pressão de anticorpos) apresentavam
maior número de novas mutações. Por sua vez, a análise computacional revelou uma redução
moderada e contínua da diversidade genética após 1985. Em outras palavras, o uso mundialmente
disseminado de vacinas contra o PPV possivelmente não tenha criado diversos “mutantes de
escape”, mas sim uma redução da diversidade genética. Este fenômeno pode ser evidenciado quando
existe um agente que reduza ou dificulte a transmissão de um vírus (40). No entanto, é importante
ressaltar que uma menor diversidade significa também um predomínio de algumas cepas, entre elas,
destacam-se os isolados 27a-like (38).
Curiosamente, uma elevada diversidade genética ainda pode ser observada em populações
não vacinadas. Em javalis selvagens, por exemplo, uma maior diversidade genética pode ser obtida
em comparação a porcos domésticos (5). Levando em consideração estes achados, pode-se supor
que as falhas de vacinas e as populações não-vacinadas podem estar desempenhando um papel
importante no surgimento de novas variantes virais.

A

B

Figura 3. A. Visualização das estruturas do PPV através de cristalografia por difração de raio-X. A
modelagem
da
estrutura
foi
realizada
através
do
site:
“http://viperdb.scripps.edu/info_page.php?VDB=1”. B. Visualização da proteína VP2 através da
técnica de cartoon, acentuando seus domínios funcionais. A imagem foi gerada pelo software Cn3D
versão
4.1.,
com
coordenadas
oriundas
do
banco
de
domínios
“http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=Domains”. Em vermelho estão destacadas as
substituições que alteram a patogenicidade do PPV. Em azul estão destacadas as novas substituições
de aminoácidos observadas nos isolados 27a-like. O sítio 436 está em roxo visto que já possuía uma
alteração considerada responsável pela patogenicidade e sofreu uma nova alteração nos isolados
27a-like. Adaptado de Streck et al 2011.
Controle e eficiência vacinal
Até o momento, a vacinação constitui o método mais utilizado como controle da PPV,
tendo como principal objetivo estimular a imunidade do animal evitando infecção intrauterina dos
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embriões ou fetos (11). As vacinas disponíveis no mercado são elaboradas com o vírus inativado
(em sua maioria com cepas similares à cepa não-virulenta NADL-2) (6).
Estas vacinas possuem ampla segurança e protegem contra o PPV mesmo sendo
administradas em conjunto com outros agentes em vacinas polivalentes. O uso dessas vacinas
induz títulos de anticorpos que podem reduzir as manifestações clínicas, mas ainda não são capazes
de prevenir a infecção ou disseminação (23,38). Os protocolos de vacinação podem ser ajustados
conforme a categoria.
As vacinas de vírus vivas modificadas (MLV) podem ser uma alternativa para o PPV. O
uso de MLVs de parvovírus para cães e gatos (parvovírus canino e vírus da panleucopenia felina,
respectivamente) induzem uma resposta imune de longa duração que fornece proteção por vários
anos. Para o PPV, os poucos relatos foram principalmente baseados no vírus NADL-2 como o
vírus da vacina, obtendo resultado pouco promissores.
Além disso, a ocorrência e a distribuição de novos tipos antigênicos devem ser observadas
com muito cuidado. Em trabalho ainda não publicado, observou-se que as novas mutações na
proteína do capsídeo podem modificar as propriedades antigênicas e podem reduzir a capacidade de
ligação e neutralização de anticorpos gerados a partir de vacinas comerciais comumente utilizadas
na suinocultura. Sendo verificado também que anticorpos gerados a partir de cepas predominantes
(27a-like) possuem maior capacidade de ligação cruzada e que poderiam proteger de forma mais
eficiente as populações de suínos.
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Abstract
Diarrhea in suckling and newly weaned piglets represents the major cause of morbidity and
mortality during the neonatal period. The syndrome is a multifactorial and multi etiologic enteric
infection. Among the infectious causes, rotavirus is the main viral etiologic agent. Pigs are
susceptible to enteric infections by several rotavirus species highlighting the rotavirus A (RVA),
RVB, RVC, and RVH. To be more frequent RVA and RVC are most studied. However, outbreaks
of diarrhea caused by RVB in suckling piglets are being reported from pig herds of the Southern and
Midwest regions of Brazil. The RVH was only recently described in Brazilian pig farming.
Considering the few reports available on the frequency of occurrence of RVB and RVH in Brazilian
pig herds, this review aims to present some characteristics related to the classical and molecular
virology of these viruses as well as epidemiological aspects of these infections.
Introduction
Rotaviruses (RVs) represent a global public health problem once it is considered one of the
most common causative agents of acute gastroenteritis in children and many mammalian and avian
species (21, 37).
The first descriptions of RVs date back to the 1970s, when viral particles originally
designated as reovirus-like/orbivirus-like were detected by electron microscopy infecting the cells
of the upper portions of the duodenal epithelium of children with acute gastroenteritis (8, 23). Based
on the electron microscope analysis of the viral particles and its morphological similarity with a
wheel (from the Latin rota), Flewett and colleagues (24) proposed the Rotavirus nomenclature for
the described viruses. After their identification, human rotavirus was then associated with previous
descriptions of identical viral particles related to epidemic diarrhea in infant mice (EDIM) virus (1),
calves (NCDV – Nebraska calf diarrhea virus) (53), and with the SA11 (simian agent) virus strain
detected in a healthy monkey (42).
In the past 44 years, with the advanced of molecular diagnostic techniques, it was possible
to explore many aspects of RVs, including classification, epidemiology, structure, and pathogenesis.
Currently, the rotaviruses are grouped into 9 species (RVA to RVI) (31). Once that RVA is the most
common RV species detected in both human and animals, a great number of studies is available,
including review articles (21). On the other hand, there is a lack of information about the other RV
species. Considering that the first RVH detections are recent, and that this RV species seems to be
genetically connected with RVB (3, 34), the aim of this review is to gather information about these
two RV species, give an up-to-date review of the most important research achievements related to
them and formulate some perspectives about remaining open questions.
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Structure of Rotavirus genus
Rotavirus virion, unprovided of a glycoprotein envelope, presents approximately 75-100
nm in diameter and a capsid composed of three concentric protein layers of icosahedral symmetry
(21, 32). The viral genome consists of 11 segments of double strand RNA (dsRNA) which encode
6 structural (VP – Viral Protein) and 5 or 6 non-structural (NSP) proteins. The genes are
monocistronic, meaning that each one encodes only one protein, except for genome segment 11,
which can encode two proteins depending on the RV species (21) (Figure 1).
The inner layer of the capsid, also called core-shell, is formed by the viral protein 2 (VP2)
associated with the enzyme complexes, consisting of VP1 and VP3, which are located inside the
core-shell and in intense contact with the segments of the viral genome (51). The capsid middle layer
is constituted by VP6, which is in contact with the inner core protein VP2 and with VP7 and VP4
proteins that form the outer layer of viral capsid (21) (Figure 1). The structural protein VP6 is the
most abundant virion protein, representing about 50 to 60% of the viral mass (21). For being
considered one of the most immunogenic and antigenic proteins, it is frequently detected in
immunological assay diagnostic systems (50).
The NSPs are synthesized in infected cells and are involved in the viral replicative cycle
stages and interactions with host proteins that influence the pathogenesis and immune response to
the infection (26).

Source: Alfieri and colleagues (5). (Adapted from Estes, 2001 (20)). With permission of the authors and the
publisher.

Figure 1. Aspects of rotavirus structure. Polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) showing the
11 genomic segments of dsRNA from rotavirus A (RVA) strain SA11 (left). The proteins encoded
by each segment (middle) - the nomenclature of the VPs (VP1 to VP4, VP6, and VP7) and the NSPs
(NSP1 to NSP6) present in mature viral particles are followed by numbers in decreasing order of
molecular mass, according to the migration order in PAGE. A simplified illustration of the viral
particle and its components (right).
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Rotavirus classification
Rotaviruses are members of the genus Rotavirus, one of the 15 genera that belong to
Reoviridae family (31). Based on antigenic and molecular characteristics of the VP6 protein, RVs
are classified into 9 groups (RVA to RVI, Figure 2), also termed species (31). Additionally, after
the detection of RV in bats in Serbia, the creation of group J is being proposed (7).
Once that RVA is the most common RV species isolated from humans and animals,
initially, a binary classification system, based on the antigenic and molecular variability of the VP7
(G types) and VP4 (P types) proteins, was implanted for them (21). To date, 35 G types and 50 P
types of RVA have been detected in humans and several animal species, including mammals and
avian. All these RVA genotypes were recognized by the Rotavirus Classification Working Group
(RCWG) demonstrating the wide antigenic and molecular diversity of this RV species (61). Later,
similar genotype differentiation for RVB and RVC species has been established (18, 43-45).
Due to the great genetic diversity found in RVA strains and the possibility of reassortment
occurring in all segments of the genome, a new classification system based on the eleven genes was
proposed and the genotypes adopted for the proteins VP7-VP4-VP2-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3NSP4-NSP4-NSP5/6 were Gx-P(x)-Ix-Rx-Cx-Mx-Ax-Nx-Tx-Ex-Hx,
respectively. This
classification system is also called whole genome or complete genotype constellation and the
appropriate cut-off values were established for each RV gene (47-49). Although this system has
been used for classification of other RVs, it is not completely established for non-RVA species.

Source: Elaborated by the authors.

Figure 2. Phylogenetic tree showing the different species of rotaviruses (RV).
Rotavirus B
Species or group B rotavirus, designated as Adult Diarrhea Rotavirus (ADRV), was first
detected in a large epidemic of diarrhea affecting more than one million people in China during
1982-1983 (15, 30). Since then, human RVB has been reported in sporadic outbreaks of adult and
childhood diarrhea in China (22, 74), India (38, 40), Bangladesh (62, 65), Myanmar (6), and Nepal
(4).
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In addition to humans, RVB strains have also been identified in cattle (10); pigs (9), rats
(19), and lambs (67). The first descriptions of RVB in cattle occurred in the United States of America
(USA) and in the United Kingdom (12-14, 52). Although RVB has been detected both in calves and
in adult cows with diarrhea, most of the studies have suggested that RVB might be more associated
with episodes of cow diarrhea (12, 27, 64). In addition to the geographical regions mentioned above,
bovine RVB has also been described in Japan and Germany (59, 70).
Porcine RVB first detection occurred in a suckling pig with diarrhea from an Ohio pig herd
in the 1980s (63). After that, RVB infections have been sporadically described in pre- and postweaning porcine diarrhea outbreaks of several locations around the world (25, 28, 39, 46, 56, 68).
The role of porcine RVB as a primary enteric pathogen remains unclear. Marthaler and colleagues
(45) detected the presence of the virus in almost half of the stool samples tested, suggesting that
RVB was the causative agent of the reported symptoms, including diarrhea. On the other hand,
Molinari and colleagues (56) have found RVB in diarrheic fecal samples mostly associated with
RVA, RVC, and RVH contributing to the hypothesis that the virus probably acts as a secondary
diarrhea agent. However, outbreaks of diarrhea in suckling piglets caused only by RVB have also
been described in Brazilian pig herds (Laboratory of Animal Virology-UEL, unpublished data).
Complete genome sequences have been determined for several human RVB strains (2, 36, 72, 74).
However, only partial genome sequencing was established for bovine, porcine, and rat strains.
Although high prevalences of anti-RVB antibodies have been demonstrated in animal serum,
antigenic and molecular features, as well as the prevalence of the infection by this species of RV are
still not clear, mainly due to the difficulty of viral isolation in cell cultures and the fact that they are
excreted in small amounts (titer) in the feces of infected animals (11, 69).
Despite porcine RVB has been found in several countries, genetic variation among RVB
strains remains poorly characterized. Knowledge regarding the genome of porcine RVB remains
restricted to information obtained via analyses of the VP6, VP7, NSP1, NSP2, and NSP5 genes (39,
45, 50, 68). Based on the analyses of the VP7 gene of 50 RVB strains, Kuga and colleagues (39)
proposed the classification of RVB strains into G genotypes using cut-off values of 67% and 76%
at nucleotide (nt) level and, 66% and 79% at amino acid (aa) level. Thus, they proposed the creation
of five genotypes that were further divided into 12 clusters. Three years later, based on the VP7
analyses of 125 RVB strains, Marthaler and colleagues (45) proposed a modification in the cut-off
values established by Kuga and colleagues (39). Using an nt cut-off of 80%, RVB strains were
divided into 20 G genotypes. With exception of G1 (murine RVB strains), G2 (human RVB strains),
G3 and G5 (cow RVB strains), porcine RVB strains were clustered in all the other genotypes. This
fact demonstrates the high genetic variation among the porcine RVB strains and might be a possible
explanation for the difficulty in developing a diagnostic platform for the virus.
In addition to the 20 genotypes described by Marthaler and colleagues (45), Suzuki and
colleagues (68) detected a new RVB genotype, G21, in pigs from India. More recently, the creation
of the G22 genotype including the Vietnamese 14177_18 (60) and the Brazilian BR62 strains was
proposed by Molinari and colleagues (unpublished data). Representative strains of the 22 RVB
genotypes are demonstrated in Figure 3.
Phylogenetic analysis shows that human RVB strains present remarkable differences when
compared with animal RVB strains. This fact may suggest that RVB infections are species-specific.
However, a recent study suggested the possible inter-species transmission between caprine and
bovine RVB strains (16). Therefore, future studies about the viral biology are needed to exclude the
possibility of interspecies and/or zoonotic transmission.
When considering the geographical regions where the porcine RVB genotypes were
described, it is possible to note a viral regionalism. Genotypes G4, G7, G9, G13, G15, and G19 were
only detected in Japanese pigs. Additionally, genotypes G21 and G10/G17 were only detected in
pigs from India and USA, respectively (45, 68). Knowledge about viral distribution is extremely
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important for the development of viral prevention programs. However, it must be taken into account
the possibility of diagnostic errors, once that genotype G14, for instance, has already been reported
in Japan, the USA, and Brazil (39, 45, 56). Therefore, the search for RVB infections should always
be included in the diagnostic tests for enteric diseases in suckling and recently weaned pigs.
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Source: Molinari and colleagues (unpublished data). Adapted. With permission of the authors.

Figure 3. Phylogenetic tree constructed based on the VP7 nucleotide sequences of representative
strains for the 22 rotavirus B (RVB) genotypes.
Rotavirus H
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Species or group H rotavirus was first described as the cause of an outbreak of adult
gastroenteritis in China in 1997 leading to 1,053 hospitalizations (17, 73). The clinical signs caused
by the viral infection were similar to those observed in another outbreak of diarrhea also described
in China in 1983, caused by the ADRV, classified as RVB (15, 30). The electron microscopic
analysis indicated that the etiological agent of the outbreak that occurred in 1997 had morphology
compatible with the genus Rotavirus. However, the PAGE migration profile of the genomic
segments was different from the other known dsRNA profiles (Figure 4) (17, 73). Subsequent
analyzes demonstrated that antisera induced by experimental inoculations with RVA, RVB, and
RVC did not react with the new RV strain. In addition, specific primers selected for RT-PCR
amplification of the VP6 and VP7 genes of the RVB ADRV strain was not able to amplify the
genomic fragments of this new RV strain. However, the new RV was successfully isolated in
cultures of human embryonic kidney cells and MA-104 cells (17, 33, 73).

Source: Yang and colleagues (74).

Figure 4. Comparative analysis of the electrophoretic profile of the new rotavirus (NADRV) strain
of RVH with the RVB ADRV (Adult Diarrhea Rotavirus) strain.
Based on the electrophoretic profile of the viral genome, serological analyzes, and
similarity of the clinical signs caused by the viral infection with those described in the outbreak in
China in 1983 caused by the ADRV strain, the new RV received the nomenclature of Novel Adult
Diarrhea Rotavirus - NADRV (33, 73). Only in 2012, Matthijnssens and colleagues (50) proposed
the creation of a novel RV species named RVH.
In addition to the NADRV strain, it was also included as RVH species other strains such as
the J19 strain, from the outbreak of diarrhea that occurred in China in 1997 (33, 34); the human RV
B219 strain, detected in a fecal sample of a 65-year-old male patient who presented a sporadic case
of diarrhea in Bangladesh in 2002 (3, 57); and SKA-1 porcine RV strain isolated from a piglet with
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diarrhea in Japan (66, 71) (Figure 5). Recently, Molinari and colleagues (55), Marthaler and
colleagues (44), and Nyaga and colleagues (58) reported the detection of porcine RVH in pig herds
from Brazil, the USA, and South Africa, respectively. Additionally, an RVH-like strain was also
detected in feces of Korean bats by Kim and colleagues (35).

Source: Elaborated by the authors.

Figure 5. Phylogenetic analysis showing the rotavirus H (RVH) representative strains from porcine
and human host species. Two strains of rotavirus B (RVB) of the same host species were included
as outgroup.
The epidemiology, antigenic, and molecular characterization of RVH, both of human and
animal origin, remains unclear. The development of a classification system based on the viral
genome (genotype constellation) has not yet been established. All the three human RVH strains
described until now belong to the Asian continent, are related to adult and older people infection
and seem to cause clinical signs of diarrhea (3, 33, 34). The complete genomes of strains J19 and
B219 have already been described, and molecular analyses between them showed that the nt and
deduced aa sequence similarities of RNA segments ranged between 87.7–94.3% and 88.7–98.7%,
respectively (3, 34, 57). Additionally, once that the aa sequences of VP4 and VP7 presented 95.0%
and 96.5% identities, respectively, Nagashima and colleagues (57) suggested that B219 and J19 may
have an identical antigenic specificity of VP4 and VP7.
Porcine RVH strain was first detected in a diarrheic fecal sample from a piglet aged < 30
days old in Japan (71). In the subsequent years, Marthaler and colleagues (44) described the presence
of RVH in 30 diarrheic fecal samples from pigs of different ages; however, most of them were from
21-55-day-old pigs from the USA herds of several locations. Additionally, Molinari and colleagues
(56) detected nine RVH-positive diarrheic fecal samples in 35-day-old piglets in a Brazilian pig
herd, and Nyaga and colleagues (58) described the virus in a 10-week old pig with signs of diarrhea
in South Africa. In all the cases, the presence of RVH was more prevalent in post-weaned piglets.
This information may contribute to a better understanding of the viral biology.
Although in Japan (71) and South Africa (58) RVH seems to be the cause of the porcine
diarrhea episodes, such as the human RVH described until now (3, 33), Marthaler and colleagues
(44) and Molinari and colleagues (56) reported the presence of porcine RVH only in fecal samples
of piglets co-infected with RV groups A, B, and/or C, implying that porcine RVH likely behaves as
an opportunistic agent. Thus, the role of the agent in the development of episodes of diarrhea remains
unclear and further studies are needed to elucidate this information. Since the virus does not act as
a causative agent for clinical signs, the development of vaccines and prevention measures should be
focused on the RV species that may lead to diarrhea and favor infection with RVH, which may
worsen the clinical condition.
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With respect to the genomic analysis of porcine RVH, the complete genomes of strains
from the USA and South Africa (MRC-DPRU1575) have already been established (29, 58). For the
Brazilian and Japanese strains only the VP4, VP6, VP7, and NSP4 genes were determined (54, 71).
Molecular analyses between porcine RVH VP6 genes suggests the USA strains are evolutionarily
distinct from that found in Brazil, Japan, and South Africa (44, 58). Comparisons between the
available RVH genomic segments showed that porcine RVH strains from Japan, Brazil, USA, and
South Africa are evolutionarily distinct from human RVH strains from China and Bangladesh (3,
34, 44, 54, 57, 58, 71, 74). Once that human and porcine RVH presents low nt and deduced aa
identities and clustered into different branches in the phylogenetic tree there is no evidence
suggesting interspecies transmission (58). This information suggests that pigs do not act as reservoirs
for human RVH, and so, do not represent a public health problem in this case. However, once that
there is very little information regarding this RV species, further studies are necessary to elucidate
the zoonotic potential of RVH transmission.
When compared with other RV species, Marthaler and colleagues (44) and Molinari and
colleagues (54) described that porcine RVH strains shared low molecular identities with
representative strains from RVA, RVC, RVD, and RVF. However, when compared with RVB, they
showed a moderate level of genetic relationship, suggesting that RVB and RVH might have a
common ancestral virus. The possibility of a common ancestral between the two RV species has
also been proposed for human RVH and RVB strains (3, 34). This possible genetic relation between
both RV species may be a reason for the similar clinical signs reported in the first outbreak of adult
gastroenteritis in China in 1997 to those observed in the outbreak caused by RVB in the same country
in 1983. Furthermore, the similarity between the RVH and RVB PAGE dsRNA profile may be
related to this hypothesis, which may justify why the first Brazilian porcine RVH detection occurred
in a diarrheic fecal sample that was first described as RVB-positive by PAGE and RT-PCR (55).
Additionally, this hypothesis may also be related with the fact that the strain SKA-1, detected from
a piglet with diarrhea in Japan and isolated in MA-104 cells in 1996 (66) was also suggested to be
RVB, even that subsequent molecular analysis showed that the porcine SKA-1 strain belonged to
RVH (71). Once that there is a lack of genetic information about RVH, further studies are necessary
to confirm the relation between RVB and RVH. Nevertheless, the lack of appropriate diagnostic
tools suggests that RVH may be circulating in pig herds without being noticed.
Recently, Kim and colleagues (35) described the detection of RVH in fecal samples from
Korean bats. According to the authors, comparisons of sequences from VP1, VP3, and VP4 genes
between the bat strain and the other RVH strains revealed 69.4–72.7%, 71.1–72.9%, and 67.3–
72.2% nt identities, respectively. However, the analyses of VP6 sequences at the aa level showed
only 62% identity between the bat and other RVH strains (58). Therefore, complete genome analyses
of this RVH-like strain should be performed before it can be definitely considered as belonging to
RV species H (58).
Concluding remarks
In a similar way to that described by Ma and colleagues (41) in their paper entitled “The
pig as a mixing vessel for influenza viruses: human and veterinary implications” we can propose the
same for porcine rotavirus. The pig is undoubtedly the animal species where we have identified the
greatest diversity of rotavirus species and genotypes. Due to the genomic feature (segmented
dsRNA) and in view of the great diversity of rotavirus types that can infect pigs the possibility of
reassortant strains increases considerably. Current studies have revealed a wide diversity of rotavirus
species and genotypes in single and mixed infections with endemic or epidemic presentation in pig
herds worldwide. The epidemiology of rotaviruses has shown to be complex, dynamic, and with a
very varied spatial and temporal prevalence. Additionally, more frequent genotypes of porcine
rotavirus strains have been identified in virus strains isolated from humans and vice versa, thus
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characterizing the zoonotic potential of rotaviruses. This reinforces the importance of constant
monitoring of viral strains in the most varied animal species, particularly in swine, at different
geographical regions around the world. Clinical, epidemiological, antigenic, and molecular
characteristics of the most prevalent porcine rotavirus strains at any given time are valuable
information for monitoring infections and, especially, for understanding the complex relationships
of viral evolution
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Introdução
As pneumonias representam um grande desafio para a suinocultura mundial, impactando
diretamente na produtividade através da redução de performance dos animais, do aumento de gastos
com medicamentos e vacinas e do aumento nas taxas de mortalidade. Dentre todos os agentes
infecciosos que causam pneumonias em suínos, destaca-se a infecção causada pelo Mycoplasma
hyopneumoniae (M. hyopneumoniae), agente primário da pneumonia enzoótica, que pode afetar
suínos de todas as idades, principalmente na fase de recria e terminação, quando normalmente são
observados sinais clínicos e lesões pulmonares. Dados de prevalência de lesões de pneumonia em
frigoríficos brasileiros indicam que entre 50 e 70% dos pulmões de suínos em idade de abate
apresentam algum tipo de lesão macroscópica sugestiva de pneumonia. Embora nem sempre o
agente etiológico dessas pneumonias seja identificado, acredita-se que sejam causadas pelo M.
hyopneumoniae ou por esta bactéria associada a outros agentes infecciosos que podem agravar o
quadro clínico respiratório nas granjas e as lesões encontradas ao abate. As altas prevalências de
lesões pneumônicas ao abate podem estar associadas às condições de manejo e instalações
encontradas nas terminações no Brasil, como mistura de origens, superlotação de baias, excesso de
poeira e gases, temperatura e umidade inadequadas, presença de micotoxinas imunossupressoras e
ausência ou ineficaz limpeza e desinfecção ou vazio sanitário entre lotes.
Embora a erradicação de M. hyopneumoniae das granjas resulte em uma série de benefícios
através da redução de mortalidade e descarte de animais e de gastos com tratamentos, esta prática
não é comum devido à cronicidade da infecção, tornando o processo laborioso. Nos EUA, a
utilização de filtros em granjas para evitar a entrada do vírus da PRRS permite com que M.
hyopneumoniae seja erradicado concomitantemente. No Brasil, no entanto, essa prática não é
comum, e pela proximidade entre granjas, a eliminação de M. hyopneumoniae é eventual. Estimase que aproximadamente 95% das granjas comerciais brasileiras sejam positivas para M.
hyopneumoniae. As exceções são as granjas núcleo, que normalmente eliminam o agente do plantel
com maior frequência e por apresentarem programas de biosseguridade mais rígidos, conseguem
mantê-las negativas por um período maior.
Dessa forma, para minimizar os prejuízos causados em decorrência da infecção pelo M.
hyopneumoniae em granjas positivas, deve-se buscar medidas de controle eficazes. Uma das maiores
preocupações epidemiológicas da pneumonia enzoótica é a presença de matrizes positivas ao parto
(principalmente fêmeas jovens), que são potenciais transmissoras da infecção para suas leitegadas.
Como a reposição do plantel reprodutivo é uma prática comum nas granjas e existem diferenças
sanitárias entre elas, é comum o contato de suínos com diferentes status sanitários, como a
introdução de leitoas livres de M. hyopneumoniae em granjas positivas. A aclimatação destaca-se
como um dos principais métodos de controle da pneumonia enzoótica e é uma prática que vem
ganhando atenção em granjas brasileiras. No entanto, diversos questionamentos surgem ao se
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implementar um protocolo de aclimatação de leitoas, como: Qual a importância da aclimatação de
leitoas? Somente leitoas de origem negativa devem ser aclimatadas? Seria mais adequado receber
leitoas de uma origem positiva para evitar o processo de aclimatação? Como e quando a aclimatação
deve ser feita? Dessa forma, o objetivo desta revisão é demonstrar a importância das leitoas na
transmissão de M. hyopneumoniae, esclarecer como a aclimatação de leitoas pode auxiliar no
controle desta infecção, quais os métodos disponíveis na exposição de leitoas frente ao M.
hyopneumoniae, e avaliar quais os principais desafios encontrados para a realização desse manejo.
Importância das leitoas na dinâmica de infecção de Mycoplasma hyopneumoniae
A transmissão de Mycoplasma hyopneumoniae ocorre principalmente por contato direto
entre animais infectados e suscetíveis através de secreções nasais e aerossois eliminados por animais
positivos em episódios de tosse ou espirros (CALSAMIGLIA et al., 1999). A transmissão pode
ocorrer de forma horizontal, quando há o contato entre leitões de mesma ou diferentes idades (FANO
et al., 2005) ou “verticalmente”, da porca infectada para leitões suscetíveis durante o período
lactacional (CALSAMIGLIA & PIJOAN, 2000).
A presença de matrizes positivas para M. hyopneumoniae na maternidade consiste em uma
das formas mais importantes de transmissão do agente, já que fêmeas jovens, especialmente leitoas,
possuem menor imunidade (MORRIS et al., 1994) e podem facilmente chegar ao parto excretando
a bactéria (PIJOAN, 2003). A presença de matrizes infectadas na maternidade pode ser determinante
na proporção de leitões desmamados positivos para M. hyopneumoniae. Leitões filhos de porcas
positivas para M. hyopneumoniae possuem 5,4 vezes mais chances de se contaminarem durante a
lactação e quanto maior o período lactacional, maior a probabilidade de contaminação dos leitões
(WURTZ et al., 2016). Estes leitões, quando desmamados positivos, tornam-se então potenciais
transmissores da infecção para suínos suscetíveis nas fases subsequentes, onde normalmente serão
observados os sinais clínicos. Ainda, a maior prevalência de leitões desmamados positivos para M.
hyopneumoniae está relacionada à maior ocorrência e severidade de lesões pulmonares ao abate
(FANO et al., 2007).
Embora se saiba dos riscos sanitários envolvidos na introdução de animais de reposição nas
granjas de suínos, esta é uma prática corriqueira e necessária na suinocultura e deveria ser feita
através da aquisição de leitoas com o mesmo ou superior status sanitário, que pode ser obtido através
da reposição interna de animais ou da compra de leitoas negativas para M. hyopneumoniae,
respectivamente. A aquisição de leitoas negativas tem se tornado uma prática cada vez mais comum,
mas que implica em cuidados sanitários importantes para garantir a saúde do plantel, como a
realização de um período de quarentena e adaptação dos animais.
Aclimatação de leitoas para Mycoplasma hyopneumoniae
Sabendo-se do papel das leitoas na transmissão de M. hyopneumoniae, medidas de controle
devem ser empregadas nessa categoria de animais a fim de reduzir a colonização de leitões lactentes
e futuras perdas econômicas em decorrência da manifestação dos sinais clínicos. A principal medida
de controle é a aclimatação de leitoas de reposição através da exposição destes animais frente ao M.
hyopneumoniae, já que ao entrarem em contato com a bactéria precocemente, as leitoas estariam
imunes e protegidas de futuras contaminações próximas ao parto. Para se estabelecer os protocolos
de aclimatação de leitoas deve-se compreender que a dinâmica de infecção de M. hyopneumoniae
apresenta duas características importantes: a duração da infecção e a taxa de transmissão da bactéria.
A duração da infecção por M. hyopneumoniae é determinante para compreender quando
iniciar o processo de aclimatação. Em condições experimentais, através de diagnóstico por swab
bronquial, suínos infectados foram capazes de excretar M. hyopneumoniae e transmitir a infecção
para animais suscetíveis por até 214 dias (PIETERS et al., 2009). Em infecções naturais, através de
diagnóstico por swab laríngeo, a detecção tende a ocorrer por um período menor, normalmente por
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um a três meses, embora longas detecções (até cinco meses) tenham sido observadas (TAKEUTI et
al., 2017a). Ainda, a transmissão de M. hyopneumoniae ocorre de forma lenta, em que uma média
de um animal infectado é capaz de infectar outro suscetível em um período de seis semanas (MEYNS
et al., 2004). Devido à cronicidade da infecção por M. hyopneumoniae, é fundamental que a
aclimatação seja iniciada o mais rápido possível, ou seja, logo que as leitoas são alojadas nas granjas.
Quando e como realizar a aclimatação?
Pieters & Fano (2016) sugerem que o início da aclimatação de leitoas para M.
hyopneumoniae deva ocorrer até no máximo 50 dias de idade. Presumindo-se que 4 a 6 semanas
após a exposição os animais comecem a excretar M.hyopneumoniae, e que a duração da infecção
possa persistir por até 240 dias, haveria tempo para que as leitoas fossem expostas e se curassem até
o primeiro parto, controlando-se a transmissão de M. hyopneumoniae para suas leitegadas. No
entanto, o recebimento de leitoas tão jovens no Brasil nem sempre é viável, visto que geralmente
não há estrutura física nas granjas para alojar animais por um período tão longo. Por esse motivo,
leitoas de reposição são normalmente recebidas nas granjas aos 150 dias de idade. Em trabalho
realizado por Takeuti et al. (2017c) foram comparados, através de PCR Real Time e ELISA, dois
tipos de aclimatação de leitoas negativas introduzidas em granjas positivas. O primeiro consistia no
fluxo contínuo, em que leitoas eram introduzidas aos 45 e 65 dias de idade em locais específicos
para recebimento e aclimatação de leitoas (GDU: Gilt Development Unit) e aclimatadas através do
contato direto com leitoas mais velhas que apresentassem tosse. O segundo tipo de fluxo consistia
no all-in all-out, em que as leitoas eram alojadas aos 130 dias de idade, também em instalações
específicas, e mantidas em contato direto com porcas de descarte jovens que apresentassem tosse.
Os resultados deste trabalho sugerem que independentemente do tipo de aclimatação e da idade em
que as leitoas foram alojadas nas instalações, o padrão de detecção de M. hyopneumoniae foi
semelhante e não foram detectadas leitoas positivas próximo ao parto em nenhuma das granjas, até
mesmo em leitoas alojadas aos 130 dias de idade. Dessa forma, o recebimento de leitoas com idade
próxima aos 150 dias de idade poderia continuar sendo empregado, desde que realizada a
aclimatação das leitoas ainda na chegada, garantindo a exposição precoce das mesmas.
Três métodos de exposição de leitoas visando a aclimatação tem sido utilizados. A seguir
serão descritos cada um deles:
1) Contato direto de animais positivos (seeders) com leitoas suscetíveis: este método,
descrito por Roos et al. (2016), sugere que o melhor cenário para aclimatar leitoas para M.
hyopneumoniae em um grupo de 10 animais seja através da identificação de animais da granja de
destino que estejam tossindo. Posteriormente, swabs laríngeos são coletados para teste de PCR Real
Time para identificação de animais positivos para M. hyopneumoniae e seis animais que apresentem
resultado de Ct inferior a 30 ao PCR são selecionados e alojados em cada baia com 4 leitoas que
serão aclimatadas. Este método pode atingir 100% de sucesso durante um período de 4 semanas de
exposição. No entanto, trata-se de um protocolo laborioso, pois depende da identificação de um
número significativo de leitoas positivas e do custo e tempo para o diagnóstico dos seeders;
2) Inoculação intratraqueal: este método consiste na seleção de animais da granja de destino
que apresentem tosse e na posterior confirmação da infecção por M. hyopneumoniae através de PCR
Real Time. Posteriormente, os animais são eutanasiados e seus pulmões utilizados para produção de
um inóculo administrado via intratraqueal para exposição das leitoas frente à variante/às variantes
que circula/circulam no plantel. Embora este método também seja laborioso, apresenta alta taxa de
sucesso, sendo utilizado com frequência em protocolos de erradicação de M. hyopneumoniae nos
EUA;
3) Inoculação via aerossol: consiste em um método semelhante ao intratraqueal, porém o
inóculo é utilizado através de um aspersor. Em estudo realizado por Nickel et al. (2018), leitoas de
63 dias de idade, negativas para M. hyopneumoniae, foram expostas a um inóculo contendo
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fragmentos de pulmão de um animal positivo da granja. Quatro semanas após a exposição, 95% das
leitoas positivaram ao teste de PCR, e oito semanas depois, 100% delas estavam excretando M.
hyopneumoniae. A grande vantagem deste método é a facilidade na sua execução, pois não há a
necessidade de contenção dos animais e um grande número de leitoas pode ser exposta ao mesmo
tempo. No entanto, o inóculo deve ser testado quanto à ausência de agentes infecciosos zoonóticos,
como o vírus da Influenza, pois há um risco potencial de exposição de funcionários e médicos
veterinários frente a esses patógenos durante a aclimatação das leitoas.
Desafios da aclimatação para Mycoplasma hyopneumoniae
Ao se estabelecer um protocolo de aclimatação de leitoas para M. hyopneumoniae, diversos
desafios podem surgir, como:
- Local para alojar as leitoas durante a aclimatação. É comum o uso de instalações
específicas para o recebimento e aclimatação de leitoas em granjas norte-americanas. Neste local é
realizado todo o processo de aclimatação, principalmente pelo contato direto de leitoas negativas
com leitoas mais velhas da própria granja. No Brasil, a presença de estruturas físicas que consigam
atender essa demanda é bastante limitada, o que dificulta o processo de aclimatação. Uma prática
comum é o uso de galpões de descarte de matrizes para alojar leitoas de reposição. No entanto, devese considerar que porcas velhas possuem uma menor probabilidade de eliminar M. hyopneumoniae
e que não poderiam ser utilizados como seeders no processo de aclimatação. Ainda, é comum
encontrar instalações sem nenhum tipo de comunicação entre baias. A presença de divisórias
vazadas entre baias facilitaria o contato de grupos de animais livres e positivos, sem que haja a
necessidade de misturar animais de diferentes idades e lotes em uma mesma baia, o que poderia
acarretar em brigas por disputa por hierarquia;
- Compreender que a duração da infecção por M. hyopneumoniae é longa, e que quanto
mais cedo os animais se infectarem, menor o risco de matrizes chegarem ao parto excretando a
bactéria. Dessa forma, a manifestação dos sinais clínicos característicos da pneumonia enzoótica,
que basicamente se caracterizam por tosse seca e não produtiva, é desejável quando os animais estão
sendo aclimatados;
- Restrição ao uso de vacina e antimicrobianos com ação frente ao M. hyopneumoniae,
(macrolídeos, lincosamidas, pleuromutilinas, fluoroquinolonas, florfenicol, entre outros) logo após
o alojamento das leitoas, visto que é desejável que os animais se exponham ao máximo frente à
bactéria durante esse período. Embora o uso de antimicrobianos e a vacinação para M.
hyopneumoniae tenham eficácia limitada frente à prevenção e transmissão da infecção (LE
CARROU et al., 2006; PIETERS et al., 2010; VILLARREAL et al., 2011), há redução da pressão
de infecção nos pulmões, reduzindo sinais clínicos e lesões (WOOLLEY et al., 2014), o que poderia
influenciar negativamente no processo de aclimatação. Dessa forma, um “período de carência” no
início da aclimatação seria interessante. No entanto, para prevenir a mortalidade de animais que
poderia ocorrer devido à infecção por um agente secundário, como Actinobacillus
pleuropneumoniae ou Pasteurella multocida, drogas sem ação frente ao M. hyopneumoniae, como
os β-lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas), poderiam ser utilizados;
- Identificação de animais positivos para serem alojados junto às leitoas livres quando
empregado o método de aclimatação por contato direto. Trata-se de um processo laborioso e muitas
vezes demorado, pois necessita da avaliação clínica dos animais candidatos a aclimatar os demais,
da coleta de material (que deve ser realiza por uma pessoa treinada para evitar falsos negativos), do
envio das amostras ao laboratório, e da análise das amostras. Por esse motivo, alternativas mais
práticas tem sido buscadas para serem aplicadas na rotina das granjas. Dessa forma, leitoas do lote
anterior que apresentem tosse vem sendo utilizadas para aclimatar o lote atual na expectativa de que
leitoas mais velhas já estivessem aclimatadas e excretando M. hyopneumoniae, podendo ser
utilizadas como seeders. No entanto, essa prática possui uma limitação importante, pois a tosse não
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é um sinal clínico patognomônico de infecção por M. hyopneumoniae. Outros patógenos também
podem causar tosse, que pode ainda não ter origem infecciosa, como a tosse alérgica em decorrência
da alta concentração de poeira e gases nas instalações, especialmente durante o inverno quando os
galpões permanecem fechados. Em trabalho realizado por Takeuti et al. (2017c), avaliou-se a
dinâmica de infecção de leitoas que foram aclimatadas através de contato direto com leitoas mais
velhas ou porcas de descarte jovens que apresentassem tosse, sem nenhum tipo de diagnóstico
laboratorial dos animais utilizados como seeders. Observou-se que 30,9% das leitoas que foram
aclimatadas nunca foram detectadas positivas para M. hyopneumoniae desde o alojamento até a
idade próxima ao parto. Esses resultados sugerem uma possível falha na aclimatação dessas leitoas,
que por não terem se infectado até o primeiro parto, podem ser colonizadas futuramente, originando
matrizes positivas em partos subsequentes.
Impacto da origem das leitoas na infecção por Mycoplasma hyopneumoniae
Determinar a origem dos animais de reposição é uma etapa importante no fluxo de produção
que pode impactar diretamente na saúde do plantel, portanto diversas dúvidas podem surgir na
escolha de qual tipo de origem acarretaria em menores impactos sanitários. Quando comparados os
resultados de dinâmica de infecção de leitoas de reposição externa negativas alojadas em granjas
positivas para M. hyopneumoniae (Takeuti et al., 2017c), com os de leitoas de reposição interna de
origem positiva (Takeuti et al., 2017b), observou-se que as leitoas de reposição interna, por não
terem sido aclimatadas em nenhum momento, tiveram uma maior chance de serem detectadas
positivas próximo ao parto (até 15,7%) quando comparadas às leitoas negativas que foram
aclimatadas logo após o alojamento (0% de detecção próximo ao parto). A reposição interna de
leitoas não garante que os animais cheguem ao parto curados da infecção, já que a ausência de
aclimatação não expõe todos os animais ao mesmo tempo. Como a transmissão de M.
hyopneumoniae é lenta, subgrupos de leitoas vão se infectando e transmitindo a infecção para
animais suscetíveis, sendo possível que uma parcela de leitoas se contamine próximo ao parto ou
em partos subsequentes, transmitindo M. hyopneumoniae para seus leitões. Dessa forma, não é a
origem necessariamente que determina se os animais estarão excretando M. hyopneumoniae
próximo ao parto.
Outra prática que pode ser encontrada no campo, é a compra de leitoas de uma origem
positiva para M. hyopneumoniae introduzidas em uma granja também positiva. Apesar da granja de
origem e a grande de destino possuírem status sanitário semelhante, esta prática não é aconselhada.
Estudos recentes vêm demonstrando que diversas variantes de M. hyopneumoniae podem ser
encontradas nas granjas (VRANCKX et al., 2012; DOS SANTOS et al., 2015; PANTOJA et al.,
2016; TAKEUTI et al., 2017b) e que pode não haver proteção cruzada entre cepas de diferente
patogenicidade (VILLARREAL et al., 2009). Dessa forma, a compra de animais de outra origem
positiva pode acarretar na introdução de novas variantes de M. hyopneumoniae, aos quais os animais
podem não ter imunidade. Ampla variabilidade genética de M. hyopneumoniae foi observada em
leitoas aos 150 dias de idade em três multiplicadoras brasileiras, onde foram encontradas de 2 a 11
variantes distintas (TAKEUTI et al., 2017b). Ainda, Michiels et al. (2017) observaram que quanto
mais variantes de M. hyopneumoniae são encontradas em um lote de suínos ao abate, maior a
prevalência e a severidade de lesões pulmonares. Os resultados destes trabalhos demonstram o risco
potencial ao se misturar animais de origens diferentes, aumentando o número de variantes no plantel
e os prejuízos econômicos em decorrência da maior ocorrência de pneumonia. Ainda, a
caracterização de diversas variantes de M. hyopneumoniae em diferentes granjas indica que a
aclimatação das leitoas deve ocorrer somente na granja de destino e jamais na granja de origem ou
em terceiros, já que há o risco de introdução de animais portadores de variantes novas que podem
desestabilizar o plantel que os recebe.
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Considerações finais
Compreender a dinâmica de infecção de M. hyopneumoniae é fundamental para a
implementação de medidas estratégicas de controle da pneumonia enzoótica. Sabe-se que as leitoas
ocupam papel importante na transmissão da bactéria e controlar a infecção nesses animais tem
impacto direto na colonização de leitões lactentes e no futuro desempenho desses animais nas fases
subsequentes. A aclimatação de leitoas se destaca entre uma das medidas mais eficientes no controle
da infecção por M. hyopneumoniae, pois quando realizada corretamente garante a exposição precoce
das leitoas frente às variantes de M. hyopneumoniae encontradas na granja de destino. No entanto,
é importante ressaltar que se trata de um manejo laborioso, que envolve dedicação daqueles que o
executam, principalmente quando não são fornecidas condições ideais para a sua execução. A
aclimatação de leitoas para M. hyopneumoniae é um tema novo no Brasil, e muitos avanços ainda
podem ser feitos nas granjas para garantir o melhor controle da pneumonia enzoótica, que causa
prejuízos econômicos significativos na suinocultura brasileira e mundial.
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Resumo
Agentes infecciosos primários, secundários e fatores relacionados ao ambiente, manejo e
pressão de infecção contribuem para a formação do Complexo da Doenças Respiratórias dos Suínos.
A presente revisão aborda alguns aspectos relevantes dos principais agentes primários e secundários
de pneumonias e pleurites em suínos após a entrada da infecção pelo vírus da Influenza A no Brasil
(pH1N1), e apresenta os mecanismos de patogenia já identificados para as coinfecções mais
importantes na creche e terminação.
Introdução
Um dos elementos mais importantes para uma criação eficiente de suínos comerciais é o
controle adequado de fatores sanitários, mais especificamente a prevenção e gestão dos problemas
causados pelas doenças. Entre esses, as infecções respiratórias e entéricas são as que ocorrem com
maior frequência em granjas do Brasil e, por isso, o conhecimento detalhado das mesmas é crítico
para definir medidas de controle eficientes. Com relação às afecções respiratórias, no passado eram
muito relevantes rinites, pneumonias e pleurites. As rinites presentemente encontram-se bem
controladas no nosso meio, provavelmente em função da adoção maciça de programas de vacinação
e da boa proteção vacinal. Já em relação às pneumonias e pleurites, temos uma situação oposta, elas
são muito frequentes e a prevalência mantém-se uniformemente alta. No trabalho de Silva et al.
(2002) foram diagnosticadas lesões de pneumonia e/ou pleurite em 69,2% de 30.587 pulmões e
pleuras examinados no abate de suínos em frigoríficos de seis estados brasileiros. O estudo teve
continuidade nos anos subsequentes e, em 2011, já com a análise de 117.729 amostras de abate,
foram encontradas lesões em 60,2% dos tratos respiratórios (SILVA, 2011). Esses dados são
alarmantes e sinalizam para a necessidade de melhor entendimento das causas e medidas de controle
das doenças respiratórias no Brasil. Nos suínos, sabe-se que as doenças respiratórias tem origem
multifatorial, relacionando-se não apenas com a presença de um ou mais agentes infecciosos
primários e secundários, mas abrangem também fatores ambientais, de manejo, de estresse e de alta
pressão de infecção que são capazes de predispor às infecções respiratórias (BARCELLOS et al.,
2017).
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Agentes primários e secundários de pneumonias e pleurites no Brasil
Presentemente, os principais patógenos primários que atuam como agentes de
pneumonias no Brasil são o Mycoplasma hyopneumoniae (MH) e o vírus da Influenza (IVA). O
Circovírus suíno tipo 2 (PCV2) apresentou relevância como agente primário no passado, mas após
a adoção rotineira de vacinação contra o agente a prevalência de casos clínicos de circovirose
(incluindo as manifestações respiratórias) tornaram-se pouco prevalentes. Em outros países, somase aos agentes primários citados outro patógeno de enorme relevância, o vírus causador da síndrome
respiratória e reprodutiva dos suínos (PRRSV). Até o momento este agente não foi detectado no
Brasil nas investigações de diversos autores (RISTOW & LAGE, 2000; SILVA et al., 2007;
CIACCI-ZANELLA et al., 2004; KOLLER et al., 2005; CIACCI-ZANELLA, 2006; COSTA et al.,
2006; LIMA et al., 2007; LIMA et al., 2010; MASSON et al., 2010; CIACCI –ZANELLA et al.,
2012; WATANABE et al., 2012; MASSA et al., 2014; RECH et al., 2018). O mais recente destes
trabalhos (RECH et al., 2018) analisou detalhadamente 74 casos de doenças respiratórias em suínos
e descartou laboratorialmente o envolvimento de PRRSV no Sul do Brasil entre 2009 e 2015.
Entretanto, a doença encontra-se presente em vários países sul-americanos, como Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela (MAPA, 2017). Mais recentemente, o diagnóstico
de PRRS no Uruguai (RAMOS et al., 2017) causou grande preocupação na suinocultura brasileira.
No Uruguai, a investigação sorológica em 10 granjas detectou 28,3% das amostras positivas para
PRRS. Exames complementares por PCR realizados em laboratórios da Universidade de Minnesota
confirmaram o diagnóstico, e uma análise genética identificou similaridade com cepas virais norteamericanas identificadas entre 2004 e 2015. A sequência mais próxima apresentou homologia de
96,2% com um vírus norte americano de 2011 (isolado PRRSV2/USA/CB464/2011). A
ancestralidade é do vírus norte-americano, mas a fonte da infecção permanece indeterminada pela
diferença entre as amostras e a possibilidade de mutação do vírus. O assunto não está totalmente
esclarecido, espera-se uma melhor definição sobre esse cenário no futuro. A presença da doença no
Uruguai, país com ampla fronteira com a parte sul do Brasil e o fato de existirem suínos domésticos
e javalis asselvajados próximos de granjas e em áreas geográficas relativamente próximas nos dois
países, reforça a necessidade da definição de um plano de contingência a ser implantado no Brasil
em casos de suspeita de infecção. Ainda, devem ser adotadas ações de fiscalização e monitorias
permanentes nas áreas de risco em populações de javalis, granjas de suínos comercias, de pequenos
criadores ou criações domésticas ("criatórios de fundo de quintal"). O assunto foi analisado em
reunião da Câmara Setorial de Suínos e Aves realizada em outubro de 2017 em Brasília. Na mesma
foi ressaltado que o Brasil é considerado livre de PRRS perante a OIE e foram comentadas e
sugeridas mais medidas para balizar a prevenção da entrada da doença no Brasil (MAPA, 2017).
Com relação aos patógenos que atuam como agentes secundários de pneumonia, são
muito comuns no Brasil Pasteurella (P.) multocida e Haemophilus parasuis (Hps), podendo ocorrer
associados entre si ou com outros agentes infecciosos primários e/ou secundários, mais
frequentemente com aqueles citados anteriormente: IAV e MH (MORÉS et al., 2015; BARCELLOS
et al. 2017). Adicionalmente, outros agentes e condições patológicas tem sido diagnosticadas em
casos de pneumonia e/ou pleurite no Brasil, como infecções por Bordetella bronchiseptica,
Mycoplasma hyorhinis, Salmonella Choleraesuis, Streptococcus suis, Trueperella pyogenes e
pneumonias verminóticas ou por aspiração de corpos estranhos. A associação de diferentes agentes
na etiologia das doenças respiratórias é comum, correspondendo a mais de 58% dos casos avaliados
em suínos de terminação (MORÉS et al., 2015). A infecção mista por dois ou mais patógenos é
mundialmente conhecida como Complexo de Doença Respiratória de Suínos (CDRS) e acarreta
aumento de prejuízos econômicos para a suinocultura em decorrência de maiores perdas por
mortalidade de animais, gastos com medicamentos e vacinas, condenações de carcaças e redução de
performance, como piora da conversão alimentar e redução de ganho de peso diário (THACKER &
MINION, 2012).
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Cenário para as doenças respiratórias no Brasil após a entrada da Influenza em sua forma
clínica
A partir de junho de 2009 a WHO declarou uma pandemia mundial causada por uma
variante do vírus da influenza. O problema foi inicialmente detectado no México e Estados Unidos
da América e era resultado do rearranjo do IAV humano, suíno e aviário gerando uma variante viral
nunca antes identificada, sendo denominada pH1N1 (GIRARD et al., 2010). A infecção com o novo
vírus no Brasil foi reconhecida em suínos em 2009, mas a circulação assintomática de outras
variantes de vírus influenza já vinham sendo registradas em suínos do país. O primeiro registro havia
sido o isolamento do vírus da influenza "A" no Brasil em 1978, em um suíno de três meses de idade
em Minas Gerais (CUNHA et al., 1978). Da mesma forma, em 1991 (quase uma década antes de
ocorrerem casos clínicos típicos de influenza no Brasil), já havia sido publicado pelo grupo da
EMBRAPA-CNPSA estudo sorológico em diferentes estados brasileiros buscando identificar
anticorpos frente a duas variantes virais, H1N1 humano e H3N2 suíno. A infecção com H3N2 estava
presente em 50,98% das granjas e 16,7% dos suínos, e H1N1 em 11,76% das granjas e 2,25% dos
suínos (BRENTANO et al., 1999). A infecção manteve-se assintomática dessa época até a entrada
do pH1N1 no Brasil em 2009 (CIACCI-ZANELLA et al., 2011).
A partir do diagnóstico do pH1N1 no Brasil, foram registrados surtos de pneumonia em
vários estados brasileiros com sinais clínicos e lesões compatíveis com influenza. No ano seguinte
(2010), o vírus pH1N1 foi isolado, caracterizado no Brasil e a análise por sequenciamento revelou
que o vírus presente em suínos e humanos nessa época era o mesmo (SCHAEFER et al., 2011). Em
outro estudo, a caracterização de isolados de IAV obtidos entre 2009-2010 em cinco estados
brasileiros revelou que 100% eram pH1N1 (RAJÃO et al., 2013a). A partir da entrada do pH1N1 e
em função da ausência de imunidade protetora nos planteis, lesões histológicas graves sugestivas de
IAV foram observadas em pulmões de suínos de praticamente todas as idades (incluindo
reprodutores, leitões lactentes a animais de terminação) provenientes de diversos estados brasileiros
(WATANABE et al., 2012). Amostras de suínos provenientes de seis estados brasileiros e com sinais
clínicos típicos de influenza foram avaliadas e a detecção do agente etiológico (IAV) envolvido foi
confirmada por isolamento viral, imunohistoquímica e PCR (RAJÃO et al., 2013b). Com o
surgimento da imunidade de plantel, as formas clínicas em porcas adultas e leitões de maternidade
não se repetiram. Entretanto, podiam ser encontradas recidivas de problemas reprodutivos e
pneumonia em animais adultos infectados com variantes do IAV não relacionadas antigenicamente
com as presentes na granja que está sofrendo a nova infecção. Os resultados de diversos estudos
demonstraram que desde a pandemia mundial de 2009, o vírus pH1N1 disseminou-se na população
de suínos de várias partes do mundo, causando surtos importantes de doença clínica. Com o
crescimento da imunidade entre os animais frente a essa e às novas variantes de IAV que vem
surgindo desde então, a dinâmica de infecção das pneumonias sofreu uma mudança importante.
Atualmente, o IAV é mais frequentemente encontrado em leitões de creche em associação com o
Hps, e na terminação com o MH e P. multocida (BARCELLOS et al., 2017). A forma pela qual o
IAV predispões a infecções bacterianas secundárias ainda não está totalmente esclarecida. Uma
hipótese foi sugerida por Jamieson et al. (2010). Como consequência da infecção viral seriam
secretados glicocorticoides que poderiam comprometer a defesa imune inata e diminuir a resistência
a infecções secundárias. Essa hipótese foi avaliada num modelo de infecção em camundongos e os
animais inoculados com o IAV tiveram uma resposta de estresse generalizado, levando a um
aumento sustentado de glicocorticoides séricos, causando supressão sistêmica da resposta imune. O
estudo demonstrou que a o eixo hipófise-hipotálamo-supra-renal controla o balanço entre defesa
imune e imunopatologia, e é um componente importante para a resposta do hospedeiro às
coinfecções do IAV com agentes bacterianos secundários.
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Doenças respiratórias na creche
Com o aumento da imunidade dos planteis após a entrada do pH1N1, a dinâmica de
infecção das pneumonias causadas pelo IAV sofreu algumas mudanças. A doença passou a ser
observada principalmente na creche entre 7 a 21 dias após o alojamento. Além disso, os sinais
clínicos tendem a ser mais brandos, já que suínos infectados previamente com pH1N1 ao entrarem
em contato com outros subtipos de IAV podem apresentar infecções com sinais clínicos e lesões
limitadas pela imunidade, que tende a ser variável (ROMAGOSA et al., 2010). Outro fato relevante
é que a doença clínica na creche pode estar relacionada com o baixo título de anticorpos
passivamente adquiridos frente ao IAV, em função da queda dos anticorpos maternos na creche,
aumentando a susceptibilidade dos animais (RAJÃO et al., 2012).
Nas infecções causadas pelo IAV um grande número de animais pode estar afetado devido
à alta taxa de transmissão viral, em que 1 animal excretor pode infectar até 10 suínos suscetíveis
quando não vacinados (ROMAGOSA et al., 2011). Dessa forma, a doença pode surgir subitamente,
cursando com tosse severa, hipertermia, anorexia, prostração, dispneia, espirros, secreção nasal
soro-mucosa discreta e perda de peso (CIACCI-ZANELLA & BRENTANO, 2012). Como o curso
clínico é rápido, cerca de uma semana após o surgimento dos sinais clínicos os animais se recuperam,
e observa-se uma baixa mortalidade. Embora a maioria dos planteis já possua imunidade frente ao
vírus, o IAV mostra alta capacidade de recombinação genética e o suíno desempenha um papel
muito importante na dinâmica da doença, sendo capaz de ser infectado com diversos subtipos virais
de origem suína, aviária e humana. Existe uma grande plasticidade genética nos vírus influenza, o
que foi demonstrado em trabalho de infecção experimental com o IAV. Após o contato de um animal
infectado com 10 não infectados e vacinados, diferentes variantes virais foram detectadas, com
identificação de 43 hemaglutininas e 1 neuramidase alteradas, A conclusão é a de que o IAV
apresentou ampla diversidade e complexidade notável, indicando uma evolução rápida e dinâmica
(DIAZ et al., 2015).
No trato respiratório pode ocorrer um rearranjo entre diferentes subtipos virais, levando à
emergência de novos subtipos (VINCENT et al., 2009). Essas mutações permitem o surgimento de
novos vírus aos quais os animais podem não possuir imunidade, permitindo a perpetuação da
infecção nos planteis e até mesmo o aparecimento de novos surtos de maior severidade. Um fato
demonstrado frequentemente nas granjas infectadas é a ocorrência contínua de novos casos clínicos
com o passar das semanas ou meses, provocados pelo mesmo tipo viral ou por variantes. Uma
explicação para esse fenômeno seria a permanência de animais susceptíveis nas granjas, gerando
subpopulações ou indivíduos que se infectam progressivamente, mantendo um quadro endêmico no
plantel. Algumas fontes importantes de animais suscetíveis nas granjas são leitões nascidos de mães
sem imunidade, compra de animais de reposição negativos ou misturas de lotes com animais
negativos e positivos na chegada nas creches e/ ou terminações. Um outro cenário possível seria o
da entrada de novos tipos ou variantes virais na granja, podendo gerar nesses casos quadros mais
graves. Já a entrada de novos IAV no plantel tem como causa básica falhas de biossegurança, como
compra de animais positivos, ausência de quarentena em animais de reposição, contato com
pássaros, transmissão por aerossóis (gotículas), contato com pessoas com quadro gripal, infecção
por fômites e aumento da pressão de infecção pelo uso de instalações com ciclo contínuo e/ou falhas
nos processos de higienização, desinfecção ou vazio sanitário entre os alojamentos dos lotes (VAN
REETH et al., 2012). Por último, existe a possibilidade de ocorrência de mudanças genéticas nos
vírus dos planteis, incluindo alterações genômicas importantes no vírus por recombinações, como
parece ter ocorrido para o surgimento do pH1N1.
Em função da infecção viral, os mecanismos de defesa que compõem a resposta imune inata
dos animais ficam comprometidos, diminuindo a resistência às infecções secundárias (JAMIESON
et al., 2010). Ainda, uma vez infectados, os animais alojados podem ter o quadro agravado por
situações estressantes, como oscilações de temperatura, frio, excesso de umidade, ventilação e
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lotação inadequadas, que podem favorecer a multiplicação do IAV e/ou dos agentes de infecção
secundária, favorecendo o surgimento de sinais clínicos (BARCELLOS et al., 2008;
VERBRUGGHE et al., 2012). Particularmente, agentes bacterianos de doenças respiratórias como
o H. parasuis e P. multocida, que se destacam em granjas brasileiras, respondem com bastante
intensidade ao estresse, resultando no aparecimento de infecções ou ao agravamento de quadros
clínicos pré-existentes (BARCELLOS et al, 2017; VERBRUGGHE et al., 2012). Essas associações
com outros patógenos podem acarretar perdas econômicas significativas, agravando e prolongando
o curso clínico da doença e aumentando as taxas de mortalidade, incomuns em infecções simples
por IAV. Easterday et al. (1999), observaram que os sinais clínicos de influenza foram mais severos
e duradouros quando havia outro agente infeccioso associado ao agente viral.
No Brasil, de maneira acentuada, associação entre Hps e IVA tem sido observada
frequentemente nas creches. Essa observação já tinha ocorrido quando o PCV2 entrou no Brasil e
reduziu muito quando foi adotada a vacinação contra a circovirose. O mesmo fenômeno repetiu-se
a partir da entrada do pH1N1 no Brasil. Uma explicação para a forma pelo qual o vírus da influenza
facilita a infecção e doença causada pelo Hps pode ser demonstrada pelos resultados do experimento
realizado por Pomorska-Mólet et al. (2017). Através de inoculação experimental de animais
saudáveis, foi analisado o resultado de infecções simples com IVA, Hps e a infecção simultânea
com os dois agentes. Todos os animais infectados exclusivamente com IAV e os infectados
simultaneamente com IAV e Hps apresentaram lesões de pneumonia, e apenas 1 entre os 11 animais
inoculados exclusivamente com Hps mostrou lesões. Os resultados indicaram que houve aumento
da indução e severidade das lesões nos animais coinfectados (IAV + Hps), facilitando a infecção
pelo Hps. Além disso, o Hps também afetou a infecção pelo IVA, causando aumento da excreção
viral, em conjunto com forte reação inflamatória local e sistêmica. Esses fatos contribuíram para os
sinais clínicos mais graves e uma resposta imune mais rápida.
Uma outra interação menos comum na fase de creche é do IAV associado com MH, pois o
agente bacteriano usualmente infecta animais mais velhos. Deblanc et al. (2012) demonstraram que
a infecção de suínos com MH prévia à inoculação com IAV H1N1 causou doença mais grave
caracterizada por 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. A infecção prévia por MH em animais desafiados pelo pH1N1 acarreta uma resposta
inflamatória mais acentuada e mais precoce frente ao vírus, aumentando a produção de macrófagos,
neutrófilos e citocinas pró-inflamatórias, agravando os sinais clínicos causados pelo IAV
(DEBLANC et al., 2016). Já na coinfecção de MH 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). Em uma avaliação do
impacto econômico gerado pela infecção pelo IAV se observou que a perda é de $3,23 por leitão
afetado. No entanto, na ocorrência de uma infecção mista com MH, as perdas são três vezes maiores
($10,12 por animal), demonstrando o impacto dessa coinfecção na suinocultura (HADEN et al.,
2012).
Doenças respiratórias na terminação
A pneumonia micoplásmica causada pelo MH é uma das principais doenças dos suínos e
destaca-se entre as pneumonias suínas no Brasil. A infecção causa uma broncopneumonia crônica
que cursa com tosse seca e não produtiva e afeta animais de todas as idades, principalmente nas
fases de crescimento e terminação (THACKER & MINION, 2012). A mortalidade dos animais
infectados por MH é baixa, porém o agente causa uma imunossupressão no trato respiratório,
facilitando a infecção por outros patógenos, ocasionando perdas econômicas significativas,
incluindo possíveis mortalidades de animais devido às coinfecções.

101

K.L. Takeuti et al.
A transmissão de MH pode ocorrer de forma direta (vertical ou horizontalmente), ou
indiretamente. No entanto, a presença de matrizes no plantel excretando o patógeno tem importância
significativa na dinâmica de infecção do agente, já que podem perpetuar a infecção nas granjas ou
até mesmo colonizar leitões no período de lactação. Embora seja possível a presença de porcas
positivas para MH ao parto, as leitoas representam a categoria mais importante na transmissão
vertical do agente, pois apresentam menor imunidade e eliminam a bactéria com maior frequência
quando comparadas às matrizes mais velhas (CALSAMIGLIA & PIJOAN, 2000). Num estudo
conduzido por Pijoan (2003) observou-se que 92% das porcas de ordem de parto 0 a 2 excretavam
MH no período lactacional, enquanto que matrizes de ordem de parto maior ou igual a 3 apresentam
positividade bem menor (cerca de 20%).
Sabendo-se da importância das leitoas e matrizes de menor ordem de parto
(CALSAMIGLIA & PIJOAN, 2000) na transmissão de MH para leitões lactentes, Takeuti et al.
(2017b) avaliaram a prevalência de leitoas de reposição (interna) positivas para MH quando
introduzidas em granjas positivas. Observou-se prevalências entre 47 e 67,4% de leitoas positivas
para MH aos 150 dias de idade e uma redução significativa na prevalência de leitoas positivas foi
observada até o desmame. No entanto, a presença de mais de 30% de animais negativos durante todo
o período do estudo também indica claramente a possibilidade da manutenção de subpopulações
negativas nos planteis, gerando uma futura susceptibilidade à infecção por MH. Isso demonstra que
mesmo as leitoas de reposição interna devem ser aclimatadas para que não haja futuras infecções,
especificamente para que a excreção da bactéria não venha a ocorrer durante o período lactacional
e para que os leitões não venham a se infectar neste período.
Sabendo-se que os leitões nascem livres de MH (PIETERS, 2012) e estão suscetíveis à
colonização já nas primeiras semanas de vida (CLARK et al., 1991), a chance que sejam colonizados
por MH durante a lactação quando em contato com matrizes que estejam eliminando a bactéria é
alta. Wurtz et al. (2016) observaram que a chance de infecção pelos leitões é 5.4 vezes maior se suas
mães estiverem excretando a bactéria. Além disso, quanto mais tempo os leitões não infectados
permanecem em contato com porcas positivas (período lactacional maior), maior a probabilidade de
colonização dos leitões por MH (PIETERS et al., 2014). No caso de ocorrer a transmissão entre
porca e leitões, um número significativo de leitões pode ser colonizado através de aerossóis ou
contato direto com suas mães até o desmame (FANO et al., 2007; PIETERS et al., 2014). Ainda, a
prevalência de leitões desmamados colonizados por MH está relacionada não só com o aumento na
prevalência de lesões pulmonares ao abate, mas também com a severidade das mesmas, podendo ser
um indicativo de problema futuro que será observado na terminação e abate (FANO et al., 2007).
Outra forma importante de transmissão de MH é horizontalmente através do contato direto
entre leitões positivos e suscetíveis durante as fases de creche e terminação. A prevalência de leitões
desmamados positivos para MH varia e pode estar relacionada ao tipo de sistema de produção. Em
granjas 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 MH, 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). Para determinar o início e duração da excreção de
MH em infecções naturais, Takeuti et al. (2017a) avaliaram mensalmente leitoas alojadas em três
sítios diferentes desde os 20 dias de idade até o primeiro desmame através de PCR em amostras
obtidas por suabe laríngeo. Somente a partir dos 110 dias de idade as leitoas começaram a ser
detectadas positivas, com um aumento significativo na prevalência (36,4%) de animais positivos aos
140 dias de idade, momento em que normalmente são observados sinais clínicos nos animais.
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Além de favorecer a transmissão horizontal entre os animais e redução de performance ser
observada, a presença de suínos positivos para MH durante a terminação também está correlacionada
com a presença (FABLET et al., 2012) e a severidade de lesões pulmonares ao abate (VRANCKX
et al., 2012), evidenciando o quanto a presença do agente infeccioso na terminação tem relação direta
com as lesões presentes no abate. Existe uma forte associação das doenças respiratórias com fatores
ambientais e de manejo, que aumentam a susceptibilidade do animal à infecção por MH devido a
uma redução dos mecanismos de defesa do sistema muco-ciliar, que atua protegendo o sistema
respiratório do suíno (BARCELLOS et al., 2008). Além disso, situações estressantes, como frio,
disputa por hierarquia, lotação e espaço de cocho inadequados, podem levar à diminuição da
imunidade celular (VERBRUGGHE et al., 2012), que tem papel importante frente à infecção
causada pelo MH. Essas situações que causam imunossupressão ao animal, associados à patogenia
do MH, facilitam a ocorrência de infecções mistas, tanto por vírus quanto por bactérias.
A coinfecção mais frequente nas terminações de granjas brasileiras é de MH e P. multocida.
Num estudo realizado em frigorífico do Rio Grande do Sul, após avaliação histopatológica e
imunohistoquímica, observou-se que mais de 97% dos pulmões com isolamento de P. multocida
apresentavam lesões microscópicas compatíveis com a coinfecção entre as duas bactérias. Além
disso, em 61% dos pulmões acometidos por P. multocida houve marcação positiva para MH
(TAKEUTI et al., 2013). A forma pelo qual a infecção pelo MH favorece a multiplicação de P.
multocida no pulmão foi sugerida por Park et al. (2016), que demonstraram que durante o processo
de multiplicação nos cílios do epitélio respiratório, o MH modifica e aumenta a concentração de um
tipo de lectina conjugada (glicoconjugado rico em L-fucose). A P. multocida utiliza este açúcar
como receptor, desenvolvendo forte aderência e multiplicando-se nas áreas colonizadas pelo MH
em brônquios e bronquíolos. No curso da infecção mista pelas duas bactérias, os sinais clínicos e
lesões tendem a ser mais graves, pois além de pleurites podem ocorrer focos purulentos e abscessos,
capazes de determinar desvios e condenações de carcaças ao abate.
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Resumo
As leitoas de reposição podem contribuir com 50% dos dias não produtivos e em granjas
mal manejadas esse percentual pode ser ainda maior. Leitoas de baixo ganho de peso diário e
estimuladas precocemente podem apresentar maior idade à puberdade em comparação a fêmeas de
alto ganho de peso diário, o que contribui para o acumulo de dias não produtivos. O desempenho
reprodutivo de fêmeas com baixo ganho de peso diário e inseminadas com > 130 kg não parece ser
afetado, principalmente devido ao ganho de peso compensatório observado nessas fêmeas da seleção
a cobertura ou ainda durante a gestação. Além disso fêmeas com baixo ganho de peso diário podem
ser estimuladas à puberdade tardiamente a fim de garantir que haja esse ganho de peso
compensatório. Assim, vários manejos podem ser adotados durante a fase pré-cobertura ou na
gestação com a finalidade de aumentar as chances de retenção de leitoas de baixo ganho de peso
diário no rebanho.
Introdução
As leitoas têm significativa participação no plantel reprodutivo de granjas comerciais de
suínos, representando cerca de 20-25% das fêmeas em produção (ROONGSITTHICHAI et al.,
2013). Esse dado evidencia a importância da seleção de leitoas para a eficiência do sistema
produtivo, que culmina na diminuição dos dias não produtivos (DNP) relativos à preparação e
manejo dessas fêmeas (BORTOLOZZO et al., 2009). O intervalo que compreende a entrada da leitoa
na granja até sua cobertura representa o maior percentual de DNP da granja, e o descarte dessa classe
de animais durante este período tem significativo impacto nos custos de produção, visto que essas
fêmeas não terão produzido nenhum leitão e desta forma acumulam 100% de DNP (LESSKIU et
al., 2011). Assim, desenvolver técnicas de manejo que visam identificar leitoas com grande potencial
produtivo é crucial para a eficiência dos sistemas convencionais de produção de suínos
(PATTERSON et al., 2010).
As linhagens genéticas modernas são mais sensíveis nutricionalmente por terem menor
apetite e menores reservas energéticas no início de suas vidas reprodutivas (YOUNG & AHERNE,
2005). Parâmetros como a idade à puberdade, ganho de peso diário de vida (GPD) e o peso corporal,
que são diretamente relacionados a fatores nutricionais, influenciam seu desenvolvimento
reprodutivo subsequente como porcas (ROONGSITTHICHAI et al., 2013). A recomendação da
primeira cobertura varia de acordo com as características da genética. Leitoas da linhagem
Camborough® devem ser cobertas no 2º estro com uma idade mínima de 200-210 dias e o peso
considerado ideal é 136-145 kg (PIC, 2015), contrapondo para a fêmea da genética DB®, a idade
de cobertura é 230-240 dias e o peso varia de 138-150kg (DB, 2013). No entanto, é fundamental
avaliar fisiologicamente o melhor momento para inserir a leitoa no rebanho e cobri-la, de modo que
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se atinja as metas de cobertura e essa fêmea venha expressar seu máximo potencial reprodutivo
(BORTOLOZZO et al., 2009).
O GPD é um dos principais parâmetros para avalição do desenvolvimento de leitoas. Essa
classe de animais deve apresentar um GPD de vida de 600 g/d aos 140 dias de idade para que atinjam
o peso ideal de cobertura de 135 kg, desta forma os índices não são prejudicados e não haverá
acréscimo de DNP (FOXCROFT et al., 2004; WILLIAMS et al., 2005). A taxa de crescimento
exerce influência sobre diversos parâmetros e consequentemente sobre índices reprodutivos. A idade
a puberdade, está negativamente correlacionada com o GPD, deste modo, fêmeas que possuem altas
taxas de crescimento apresentam o primeiro estro com idade inferior a fêmeas que possuem baixo
GPD (TUMMARUK et al., 2009; KUMMER et al., 2009; AMARAL FILHA et al., 2009;
ROONGSITTHICHAI et al., 2013; MAGNABOSCO et al., 2014). Além disso, fêmeas inseminadas
mais cedo possuem menor idade a puberdade e maior GPD do que fêmeas inseminadas com idade
mais avançada (ROONGSITTHICHAI et al., 2013). Semelhante à idade, o peso à puberdade
também sofre influência do GPD, porém quanto maior o GPD maior o peso a cobertura (KUMMER
et al., 2009; AMARAL FILHA et al., 2009; MAGNABOSCO et al., 2014).
Foxcroft et al. (2004) sugerem que fêmeas com baixos GPDs sejam descartadas a fim de
não acumular mais DNP. Além disso, fêmeas inseminadas com idade mais avançada (> 260 dias)
(i.e. fêmeas que possuem menor GPD) têm a vida produtiva mais curta e maiores riscos de serem
removidas devido à problemas reprodutivos (YOUNG et al., 2008). No entanto, quando se atinge o
peso mínimo à cobertura, mesmo com baixo GPD na seleção (550-577 g/d), não há diferença na
taxa de ovulação, taxa de prenhez, número de embriões viáveis e sobrevivência embrionária
(KUMMER et al., 2009), além disso não houve diferença no número de nascidos totais ou taxa de
parto ao primeiro parto (ROONGSITTHICHAI et al., 2013). Esses dados sugerem que as leitoas
com baixo GPD podem vir a ter um ganho de peso compensatório até o parto, de modo que os
índices reprodutivos e descarte e desses animais com potencial reprodutivo significativo não sejam
afetados. Para tanto, o manejo e estratégias de nutricionais se tornam fatores cruciais para a
produtividade do rebanho. O objetivo da presente revisão é abordar a relação de baixos GPDs de
leitoas de reposição com fatores relacionados ao seus desempenhos reprodutivos.
Ganho de peso diário e idade à puberdade
No sistema produtivo de suínos, a reposição de fêmeas é essencial para a manutenção dos
índices reprodutivos das granjas. Portanto, busca-se a produção de animais capazes de se tornarem
púberes, que entrem no plantel de cobertura precocemente, fiquem prenhes, e apresentem uma vida
produtiva longa e eficiente (MELLAGI et al., 2006). Numa granja bem manejada, estima-se que 85
a 90% das leitoas apresentem cio aos 190 dias de idade (KUMMER, 2008). No entanto, vários
fatores podem interferir na idade à puberdade das leitoas, de maneira independente ou não, dentre
eles o peso (TUMMARUK et al., 2009; ROONGSITTHICHAI et al., 2013), idade de exposição ao
macho (AMARAL FILHA et al., 2009), espessura de toucinho (WILLIAMS et al., 2005) e nutrição
(BELTRANENA et al., 1991). Alguns estudos afirmam que há relação do GPD de vida e a idade à
puberdade de leitoas (BELTRANENA et al., 1991; TUMMARUK et al., 2009;
ROONGSITTHICHAI et al., 2013; MAGNASBOSCO et al., 2014), no entanto são bastante
controversos e não abrangem leitoas com GPD abaixo de 500 g/d.
Beltranena et al. (1991) encontraram correlação quadrática e negativa entre idade à
puberdade e GPD. No entanto o efeito é maior em leitoas com restrição alimentar dos 92 dias de
idade até cinco dias depois do segundo estro (P < 0,01) em comparação a leitoas alimentadas ad
libitum (P > 0,05). Os autores sugerem que quanto maior o GPD, menor a idade à puberdade.
Portanto as fêmeas alimentadas ad libitum não teriam o GPD como fator limitante à puberdade e a
expressariam na menor idade possível, que coincide com um GPD de vida de 600 g/d. Assim, como
Beltranena et al. (1991), Kummer et al. (2009) afirmam que há uma correlação negativa entre idade
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à puberdade e o GPD de vida das leitoas aos 165 dias de idade (r = - 0.36; P = 0.0002). Nesse estudo,
foram formados dois grupos de leitoas com diferentes GPDs na seleção. A estimulação à puberdade
iniciou ao redor dos 144 dias para ambos os grupos. O grupo de fêmeas com maior GPD (G2) (724
vs. 577 g/d) apresentou menor idade à puberdade (155,3 d vs. 164,1 d) em comparação ao grupo de
menor GPD (G1) (P = 0,0002). Da mesma forma, 64% das fêmeas do G2 chegaram à puberdade
após 10 dias de exposição ao macho em comparação com 29% das fêmeas do G1 (P < 0,01), sendo
que 95% das leitoas do G2 apresentaram o 1° estro até os 190 dias de idade enquanto apenas 76%
das leitoas do G1 apresentaram o 1° estro até os 190 dias de idade (P = 0,004). Esses resultados
evidenciam a importância do GPD sobre a puberdade, mostrando que leitoas com menor GPD são
fisiologicamente menos maduras já que possuem uma menor resposta à exposição ao macho em
idades mais jovens (144 d) (Tabela 1).
Tabela 1. Características dos grupos de leitoas de baixo (G1) e alto (G2) GPD à puberdade.
Adaptado de Kummer et al. (2009).
Grupo 1 (577 g/d)
Grupo 2 (724 g/d)
Variáveis
Valor de P
(n = 47)
(n = 56)
164.1 ± 14.2
155.3 ± 9.0
0.0002
Idade à puberdade, dias
Intervalo exposição ao macho puberdade, dias

20.0 ± 15.4

10.8 ± 9.0

0.0003

Peso à puberdade, kg

99.4 ± 12.9

113.4 ± 10.3

<0.0001

GPD na puberdade, g/d

605.0 ± 45.0

729.7 ± 42.5

<0.0001

A exposição ao macho na idade apropriada exerce grande influência e é crítica para o
estímulo da puberdade. A estimulação em idades precoces corresponde à diminuição na idade à
puberdade, porém reflete em um aumento de dias de estímulo (AMARAL FILHA et al., 2009).
Neste estudo conduzido por Amaral Filha et al. (2009), leitoas estimuladas entre 130-149 dias e
leitoas estimuladas entre 150-170 dias, foram divididas em três grupos de GPD: baixo (550-649
g/d), médio (650-725 g/d) e alto (726-830 g/d). Houve uma correlação positiva entre idade de
exposição ao macho e GPD sobre a idade à puberdade (P < 0,05). No grupo de estimulação com
menor idade, as leitoas que possuíam maior GPD apresentaram puberdade mais cedo quando
comparadas com leitoas de baixo GPD. No entanto, a idade à puberdade não foi afetada nas leitoas
com maior idade no início da estimulação. Além disso, similar ao encontrado por Kummer et al.
(2009), o intervalo entre exposição ao macho e puberdade foi maior (P < 0,0001) nas leitoas expostas
ao macho mais cedo do que as expostas em idade mais avançada (19,4 vs. 15,4 dias) (Figura 1)
(AMARAL FILHA et al., 2009). Semelhante a Amaral Filha et al (2009), Magnabosco et al. (2014)
evidenciaram que a primeira manifestação de estro ocorreu mais precocemente em animais com alto
GPD comparado a animais com baixo GPD, no entanto independentemente da idade de exposição
ao macho (140-155 vs. 156-170 dias). Leitoas com GPD intermediário não mostraram diferença de
idade ao primeiro estro. Além disso, o intervalo macho-puberdade foi menor e a manifestação do
estro com 20 e 30 dias após exposição ao macho foi maior nas leitoas de alto GPD do que em leitoas
de baixo GPD.
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Figura 1. Relação da idade à exposição ao macho com a idade à puberdade e o intervalo entre
exposição ao macho e puberdade. Coeficientes de correlação mostram uma associação positiva da
idade à exposição ao macho e idade à puberdade (r = 0.38; P < 0.0001) e uma associação negativa
com intervalo macho-puberdade (r = - 0.19; P < 0.0001). Adaptado de Amaral Filha et al., 2009.
Para serem selecionadas como leitoas de reposição, as fêmeas devem atingir um GPD
mínimo de 600 g/d (FOXCROFT et al., 2004), caso contrário serão descartadas afim de não
acumular DNP e comprometer os índices reprodutivos da granja. Contudo, a partir do momento que
essas fêmeas adquirem uma determinada condição corporal, o GPD passa a não ser mais um
limitante à puberdade (BELTRANENA et al., 1991). Desta forma, leitoas que são estimuladas mais
tardiamente possivelmente consigam atingir essa condição fisiológica que permite que o GPD não
mais influencie a idade à puberdade, bem como outros parâmetros reprodutivos. Nesse sentido,
Walter (2018) categorizou leitoas na seleção, por volta dos 160 dias de vida em quatro grupos
distintos de acordo com o GPD até então: G1 (≥ 480 - ≤ 530g/dia), G2 (>530 - ≤ 580g/dia), G3 (>
580 - ≤ 630g/dia) e G4 (> 630 - ≤ 810g/dia). O estímulo com o macho iniciou aos 169 dias de idade.
Não foi observada diferença entre os grupos na idade à puberdade e no percentual de fêmeas
apresentando o primeiro estro em 10, 20 e 30 dias após início da exposição ao macho (P > 0,05).
Esses dados demonstram que a idade à puberdade das leitoas pode sofrer influência de seu
ganho de peso de vida bem como da idade à exposição ao macho (Tabela 2). Desta forma, selecionar
leitoas com GPD inferior a 600 g/d e estimulá-las tardiamente não afeta a idade à puberdade dessa
classe de animais e se mostra uma ferramenta viável ao diminuir o número de fêmeas descartas por
baixas taxas de crescimento.

110

Leitoas com baixo GPD na seleção tem comprometimento reprodutivo subsequente?

111

F.P. Bortolozzo et al.
O GPD está associado com o peso à puberdade independentemente da espessura de
toucinho ou grau de gordura (BELTRANENA et al., 1991). Como a maturidade corresponde ao
ponto de mínima retenção de nitrogênio, quando o tecido magro para de crescer (GAUGHAN et al.,
1997), é esperado que leitoas de menor GPD precisem de um acréscimo de proteína, pois serão
fisiologicamente menos maduras, o que é sustentado pela pouca espessura de toucinho das fêmeas
de baixo GPD na seleção (9,4 ± 1,8 vs. 11,6 ± 2,6 mm; P < 0,0001) e na primeira inseminação (12,4
± 2,0 vs. 15.2 ± 2.8 mm; P <0,0001) em comparação com fêmeas de alto GPD. Além disso, apenas
29% das fêmeas com baixo GPD apresentam cio após 10 dias de estimulação com o macho em
comparação com 64% das fêmeas com alto GPD (KUMMER et al., 2009).
Influência do GPD nos índices reprodutivos e longevidade da fêmea suína
Assim como o GPD exerce influência sobre a idade à puberdade, também influencia o peso
na seleção e primeira inseminação. Esses três fatores, contudo, não atuam de maneira independente
e podem comprometer a produtividade e longevidade da fêmea suína. Fêmeas que possuem um estro
prévio detectado e peso entre 135-150 kg podem ser inseminadas independentemente da idade e da
espessura do toucinho (BORTOLOZZO et al., 2009), além disso fêmeas com peso maior que 135
kg na primeira inseminação são capazes de atingir o peso ideal de 180 kg ao primeiro parto,
assumindo que ganharão de 35 a 40 kg durante a gestação, e possuem maior número de nascidos ao
longo de três partos (WILLIAMS et al., 2005). Deste modo, como leitoas que possuem maiores
taxas de crescimento na seleção são mais pesadas até a inseminação (KUMMER et al., 2009), essas
atingirão o peso ideal mais rapidamente do que leitoas de baixo GPD.
A taxa de crescimento influencia significativamente o número de nascidos totais e nascidos
vivos de leitoas e o intervalo desmame-estro dessas fêmeas nos ciclos subsequentes, assim o
aumento de 100 g/d no GPD resulta em um aumento de 0,3 a 0,4 leitões por leitegada e um
decréscimo de 0,02 a 0,04 dias no intervalo desmame-estro (TUMMARUK et al., 2001). Amaral
Filha et al. (2010) categorizaram leitoas de acordo com o GPD do nascimento à inseminação em três
grupos: GI (600-700g/d), GII (701-770 g/d) e GIII (771-870 g/d). Foi observado que leitoas dos
grupos de maior GPD (GII e GIII) tiveram maior número de nascidos totais (P < 0,05) do que o
grupo de menor GPD (GI), no entanto a taxa de retorno ao estro e a taxa de parto não foram afetadas.
No entanto, cabe ressaltar que os resultados são controversos. Roongsitthichai et al. (2013)
afirmam que GPD, idade à puberdade e peso à cobertura não interferem no número de nascidos
totais ou nascidos vivos de leitoas (P < 0,05), contudo no segundo parto, leitoas cobertas com > 150
kg (P = 0,05) e com GPD 601-650 g/d (P = 0,012) apresentaram maior número de nascidos totais
em comparação com aquelas que pesaram 136 – 140 kg e tiveram um GPD 551-600 g/d. Além disso
a taxa de parto foi influenciada pela idade à cobertura, sendo que leitoas inseminadas com < 180
dias de idade tiveram menores taxas de parto quando comparadas com leitoas inseminadas com 181200 dias (P < 0,004) e 201-210 dias de idade (P <0,01).
Patterson et al. (2010) categorizaram quatrocentas e trinta e uma leitoas púberes aos 180
dias de vida de acordo com a idade à puberdade em 3 grupos: puberdade precoce (<153 d de idade;
n = 85), puberdade intermediária (154 - 167 d de idade; n = 140) e puberdade tardia (168 - <180 d
de idade; n = 90). Além disso, leitoas não púberes até os 180 dias de idade foram induzidas por
manejos e protocolos hormonais, formando o quarto grupo: não selecionadas (n = 91). Pode-se
observar que não houve diferença de nascidos totais ao longo de 3 partos (P > 0,05) entre os grupos
de idade a puberdade. Os resultados de Young et al. (2008) contrapõem o encontrado por Patterson
et al. (2010). Segundo os autores, o grupo de idade à puberdade (< 185 dias de idade ou > 185 dias
de idade) não afetou o número de nascidos vivos, natimortos, mumificados, desmamados e intervalo
desmame-estro ao 1°, 2° ou 3° partos. No entanto, o número de nascidos totais, nascidos vivos e
desmamados ao longo de 3 partos foi maior (P = 0,03) nas leitoas de que apresentaram o primeiro
estro mais precocemente. Com relação ao GPD, as leitoas foram categorizadas em 4 grupos: < 680;
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680 – 770; 770 – 860; > 860. Os autores afirmam que na primeira parição o número de nascidos
totais, nascidos vivos e natimortos foi maior (P < 0,05) nas leitoas da categoria de maior GPD em
comparação com as leitoas das demais categorias de GPD. No entanto, o número de nascidos totais,
nascidos vivos e desmamados no cumulativo de 3 parições não diferiu (P > 0,39) entre os grupos de
GPD.
Comparando dois grupos de GPD, G1 (577 g/d) e G2 (724 g/d), não foi encontrada
diferença entre número de ovulações, embriões totais e viáveis e sobrevivência embrionária entre os
dois grupos aos 32 dias de gestação (P > 0,05) (KUMMER et al., 2009). Durante a gestação, o G1
(1087 g/d) passou a apresentar maior GPD do que o G2 (927 g/d) (P = 0,0007) e também maior
ganho de peso diário durante a gestação (G1 = 35,4 ± 7,6; G2 = 30,2 ± 9,3; P = 0,0005) (KUMMER
et al., 2009). Esses dados fundamentam a correlação positiva entre o GPD de gestação e a
sobrevivência embrionária (r = 0,29; P = 0,008) encontrada por esses autores e também mostram
que o GPD de vida pode ser compensado na gestação e desta forma não afetar variáveis reprodutivas
como sugerido por Williams et al. (2005). Em estudo realizado por Magnabosco et al. (2014) os
resultados encontrados corroboram com os resultados de Kummer et al. (2009), tanto a taxa de parto
como o número de nascidos totais no primeiro parto não foram afetados pelas três classes de GPD
formadas no início da estimulação com o macho (500-575 g/d; 580-625 g/d; 630-790 g/d)
principalmente em decorrência das fêmeas terem atingido o peso de 130 kg na cobertura.
Recentemente, Walter (2018) acompanhou fêmeas da seleção até a primeira inseminação
pós-desmame. Foi observado que o número de nascidos totais e nascidos vivos não diferiram entre
os grupos de GPD formados na seleção (G1 ≥ 480 - ≤ 530g/dia; G2 > 530 - ≤ 580g/dia; G3 > 580 ≤ 630g/dia; G4 > 630 - ≤ 810g/dia), assim como número de leitões desmamados e intervalo
desmame-estro. Além disso, no momento da cobertura, ao se avaliar o GPD de vida foi observado
que 94,67%, 92,67%, 91,13% e 91,04% das fêmeas nos grupos G1, G2, G3 e G4, respectivamente,
apresentavam GPD > 630g/dia. Esses dados corroboram com Kummer et al. (2009) e percebe-se
que as leitoas de baixo GPD (G1 e G2) podem ser capazes de recuperar o GPD da seleção à
inseminação.
Alvarenga et al. (2012) observaram que leitões com baixo peso ao nascimento (800-1200g),
possuem um ganho de peso compensatório entre 65 e 149 dias de vida, sendo o ganho de peso médio
diário similar ao grupo de animais com alto peso ao nascimento (1800-2200g). Douglas et al. (2013)
avaliaram 8 diferentes grupos de peso ao nascimento, 78% dos animais da categoria de menor peso
ao nascimento (< 1 kg) aumentaram pelo menos uma classe de peso até o abate (148 dias). Além
disso, 47% desses animais foram capazes de compensar completamente ou até exceder a média de
peso final de um dos grupos com peso intermediário ao nascimento. Do mesmo modo, Magnabosco
et al. (2015) verificaram a existência de um ponto de corte de peso ao nascimento (> 1,1 kg) a partir
do qual há uma redução na mortalidade e também proporciona que as leitoas expressem seu
potencial de desenvolvimento até a seleção. Assim, 57% das leitoas pertencentes às menores
categorias de peso ao nascimento, aumentaram pelo menos uma categoria de peso na seleção. Esse
dado evidencia que, de certo modo, leitoas com baixo peso ao nascimento possuem um crescimento
compensatório até a seleção e podem ser capazes de atingir 135 kg no momento da inseminação.
Kummer et al. (2006) estudaram 568 fêmeas alocadas em três grupos de acordo com a idade
e peso a cobertura: G1 (n = 164) - leitoas com GPD ≥700 g/d e inseminadas com <210 d. G2 (n =
165) - leitoas com GPD ≥700 g/d e inseminadas com ≥210 d. G3 (n = 239) - leitoas com GPD < 700
g/d e inseminadas com ≥210 d. Os autores observaram que ao primeiro parto nas fêmeas
inseminadas com a mesma idade (G2 e G3), aquelas que apresentavam maior peso (164 vs. 147, G2
e G3 respectivamente) apresentaram 1 leitão nascido a mais (12,8 vs.11,8; P < 0,05). Além disso, o
número de nascidos totais foi menor em G1 que G2, mas G1 teve 25 dias a menos no total de DNP.
Ao longo de três partos, no entanto, não houve diferença no número de nascidos (P = 0,09) e G2
apresentou maior número de natimortos em comparação a G1 e G3 (5,0 vs. 3,0 e 3,6; P < 0,01)
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(Tabela 3). O aumento no número de natimortos nas fêmeas com maior GPD pode estar relacionado
ao excesso de peso ao parto. Isso poderia estar associado a um parto prolongado, devido a um canal
fetal menos distendido e a contrações uterinas mais fracas (MELLAGI et al., 2009). Assim, leitoas
com GPD ≥ 700 g/d podem ser inseminadas a partir de seu segundo estro com idade entre 185 e 210
dias sem prejudicar seu desempenho reprodutivo ao longo de três partos. Do mesmo modo, para
leitoas com GPD < 700 g/d é aconselhável que a inseminação ocorra mais tardiamente com ≥ 210
dias de idade.

Leitoas com baixa taxa de crescimento (< 600 g/d), mas precoces no amadurecimento
sexual (primeiro estro aos 160 dias de idade) pesariam aproximadamente 96 kg no primeiro estro e
para atingir o peso ideal de cobertura, essas fêmeas teriam que ser inseminadas no 4° ou 5° estro o
que acarretaria num acúmulo de 84 DNP (Figura 2) (FOXCROFT et al., 2004). Magnabosco et al.
(2014) observaram que fêmeas que iniciam o estímulo a puberdade aos 150-170 dias de idade e
apresentam GPD > 625 g/d atingem o peso de cobertura mais facilmente, podendo ser inseminadas
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no segundo ou terceiro estro. Por outro lado, baseado na média de peso (104 kg) atingido por leitoas
com baixo GPD (508 a 625 g/d) ao primeiro estro, essas fêmeas deveriam ser inseminadas no seu
terceiro ou ainda no seu quarto estro para ter o peso adequado à cobertura.

Figura 2. Peso e GPD aos 140 vs. Peso e Estro estimados na cobertura. Adaptado de Foxcroft et al.
(2004).
Em estudo realizado por Tummaruk & Kesdangsakonwut (2015), os ovários de 155 leitoas
foram analisados ao abate quanto ao número de ovulações. Foi observado que o maior número de
ovulações ocorreu em fêmeas que pesaram 141-150 kg no descarte e que há uma correlação positiva
entre peso e número de ovulações (r=0.314, P<0.001) assim como o GPD e o número de ovulações
(r=0.200, P=0.015). Ainda, com aumento de 10 kg no peso corporal há um aumento 1,1 ovulação
(TUMMARUK & KESDANGSAKONWU, 2015) e 0,06 leitão aos nascidos totais
(ROONGSITTHICHAI et al., 2013). Do mesmo modo, dos 4 grupos de GPD formados por Walter
(2018), quando G1 e G2 foram agrupados e, a partir disso, formados dois grupos de acordo com o
peso à cobertura (≤ 130 kg e > 130 kg), ao primeiro parto o grupo > 130 kg obteve maior número
de leitões nascidos totais (P = 0,0009) e nascidos vivos (P = 0,0067) (Tabela 4). Além disso, Lesskiu
et al. (2015) afirmam que fêmeas com < 139 kg na 1ª IA tiveram maior chance de terem leitegada
pequena no segundo parto (RC= 2,00) ou ao longo de 3 partos (RC= 3,28), em comparação às fêmeas
com ≥139kg. No entanto, mesmo quando o peso mínimo à cobertura é atingido (130 kg) é essencial
que as fêmeas tenham um adequado ganho de peso durante a primeira gestação (LESSKIU et al.,
2015). Neste estudo realizado por Lesskiu et al. (2015) foi observado que o ganho de peso até o
primeiro desmame foi importante para a diminuição do intervalo desmame-estro, para aumentar a
taxa de parto e para diminuir o descarte até o terceiro parto.
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> 130 kg (n=238)
158,5±0,9
85,5±0,7
169,9±0,9
191,4±1,0
221,7±1,2
140,7±0,5
95,0±1,4
15,14±0,25
14,14±0,20
3,6±0,3(35,7-0)
2,7±0,4(27,3-0)

Valor de P
0,3815
0,0002
0,2721
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,8325
0,0009
0,0067
0,3764
0,2065

A média é média ± erro padrão da média. ¹A análise não paramétrica está descrita como média ± erro padrão da média
(máximo-mediana).

Idade à seleção, dias
Peso à seleção, kg
Idade na exposição ao macho, dias
Idade à puberdade, dias
Idade à cobertura, dias
Peso à cobertura, kg
Taxa de parto, %
Total de leitões nascidos
Leitões nascidos vivos
Leitões natimortos¹, %
Fetos mumificados¹, %

≤ 130 kg (n=163)
158,1±0,9
83,7±0,7
169,4±0,9
182,1±1,1
210,2±1,3
124,0±0,6
94,5±1,8
14,21±0,27
13,37±0,23
3,6±0,5(38,5-0)
1,9±0,4(23,1-0)

Tabela 4. Desempenho de leitoas selecionadas com baixas taxas de crescimento (G1 + G2), de acordo com o peso na
cobertura. Adaptado de Walter (2018).
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Fêmeas com baixo GPD demoram mais tempo para atingir o peso ideal de cobertura, porém
têm um ganho compensatório durante a gestação. Do mesmo modo, fêmeas com altas taxas de
crescimento e pesadas à inseminação tendem a ser pesadas ao parto, aumentando suas demandas de
mantença no período lactacional (MELLAGI et al., 2009). Amaral Filha et al. (2008) observaram
que leitoas inseminadas com >170 kg tiveram maior número de leitões nascidos, no entanto também
tiveram maior número de natimortos ao primeiro parto que fêmeas inseminadas com menor peso
(Tabela 5). Fêmeas gordas ao parto perderam mais peso na lactação em comparação com fêmeas
magras e tenderam (P < 0,09) a ter menos nascidos totais e nascidos vivos no ciclo subsequente em
comparação a fêmeas magras (YOUNG et al., 2004). Similarmente, leitoas mais pesadas ao parto
tiveram maior perda de peso durante a lactação, e tiveram menor número de nascidos ao segundo
parto em comparação a fêmeas que tiveram menor perda de peso na lactação (9,4 leitões vs. 10,2
leitões; P < 0,05) (SCHENKEL et al., 2010). Por outro lado, Lesskiu et al. (2015) observaram que
fêmeas com menor perda de peso durante a lactação têm maiores riscos de terem menor tamanho de
leitegada ao segundo parto, o que provavelmente é explicado pelo fato de que elas não foram capazes
de superar o efeito prejudicial de um ganho de peso reduzido durante a 1ª gestação e/ou o baixo peso
atingido ao primeiro parto.
Tabela 5. Desempenho de leitoas ao primeiro parto de acordo com o peso na primeira cobertura.
Adaptado de Amaral Filha et al. (2008).

Itens
Total de nascidos,
n

Grupos de peso na primeira cobertura, kg
130-150
151-170
171-200
12,1 ± 2,8a

12,4 ± 2,9a

12,8 ± 3,1b

Nascidos vivos, n

11,1 ± 2,8a

11,1 ± 3,0a

11,3 ± 3,2a

Natimortos,%

5,3 ± 10,4a

6,3 ± 11,5a

8,0 ± 14,3b

Mumificados, %

3,0 ± 5,9a

3,3 ± 6,4a

3,0 ± 6,1a

Diferentes letras na mesma linha indicam diferença significativa (P < 0,05).

A taxa de descarte até o terceiro parto também foi afetada pelo peso no primeiro desmame
e pelo ganho de peso da primeira inseminação ao primeiro desmame, pois essas características foram
associadas a transtornos reprodutivos (intervalo desmame-estro longo e taxa de parto) (LESSKIU et
al., 2015). Segundo Tani et al. (2018), 40% das fêmeas foram removidas devido a problemas
reprodutivos, sem nenhum parto bem-sucedido. Foxcroft et al. (2004) sugerem que leitoas que não
atingirem o GPD de 600 g/d aos 140 dias de idades devem ser descartadas a fim de não acumular
DNP. No entanto, no que se refere à idade tardia à cobertura dessas fêmeas de baixo GPD, Tani et
al. (2018) afirmam que há um aumento de apenas 0,3% nos riscos de remoção para cada 100 dias
acrescidos na idade à cobertura. Em contrapartida, Roongsitthichai et al. (2013) afirmam que leitoas
que apresentaram o primeiro estro com idade mais avançada foram removidas do rebanho por
problemas reprodutivos com maior frequência que fêmeas com idade precoce à puberdade e o GPD
não influenciou a ordem de parto no descarte (Tabela 6). Além disso a principal causa de descarte
foram os problemas reprodutivos correspondendo a 71,3% dos descartes, seguido por múltiplos
fatores (22,2%) e problemas locomotores (6,5%) (Figura 3). Para Walter (2008) houve maior
percentual de remoção até a inseminação após o primeiro desmame nas fêmeas que foram
selecionadas com GPD ≤ 580 g/d quando comparadas as fêmeas com GPD > 630 - ≤ 810 g/d,
corroborando com Roongsitthichai et al. (2013) a principal causa de remoção foi reprodutiva.
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Amaral Filha et al. (2008) observaram que conforme há um aumento do peso à cobertura, aumenta
também a taxa de descarte devido a problemas locomotores.
A inseminação em idade mais precoce (segundo estro) de leitoas com altas taxas de
crescimento é uma estratégia para evitar matrizes muito pesadas ao parto. Com isso, espera-se
diminuir o número de natimortos intra-parto e melhorar o desempenho após o primeiro desmame
(MELLAGI et al., 2009).
Tabela 6. Idade à puberdade, peso e ganho de peso diário de fêmeas descartadas em diferentes
ordens de parto. Adaptado de Roongsitthichai et al. (2013).
Ordem de parto no descarte
2-4
≥5

Parâmetros

0-1

Idade à puberdade, d

204,4 ± 0,7a

202,6 ± 0,9ab

198,9 ± 2,1b

Peso corporal, kg

139,4 ± 0,2a

140,2 ± 0,3b

139,5 ± 0,7ab

599,4 ± 1,4a
603,5 ± 1,9a
595,5 ± 4,5ª
GPD, g/d
Diferentes letras na mesma linha indicam diferença significativa (P < 0,05).

Figura 3. Razões para remoção de leitoas com diferentes categorias de idade à puberdade. Adaptado
de Roongsitthichai et al. (2013).
Baixo GPD: o que pode ser feito?
Como exposto ao longo desta revisão, os trabalhos mais recentes demonstram que leitoas
de baixo GPD não têm sua produtividade afetada (KUMMER et al., 2009; MAGNABOSCO et al.,
2014; WALTER, 2018) principalmente pelo ganho de peso compensatório que existe da seleção à
cobertura e também durante a gestação. Como essa categoria de fêmeas contribui com
aproximadamente 50% do DNP/ano de fêmeas suínas, tem-se um considerável impacto econômico
devido ao acumulo de DNP decorrente do atraso da maturidade sexual de fêmeas de baixo GPD.
Assim, algumas intervenções podem ser feitas a partir do momento da seleção a fim de recuperar a
leitoa de baixo GPD para que sua produtividade não seja afetada e também para que possa ser
responsiva ao macho mais precocemente.
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(I) Flushing
Leitoas pré-púberes precisam da dieta adequada, estratégias de alimentação, acomodação e
tempo para acumular o peso, reservas e condição corporal adequados para a cobertura (CLOSE e
COLE, 2001). O manejo alimentar de leitoas varia de acordo com a genética em questão. Para
fêmeas DB a recomendação é uma restrição moderada desde a chegada da leitoa no rebanho até os
215 dias de idade, quando então tem início o flushing. O flushing é uma ferramenta de manipulação
alimentar que consiste no maior aporte nutricional, fornecido cerca de 15 dias antes da data prevista
da inseminação (DB, 2013). Por outro lado, para fêmeas da genética PIC a recomendação é de
alimentação à vontade do momento que a fêmea é alojada na creche até o momento da cobertura
(PIC, 2015), o que corrobora com Aherne e Kirkwood (1985) que afirmam que para ganhar
vantagem através de uma idade mais jovem à puberdade e máxima taxa de ovulação as leitoas
deveriam ser alimentadas à vontade até o momento da cobertura.
Beltranena et al. (1991) avaliaram 145 leitoas de acordo com a quantidade de ração
ingerida. Dos 47,2 kg até a puberdade as leitoas recebiam 2,0 kg/d (L) ou ad libitum (H). Da
puberdade até o segundo estro metade das leitoas que recebiam 2,0 kg/d passou a receber 2,8 kg
(LH) e a outra metade continuou recebendo 2,0 kg (LL), enquanto que as fêmeas do grupo H
seguiram recebendo ração ad libitum (HH). Foi observado que o flushing não aumentou o número
de ovulações nas fêmeas LH, apenas igualou os níveis ovulatórios entre LH (14,0) e HH (14,7). No
entanto, foi observado que o ganho de peso entre o primeiro e segundo estro foi quase duas vezes
maior nas leitoas HH (15,4 kg) comparadas a leitoas LL (7,8 kg), as fêmeas do grupo LH tiveram
ganho de peso intermediário (12,1).
Rhodes et al. (1991) suspeitavam que o flushing poderia aumentar o número de nascidos
totais. Assim, classificaram 267 leitoas em quatro tratamentos diferentes: controle, altrenogest,
flushing e altrenogest + flushing. Foi observado que a taxa de ovulação (número de corpos lúteos)
foi maior (P< 0,05) nas fêmeas pertencentes aos grupos com flushing (14,5 ± 0.4 vs. 13,4 ± 0.4) em
comparação com as que não receberam flushing, independente de terem recebido ou não altrenogest.
Além disso, o flushing aumentou o número de nascidos totais (10,3 ± 0,6 vs. 9,0 ± 0,5; P < 0,05) e
também o peso da leitegada em 1,43 kg/leitegada (P = 0,01).
Desta maneira, o flushing pode ser utilizado para aumentar o número de ovulações e
consequentemente o número de nascidos totais independente do GPD na seleção. O efeito do
flushing incrementando o número de ovulações e o tamanho da leitegada é bastante consolidado. No
entanto, também devemos levar em conta que, para fêmeas selecionadas aos 160 dias de idade com
GPD < 630 g/d, pode-se optar pela realização do flushing ou ainda do fornecimento de ração à
vontade a fim de aumentar o GPD dessas fêmeas até a puberdade. Com isso, aumenta-se a chance
dessas matrizes alcançarem o alvo de peso na cobertura sem que comprometam a produtividade.
Além disso, com o aumento do aporte nutricional esta fêmea pode se tornar madura mais
precocemente o que viria a diminuir os DNP. Para fêmeas que possuem GPD ≥ 630 g/d o indicado
é seguir as recomendações da genética (Figura 4).
(II) Estímulo com o macho
Tendo em vista que leitoas de alto GPD são mais responsivas à estimulação ao macho do
que leitoas de baixo GPD (KUMMER et al., 2009) e que leitoas de baixo GPD quando estimuladas
precocemente (140 – 155 dias de idade) tiveram menor manifestação de estro do que leitoas
estimuladas tardiamente (156 – 170 dias de idade) (MAGNABOSCO et al., 2014), fica evidente que
leitoas de menor GPD demoram mais para atingir a maturidade sexual. Deste modo, leitoas de alto
GPD (≥ 630) podem iniciar o estímulo à puberdade em idade mais precoce (144 dias de idade)
enquanto que fêmeas que baixo GPD podem ser estimuladas com idade mais avançada (> 150 dias
de idade). Assim, fêmeas de baixo GPD conseguem aumentar as reservas corporais, principalmente
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se em conjunto ao manejo tardio de estimulação essas fêmeas receberem maior aporte nutricional
por flushing ou fornecimento de ração ad libitum durante toda a fase de crescimento.

Figura 4. Possíveis manejos que podem ser utilizados para leitoas de baixo GPD.
(III) Peso à cobertura
Como citado por vários autores, fêmeas que não atingem o peso 130 kg na cobertura têm
seu desempenho reprodutivo afetado (WILLIAMS et al., 2005; FOXCROFT et al., 2008;
KUMMER et al., 2009; MAGNABOSCO et al., 2014; WALTER, 2018), portanto não é indicada a
inseminação de fêmeas com < 130 kg. Nestes casos, mesmo que acumule mais DNP, a inseminação
deve ser feita no próximo cio ou no subsequente (momento que a fêmea alcançar 130 kg).
(IV) Ganho de peso na gestação
Como já abordado anteriormente, o ganho de peso durante a gestação é fundamental para
evitar os efeitos deletérios em leitoas que não tiveram um ganho de peso compensatório
anteriormente a esta fase (LESSKIU et al., 2015). A recomendação da genética deve ser seguida
para fêmeas que apresentem GPD ≥ 630 g/d. No entanto, para fêmeas com menor GPD as
quantidades de ração podem ser ajustadas para garantir que o ganho de peso na gestação seja > 30
kg para evitar perdas de desempenho reprodutivo ao parto e na lactação. Nesse sentido, parece
coerente implementar uma estratégia nutricional de recuperação de estado corporal nessas fêmeas
de baixo GPD ao longo do primeiro mês de gestação. No entanto, é uma estratégia que necessita
uma avaliação mais detalhada.
Considerações finais
Leitoas com GPD < 630 g/d requerem maiores cuidados e contribuem mais para DNP do
que leitoas com GPD ≥ 630 g/d. No entanto, essas fêmeas não precisam ser removidas do rebanho,
pois seus índices reprodutivos não diferem de leitoas com alto GPD quando são inseminadas com >
130 kg. Para que leitoas de baixo GPD se mantenham no rebanho é fundamental garantir o aporte
nutricional adequado e ajustado para que essas fêmeas consigam ter o ganho de peso compensatório
necessário na fase pré-cobertura e também na gestação. Além disso, utilizar manejos de estimulação
à puberdade na idade adequada (> 150 dias), garante que a mão-de-obra seja concentrada no período
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em que maiores percentuais de leitoas de baixo GPD entrarão no cio. Deste modo, leitoas de baixo
GPD não precisam ser descartadas na seleção. A utilização de manejos que visem a recuperação
dessas fêmeas se mostram eficazes e uma alternativa para granjas que trabalham com leitoas com
GPD < 630 g/d. Entretanto, é fundamental que sejam feitas avaliações do desempenho reprodutivo
ao longo da vida dessas matrizes, bem como seja avaliada a taxa de retenção no rebanho.
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Introdução
A longevidade de uma fêmea suína é o período transcorrido desde o ingresso no plantel
reprodutivo até a sua remoção (morte ou descarte) e, em geral, é estimada pela ordem de parto (OP)
no momento da remoção (LUCIA, 2007). Atualmente, a taxa anual de descartes em rebanhos
comerciais é de aproximadamente 45% (30% a 60%), com um percentual de reposição que variou
entre 42% e 70% nos últimos anos (GILLESPIE, 2017). Altas taxas de descarte aumentam o
percentual de fêmeas jovens no plantel, que possuem menor potencial produtivo e maior risco de
serem descartadas precocemente (STALDER et al., 2012).
A incapacidade de reter uma maior proporção de matrizes com OP elevada requer um
aumento no número de leitoas de reposição inseridas no rebanho (KNOX, 2016). A reposição é uma
prática importante para a evolução do rebanho, pois possibilita a maximização dos ganhos
produtivos através da melhoria genética dos animais, no entanto, a taxa anual de entrada de fêmeas
deve ser controlada. Essa prática pode ser realizada de duas formas distintas: através da reposição
interna, na qual há produção de leitoas na própria granja, ou através da reposição externa, recebendo
esses animais de granjas multiplicadoras ou via quarto sítio (BORTOLOZZO & WENTZ, 2006).
De acordo com Bortolozzo et al. (2009), um fluxo constante na entrada de leitoas de alta qualidade
aumenta a longevidade, estabiliza a estrutura de OP, permite atingir as metas de reprodução
semanais, além de reduzir os custos de reposição. Seguir as recomendações de manejo e
desenvolvimento corporal são fundamentais para garantir uma maior longevidade das futuras
matrizes. Outros fatores comumente abordados que afetam a longevidade, e serão discutidos nessa
revisão, são relacionadas ao baixo consumo alimentar durante a fase de lactação, duração da
lactação, fatores que desencadeiam uma baixa performance reprodutiva e informações mais recentes
do impacto do peso ao nascimento sobre a longevidade das matrizes.
Taxas elevadas de remoção além de causarem um potencial prejuízo em eficiência
reprodutiva também possuem impacto econômico, pois um percentual expressivo de fêmeas é
descartado antes do retorno do capital investido (STALDER et al., 2003). Ainda, a taxa de descarte
pode influenciar no fluxo de produção da granja, levando à inconsistência nas metas semanais
estabelecidas para coberturas, partos, desmames e vendas de animais (LUCIA, 2007). Dessa forma
é de extrema importância que cada sistema tenha sua política de descartes bem definida para que
possam identificar os diferentes fatores e/ou práticas que levam aos descartes, com o objetivo de
manter uma estrutura etária estável do plantel e uma produção sem grandes variabilidades. Esta
revisão tem como objetivo caracterizar o impacto produtivo e econômico de altas taxas de descarte,
destacar a importância em aumentar a taxa de retenção e atualizar informações que possam
contribuir para a identificação das fêmeas com maior risco de serem descartadas precocemente.
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Causas de descarte e cuidados na interpretação de resultados
As causas de descarte variam entre os diferentes sistemas de produção e muitas vezes está
associada aos critérios de decisão estabelecidos em cada unidade produtiva. Diversos estudos
avaliando a ocorrência das razões de descarte foram realizados (Tabela 1) e a maioria deles apontam
as falhas reprodutivas como o principal motivo de descartes (30-40%), caracterizadas
principalmente por: retornos ao estro (39,7%), abortamentos somados a fêmeas vazias ao parto
(33,3%) e anestro (27%) (LUCIA et al., 2000). Outras causas observadas são os problemas
locomotores, como claudicações e aprumos defeituosos, diminuição no número de leitões nascidos
ou desmamados, e descartes decorrentes à idade avançada das fêmeas.
Tabela 1. Percentual das razões de descarte em fêmeas suínas em diferentes estudos
Referência*
Lucia et al. (2000)
Engblom et al.
(2007)
Ulguim et al.
(2014)
Zhao et al. (2015)

Falhas
reprodutivas

Performance
produtiva

Idade
avançada

Problemas
locomotores

Diversos

33.3

20.6

8.7

13.2

13.3

26.9

9.5

18.7

8.6

3.6

23.3

29.5

24.6

12

10.6

35.3

5.4

16.4

22.5

1.2

*Os trabalhos de Lucia et al. (2000) e Zhao et al. (2000) incluíram na análise todas as categorias de fêmeas,
enquanto que os demais incluíram fêmeas a partir do primeiro parto.

As diferentes razões de descarte possuem uma distribuição diretamente relacionada a OP
dos animais. Fêmeas mais jovens (OP≤3) possuem maior predisposição de serem descartadas por
falhas reprodutivas e locomotoras (LUCIA et al., 2000). Ulguim et al. (2014) ao analisarem unidades
de quarto sítio encontraram as falhas locomotoras como a principal causa dos descartes (45,4%) e
falhas reprodutivas como a terceira razão (23,2%) de descarte. A baixa produtividade (caracterizada
pela redução no número total de leitões nascidos) é mais comum entre OP4 e OP6. Idade avançada
é a causa mais comum de remoções nas fêmeas acima de 7 partos (LUCIA et al., 2000).
A utilização de sistemas informatizados de gerenciamento de dados auxilia na avaliação
das informações de descartes. Esses sistemas integram a coleta e armazenamento de dados e
disponibilizam os meios para análise permitindo ao produtor converter esses registros em
informações aplicadas ao diagnóstico na granja e o auxilie na tomada de decisões. Porém, esses
sistemas podem apresentar algumas falhas que interferem nos resultados finais. Knauer et al. (2007)
ao analisarem a precisão das classificações de descartes de fêmeas realizadas por funcionários em
granjas comerciais de suínos nos Estados Unidos, encontraram uma alta proporção de classificações
imprecisas (23%). Diversos fatores contribuem como fontes de erro para esses resultados: o sistema
permite atribuir apenas uma única razão de descarte para cada porca, de modo que múltiplos fatores
podem ter contribuído para ela ocorrer, restando ao funcionário interpretar a principal causa e
ignorar as demais; a granja fornece descrições específicas de razões de descarte com o objetivo de
facilitar o registro no banco de dados, não permitindo a adição de novas causas. Além disso, podem
haver falhas na qualificação dos funcionários, levando a erros nas classificações por não estarem
aptos para realizar essa interpretação. Possuir dados precisos e decisões de descarte transparentes
são essenciais para o gerenciamento exato da granja e para a tomada de decisões comerciais, além
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de serem importantes para pesquisadores quantificarem a importância econômica das causas de
descartes (KNAUER et al., 2007).
Impacto produtivo e econômico de altas taxas de descarte
Após a entrada da fêmea de reposição no plantel produtivo é esperado que essa permaneça
em produção o maior tempo possível para retornar o investimento realizado. Assim, é necessário
que se tenha uma adequada taxa de reposição e de descartes para permitir que as fêmeas sejam
descartadas apenas após o terceiro parto, quando já retornaram os custos de reposição (STALDER
et al., 2003). No entanto, estudo realizado por Lucia et al. (2000) observou que aproximadamente
60% das fêmeas descartadas possuem ordem de parto OP ≤ 3. Além disso, recentemente Engblom
et al. (2016) relataram uma taxa de retenção de 41% até o terceiro parto. Com isso, a média de OP
ao descarte varia de 3,1 a 3,7 (STALDER et al., 2003). Considerando que o retorno do investimento
ocorre a partir do terceiro parto (com aspectos que serão abordados na sequência), isso indica que
em geral as fêmeas descartadas mal cobrem o custo de reposição no momento do descarte
(GRUHOT et al., 2017).
O retorno financeiro é, obviamente, dependente do número de leitões nascidos e
desmamados que as fêmeas apresentam em cada parto. Segundo Stalder et al. (2003) fêmeas que
apresentaram em média 8,6 leitões nascidos vivos até o sexto parto resultaram em prejuízo de US$
20, enquanto fêmeas que tiveram 11,6 leitões nascidos vivos na média dos partos apresentaram um
lucro de US$ 52 já no segundo parto. Recentemente Gruhot et al. (2017) demostraram através de
um estudo de análise econômica (em cenário específico de produtividade e custo), que o descarte de
fêmeas OP6 oferece a distribuição mais rentável de retorno de investimento líquido (15,3%).
Sugerem também que o descarte de fêmeas entre a OP5 a 9 trazem um melhor retorno do
investimento comparados ao descarte de fêmeas com OP1 a 4. Adicionalmente, o mesmo estudo
indicou que fêmeas mais velhas produzem leitões mais baratos quando comparados a fêmeas mais
jovens, e que os sistemas de produção estão deixando de ganhar US$0,42 por leitão desmamado
quando descartam fêmeas com média de idade de 3,1 ao invés de mantê-las até que o retorno sobre
o custo total seja mais alto.
Do ponto de vista produtivo, deve-se salientar que altas taxas de descarte
proporcionalmente aumentam o percentual de fêmeas jovens no plantel. Principalmente fêmeas OP1
e OP2 são menos produtivas comparadas as fêmeas OP3 a 6, o que resulta em um menor número de
leitões produzidos (GRUHOT et al., 2017; KOKETSU et al., 2017). Fêmeas mais jovens também
apresentam uma maior chance de retornarem ao estro após a inseminação. Vargas et al. (2009a)
relataram que primíparas e leitoas têm, respectivamente, 4,9 e 3,1 vezes mais chances de retornarem
ao estro após a inseminação quando comparadas com fêmeas de OP>2. Esse fato pode ser explicado
por falhas na detecção do estro o que pode levar a uma inseminação fora do intervalo ideal (até 24
horas antes da ovulação) e, nas primíparas, pelo catabolismo lactacional influenciar a qualidade de
folículos e óocitos, ocasionando corpos lúteos e embriões de baixa qualidade, aumentando as
chances da perda da prenhez (BRACKEN et al., 2003).
Importância em aumentar a taxa de retenção e longevidade das matrizes
Medidas que permitem aumentar a taxa de retenção têm como finalidade melhorar
indicadores reprodutivos e econômicos. Como um percentual expressivo dos descartes é relacionado
às fêmeas com OP≤3, atenção especial a estas categorias deve ser dedicada. Espera-se que 70% das
fêmeas permaneçam no rebanho até esse período (PINILLA & LECZNIESKI, 2010). Como
comentado anteriormente, reter fêmeas no mínimo até o terceiro parto é fundamental para retornar
o custo do investimento, além de contribuir na redução dos dias não produtivos e proporcionar a
manutenção de uma estrutura etária estável no plantel.
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Manter uma estabilidade etária está associado a possuir um maior número de matrizes OP3
a OP5 no rebanho em relação às outras ordens de parto, o que significa possuir um percentual de
fêmeas com maior produtividade no rebanho. De acordo com Wentz et al., 2007, a distribuição
recomendada de fêmeas com OP entre 3 e 5 é de aproximadamente 36% (Figura 1).
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Figura 1. Distribuição recomendada e limites aceitáveis por ordem de parto de um plantel de suínos
estabilizado (Wentz et al., 2007).
Koketsu (2005) ao estudar granjas com a estrutura etária do rebanho estável, observou que
essas apresentam maior percentual de matrizes com OP≥3 (49,4%) quando comparadas a granjas
com padrão flutuante de reposição (42,3%), possuem também ordem de parto mais elevada no
momento do descarte e menor taxa de reposição. A retenção de fêmeas com OP≥3 melhora o número
de leitões desmamados/fêmea/ano, partos/fêmea/ano, reduz o número de dias não produtivos e
melhora a taxa de parto em relação a granjas com uma maior flutuação na taxa de reposição. Porém,
apesar dessas melhorias produtivas, apenas 27% das granjas avaliadas eram estáveis, o que pode
indicar problemas nas decisões de retenção e descartes e no manejo com as matrizes (KOKETSU,
2005). Assim, é importante na rotina produtiva proporcionar as condições de expressão do potencial
produtivo das matrizes e ter critérios bem definidos de identificação das fêmeas mais produtivas.
Fêmeas que apresentam alta eficiência produtiva (nº de leitões nascidos vivos/fêmea/ano) e alta
longevidade (OP≥6) obtêm um maior número de leitões nascidos vivos, maior taxa de parto entre o
1º e o 8º parto e menor número de dias não produtivos em relação à fêmeas com eficiência reduzida
(SASAKI & KOKETSU, 2008). Dessa forma, manter um rebanho com OP estável, com fêmeas
eficientes e prolíficas permite um retorno do investimento mais rápido e maior lucratividade devido
ao melhor desempenho das matrizes e dos leitões.
Uma reflexão que deve ser realizada é relacionada ao fato do uso da OP no momento da
remoção ser o parâmetro mais utilizado para caracterizar a longevidade reprodutiva de matrizes
suínas. Deve-se considerar que fêmeas de mesma OP no momento da remoção não necessariamente
apresentam a mesma longevidade no rebanho, pois esse parâmetro não considera os diversos eventos
durante o intervalo entre partos que podem apresentar impacto sobre o desempenho reprodutivo.
Esses eventos somam à fêmea um número de dias não produtivos que não são contabilizados pela
OP ao descarte (LUCIA, 2007).
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Fatores associados a longevidade das matrizes
Diversos fatores estão associados a longevidade das matrizes, podendo ser de ordem
genética ou ambiental. A herdabilidade para a longevidade é de 0,05 a 0,19 (SERENIUS &
STALDER, 2004) sendo uma alternativa para aumentar a permanência das fêmeas no rebanho a
longo prazo. No entanto, a inclusão da longevidade nos programas de seleção é limitada em função
das características serem expressas tardiamente durante a vida do animal (ENGBLOM et al., 2016).
A maioria dos fatores diretamente relacionados a longevidade estão associados ao ambiente/manejo
e a outros fatores como idade a primeira cobertura e parto, consumo de ração e perda de peso durante
a lactação (KNAUER et al., 2010) e re-inseminações de retornos (STALDER et al., 2004).
As condições da leitoa no momento da inseminação como idade, peso e espessura de
toucinho podem indicar se essa fêmea terá uma adequada longevidade (KNAUER et al., 2010).
Leitoas que apresentam menos de 135 kg na primeira cobertura possuem menor número de leitões
nascidos ao longo de 3 partos. Da mesma forma, o excesso de peso no momento da gestação e do
parto, podem estar relacionados a descartes por falhas locomotoras (BORTOLOZZO et al., 2009).
Avaliando leitoas de altas taxas de crescimento (≥700 g/d) a primeira inseminação em leitoas de
diferentes idades (198 d vs 223 d), Kummer et al. (2006) não observaram diferenças na média de
nascidos totais e na taxa de descarte até o terceiro parto (11,9 vs 12,5 e 29,3 vs 24,8% para fêmeas
novas e velhas, respectivamente). Embora o estudo de Kummer et al. (2006) em geral tenha utilizado
leitoas com altas taxas de crescimento é importante considerar que leitoas com taxa de crescimento
muito baixas podem ter o desempenho comprometido e com isso aumentar a chance de descarte por
falha reprodutiva. Além das condições no momento da cobertura, também são importantes as
condições ao parto e ao desmame. Segundo Foxcroft (2002) o ideal é que as leitoas atinjam o
primeiro parto pesando em torno de 180 kg para diminuir os efeitos do catabolismo da primeira
lactação e assim ter um bom estado corporal ao desmame. Lesskiu et al. (2015) acompanharam
leitoas desde a primeira inseminação até o terceiro parto e relataram que fêmeas que desmamaram
com <159,5 kg apresentaram 4,73 vezes mais chance de não parirem quando comparadas as que
desmamaram com >170,0 kg. Além disso os autores relataram que a cada 10kg a mais de ganho de
peso da primeira inseminação ao primeiro desmame há uma redução da chance de descarte até o
terceiro parto por problemas reprodutivos.
Para atingir uma condição adequada ao desmame é necessário um bom manejo durante a
lactação evitando perda excessiva de peso nesse período. Uma alta perda de condição corporal
durante a lactação pode afetar o desempenho reprodutivo subsequente. Fêmeas que perdem acima
de 5% de seu peso corporal apresentam uma redução de 0,5 leitão no parto subsequente
(SCHENKEL et al., 2010). Fêmeas que apresentam uma leitegada menor ao segundo parto
apresentam uma queda de 2% na taxa de parto, e uma redução de 0,6 leitão no total de nascidos no
terceiro parto quando comparadas com fêmeas que apresentam um alto número de nascidos totais.
Além disso, matrizes que têm um baixo número de nascidos no segundo parto são descartadas mais
cedo (OP 6) em relação as que têm um alto número de nascidos no segundo parto (HOVING et al.,
2011). Fêmeas que apresentam grande catabolismo além de terem um menor número de nascidos
podem apresentar um intervalo desmame-estro prolongado ou mesmo anestro (KOKETSU & DIAL,
1997).
Uma alternativa para fêmeas em anestro é a utilização de indutores do crescimento folicular
e de ovulação. O uso de PG600, uma associação de gonadotrofina coriônica equina (eCG) com
gonadotrofina coriônica humana (hCG) tem sido empregado em diversos casos tanto em leitoas
como em porcas (PATTERSON et al., 2016). Entretanto, Patterson et al. (2016) demonstraram que
leitoas com estro induzido através do uso de PG600 apresentam uma taxa de retenção menor até o
4 parto quando comparadas com fêmeas que apresentaram o cio naturalmente (72,3 vs 68,3 %,
respectivamente). Para as variáveis de nascidos totais e de taxa de parto não houve diferença
(p>0,05).
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Uma variável reprodutiva que também afeta a taxa de descarte e consequentemente a
longevidade das fêmeas de um rebanho é o retorno ao estro. Vargas et al. (2009b) avaliaram o
desempenho reprodutivo subsequente de fêmeas que foram re-inseminadas após retorno ao estro e
abortamento. Fêmeas que foram re-inseminadas após retorno apresentaram uma taxa de parto menor
(81,6 vs 91,3%, p<0,05) e uma taxa de retorno maior (14,4% vs 6,5%) quando comparadas com
fêmeas que tiveram apenas o primeiro serviço. Além disso, o percentual de fêmeas que retornaram
ao estro foi maior (p<0,05) para leitoas e primíparas do que para fêmeas com OP≥2 (5,7 e 8,7% vs
4%).
Nas últimas décadas, ocorreu uma intensa seleção genética para o aumento do número de
leitões nascidos, entretanto, a seleção para um maior peso ao nascer não foi concomitante. Assim,
houve o aparecimento de uma grande quantidade de leitões com baixo peso ao nascer (QUINIOU et
al., 2002). Esses leitões normalmente ingerem menos colostro e consequentemente apresentam uma
menor quantidade de imunoglobulina sérica o que compromete a sobrevivência e o desempenho
futuro (FERRARI et al., 2014). Uma das causas de leitões de baixo peso é o crescimento intrauterino retardado que afeta o crescimento e o desenvolvimento das células desses animais, como por
exemplo, células musculares e intestinais (ALVARENGA et al., 2013). Portanto, as células do
sistema reprodutivo também podem ser afetadas pelo peso ao nascer. Magnabosco et al. (2016)
avaliaram o desempenho reprodutivo de 835 leitoas divididas em 8 classes de peso ao nascer e
observaram que aquelas com peso ao nascimento entre 410g e 1280g foram 10 kg mais leves na
primeira cobertura quando comparadas com fêmeas com peso entre 1620g e 2400g ao nascer. Além
disso, os autores relatam que fêmeas com baixo peso ao nascer (410 a 990g) possuem menor
longevidade quando comparadas as leitoas que nasceram com peso entre 1000g e 1280g e também
em relação aquelas que nascem com 1620g a 2400g (199d, 300d e 378d, respectivamente).
Outro fator que pode influenciar a longevidade das fêmeas dentro de um rebanho é o
sistema de alojamento. Nos últimos anos, a produção de suínos tem sofrido forte pressão por parte
do mercado consumidor para a criação de matrizes em baias coletivas que permitam uma maior
expressão do comportamento natural dos animais, proporcionando melhor bem-estar. Entretanto, o
sistema de alojamento pode acarretar em descartes precoces das fêmeas por problemas reprodutivos
e locomotores. Estudo realizado por Cunha et al. (2018) demonstrou que fêmeas alojadas em baias
coletivas 7 dias após a IA apresentaram uma taxa de prenhez aos 28 dias menor do que fêmeas que
foram alojadas em gaiolas (93,4 vs 88,2%, respectivamente). Além disso, aquelas que foram alojadas
em baias 7 dias após a IA apresentaram mais chance de sofrerem problemas de casco quando
comparadas com fêmeas alojadas em gaiolas durante toda a gestação (Razão de chance = 2,2; 2,8;
4,1; 4,2; 4,1; 4,5 e 9,6 para os dias 10, 19, 30, 33, 42, 53, e 107 de gestação, respectivamente). No
final do experimento, o grupo de fêmeas que foi alojado em baias aos 7 dias após o IA apresentou
mais fêmeas descartadas devido a problemas reprodutivos do que o grupo de fêmeas alojadas em
gaiolas (3,6 vs 0,0%, respectivamente).
Determinações e estratégias para o descarte de fêmeas suínas
Para uma boa longevidade das fêmeas no rebanho é necessário que se estabeleça uma
política adequada de descarte e reposição. Para isso, além de controlar os fatores de risco, é
importante que a equipe esteja bem treinada na identificação das fêmeas a serem descartadas e siga
os critérios definidos pela gerência técnica. A avaliação contínua do programa de descarte deve ser
acompanhada pelo gestor. Uma fêmea não deve ser descartada enquanto a sua produtividade for
menor que o potencial produtivo de uma fêmea de reposição (GRUHOT, 2016). Portanto, a
definição de um ponto de corte de OP ao descarte dependerá de uma base de cálculo que considere
produtividade e situação do mercado frente ao custo da reposição. Por exemplo, dependendo do
cenário uma fêmea descartada entre o 7º e 10º parto (preço de reposição de US$200/cab) apresenta
um retorno de aproximadamente o dobro ($2,95 vs US$1,45) quando comparada com uma fêmea
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descartada após 4 partos (DHUYVETTER, 2000). Em outro cenário, quando considerado o preço
da leitoa de US$150 o retorno foi maximizado quando o descarte ocorreu do 7º ao 10º parto
(US$4,54/cab) comparados com fêmeas descartadas no 4º parto (US$3,91/cab). Entretanto, quando
o preço da leitoa foi considerado como US$250, manter as fêmeas no rebanho por mais tempo (7º10º parto) resultou em um retorno de $1,37/cab enquanto mantê-las apenas até o 4º parto apresentou
um prejuízo de US$1,02/cab (DHUYVETTER, 2000). De forma resumida, em situações onde o
custo da reposição é alto as fêmeas necessitam ficar mais tempo no rebanho para retornar o capital
investido. No entanto, a longo prazo isso afetará a estrutura etária do plantel e poderá influenciar a
produtividade ou o potencial econômico quando ocorrer a normalização do custo da reposição.
É importante que seja adotado uma política de identificação de fêmeas em situação de risco,
já que vários fatores podem afetar a longevidade. Segundo Hoge & Bates (2014), fêmeas que
apresentam natimortos no primeiro parto tem um aumento de 4,6 a 6,2% na probabilidade de serem
descartadas mais cedo, bem como fêmeas que apresentam um pequeno tamanho de leitegada no
primeiro parto. Em sentido semelhante, estudos recentes indicam que fêmeas que possuem maior
número de nascidos vivos (NV) no primeiro e segundo parto apresentam menor risco de serem
descartas e maior longevidade (IIDA et al., 2015; GRUHOT et al., 2017). Adicionam ainda que 40%
leitoas classificadas como de baixa produção de NV no primeiro parto mudam para uma classe de
maior produção no segundo parto, indicando a importância de acompanhar pelo menos dois partos
na decisão de um descarte precoce de fêmeas por baixa produtividade (GRUHOT et al., 2017).
Nas situações de aumento do descarte por falha reprodutiva e/ou problemas locomotores
deve-se fazer uma abordagem no sentido de investigar e diagnosticar os fatores que estão levando
ao descarte de fêmeas por esses motivos. Em relação a falha reprodutiva é conhecido a maior razão
de chance de descarte em fêmeas com histórico de problemas reprodutivos, conforme comentado
anteriormente. Já para problemas locomotores o diagnóstico deve considerar avaliação das
instalações e sobrepeso dos animais. Independente da situação, possuir maior acurácia no registro
das causas de descarte é fundamental para garantir o sucesso da tomada de decisão e a correção dos
fatores predisponentes auxiliará na formação da estratégia de descarte para esses motivos.
Um método de agregar maiores informações às causas de descarte é através da monitoria
de abate (LUCIA et al., 2011). Essa técnica, apesar de algumas limitações, auxilia na definição da
política de descarte da granja e se baseia na inspeção macroscópica do útero e ovários para identificar
patologias e para identificar se as fêmeas apresentaram atividade cíclica previamente ao descarte.
Ao avaliarem descartes por problemas reprodutivos Tummaruk et al., (2009) observaram que 47,7%
de leitoas descartadas por anestro haviam ciclado pelo menos uma vez antes do descarte. Achados
como este podem auxiliar na correção de manejos realizados na granja que podem impactar em
aumento da taxa de descarte por falhas reprodutivas.
Após a decisão do descarte da fêmea é necessário que esse seja realizado o mais rápido
possível. Entretanto, a grande maioria dos produtores demora muito tempo para tomar essa decisão,
levando a um aumento nos dias não produtivos da propriedade (SASAKI & KOKETSU, 2012).
Quanto maior o tempo de permanência de fêmeas no rebanho após a decisão do descarte, maior será
o custo de manutenção dessa fêmea com alimentação e espaço físico. Deve-se salientar que para
avaliações precisas de custo, a fêmea deve ser lançada como descarte quando efetivamente sair da
granja. Embora parecendo óbvia essa afirmação, na prática nem sempre isso acontece.
Considerações finais
Altas taxas de descarte possuem um impacto produtivo e econômico negativo no sistema
de produção. Assim, aumentar a taxa de retenção de fêmeas até o terceiro parto é de suma
importância na manutenção de um rebanho mais estável e produtivo. Diversos fatores podem afetar
a longevidade das matrizes e, portanto, a identificação precoce de variáveis que possam ser utilizadas
como preditoras da longevidade são de extrema importância na estruturação da política de descarte.
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Algumas variáveis citadas ao longo do texto já estão bem estabelecidas e outras estão sendo
reportadas mais recentemente. Deve-se considerar ainda, que a extrapolação de variáveis de risco
deve ser baseada na construção de uma análise específica para cada sistema e sempre considerando
a coleta de informações fidedignas através de um banco de dados confiável. Em geral, uma taxa de
reposição de 45-50% ao ano, o rebanho com uma média de idade mais próximo a 4 partos, máximo
de 30% do grupo de cobertura sendo composto de leitoas e primíparas e mais de 50% desse grupo
composto de fêmeas entre a OP2 a OP5 parece ser a proposta mais adequada para manter a
estabilidade na reposição dos rebanhos (PINILLA E LECZNIESKI, 2010; MINTON et al., 2011;
GRUHOT et al., 2017).
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Resumo
A densidade animal é definida como sendo o espaço físico destinado a cada leitão. Ela é
extremamente importante, uma vez que pode afetar o desempenho, a saúde e o bem-estar dos
animais. Apesar de haver trabalhos que investigam a ação dela nos animais, poucos são os que
conseguem isolar essa variável de outros fatores confundidores, dificultando a interpretação dos
resultados e do real efeito que a densidade tem sobre os leitões. Já foi descrito que com o aumento
da densidade há uma redução no desempenho zootécnico dos leitões, principalmente devido a uma
redução no ganho de peso (GPD) e no peso dos animais. O efeito sobre o consumo e a conversão
alimentar ainda não estão claros. A redução no espaço fornecido aos animais pode trazer resultados
negativos ao comportamento destes. Aumento no número de casos de canibalismo já foram
relatados, assim como alteração na frequência de brigas e nas lesões causadas por estas. Contudo,
devido influência de outros fatores, como o espaço de comedouro e a lotação, estipular um valor
padrão para uma densidade ideal se torna um desafio.
Introdução
Nos últimos oito anos, o número de leitões desmamados por fêmea por ano (DFA) passou
de 24,82 (2008) para 27,14 (2016), registrando-se uma evolução de 2,32 leitões (AGRINESS, 2016).
Esse aumento está relacionado diretamente à inserção de fêmeas hiperprolíferas no plantel e
corrobora com as demandas da cadeia suinícola, a qual sempre visa aumentar a produtividade e
lucratividade (HECK, 2009). O sistema de produção não conseguiu acompanhar, em nível de
infraestrutura, esse ritmo de crescimento, uma vez que as instalações detêm alto custo, assim como
novas construções e uma rotina de manutenção (WOLTER et al., 2000). Dessa forma, as instalações,
previamente projetadas de acordo com os índices zootécnicos já defasados, acabam por alojar um
maior número de leitões, podendo comprometer o desempenho desses animais devido à alteração
das condições de alojamento às quais são submetidos, como o aumento da densidade animal.
A densidade animal (m²/animal) está diretamente relacionada ao tamanho ou peso do
animal, portanto, cada fase de criação requer um valor ideal de densidade (PETHERICK &
PHILLIPS, 2009). Segundo Petherick & Baxter (1981), um leitão de 6,8 kg requer 0,17 m² enquanto
suínos de 27,0 kg necessitariam de um espaço de 0,44 m², sendo que na fase de creche, a densidade
mais utilizada é de 0,30 a 0,33 m²/animal (MADEC et al., 2003). Pouco se sabe acercado real
impacto da densidade sobre o desempenho zootécnico e comportamental de leitões na fase de creche,
principalmente quando se considera as densidades recomendadas e utilizadas na atualidade.
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Densidade: como calcular?
No século XIX, estudos em humanos foram os primeiros a sugerir que a superfície corporal
de diferentes espécies poderia ser estimada a partir do peso vivo do animal. A partir disto, uma
equação utilizando o peso elevado à 0,67 potência e multiplicado por uma constante, a qual varia de
acordo com a referida espécie, foi desenvolvida. Petherick & Baxter (1981) definiram a seguinte
fórmula para suínos: A= k x Bw0,67, sendo A a área (m²), Bw o peso do animal (kg) e k uma constante
determinada pela postura do animal. De acordo com Baxter (1985), a área total requerida para um
suíno deve considerar o somatório da área corporal (espaço ocupado pelo corpo, podendo variar
conforme a postura adotada) com a área dinâmica (espaço necessário para a mudança de postura e
locomoção), social (área exigida para a socialização com os demais animais da baia) e residual (toda
a área da baia que não será utilizada por nenhum dos animais, como o espaço ocupado pelo
comedouro).
Atualmente, na prática, a área destinada a cada leitão é comumente mensurada a partir do
espaço que o animal ocupa quando se encontra em decúbito esternal (MADEC et al., 2003),
considerando a influência do peso corporal do animal. Tratando-se de leitões, o peso pode variar
conforme a fase de criação bem como a taxa de crescimento do indivíduo, sendo que na fase de
creche a variação é de 5 a 8 kg após o desmame e 22 a 30 kg no final do alojamento.
Consequentemente, a demanda por espaço na baia também varia de 0,17 m², no início do alojamento,
a 0,44 m²/leitão, no período de saída da creche (PETHERICK & BAXTER, 1981). Uma vez que é
inviável alterar a estrutura física das instalações ao longo da fase de produção, comumente se
recomenda uma densidade média de 0,25 a 0,33 m²/animal para todo o período de creche (MADEC
et al., 2003).
Densidade e desempenho zootécnico de leitões
É fato que a densidade de alojamento de leitões pode afetar a viabilidade econômica de
uma propriedade, uma vez que seu aumento pode acarretar na piora em índices zootécnicos, como
Ganho de peso diário (GPD), Consumo médio diário (CMD), Conversão alimentar(CA) e o peso na
saída da creche (YEN & POND, 1987; WOLTER et al., 2000; BRUMM et al., 2001; WOLTER et
al., 2003). Não obstante, o desempenho dos animais na fase de creche é determinante para o
resultado nas fases subsequentes (BRUMM et al., 2001; KUMMER et al., 2009). Dessa forma, é
imprescindível conhecer os reais efeitos da quantidade de espaço disponível para os animais,
otimizando os resultados com os ganhos econômicos.
Alguns autores já observaram um efeito negativo que altas densidades têm sobre o GPD
(YEN & POND, 1987; WOLTER et al., 2000; BRUMM et al., 2001; WOLTER et al., 2003). Yen
& Pond (1987) observaram redução no GPD ao comparar 0,25 m²/leitão com 0,13 m²/leitão, usando
grupos de 8 leitões em um primeiro experimento e grupos de 8 ou 16 no segundo. Brumm et al.
(2001) também encontraram uma redução no GPD ao comparar duas densidades em dois
experimentos (0,25 m²/animal e 0,16 m²/animal no primeiro experimento e 0,23 m²/animal e 0,16
m²/animal no segundo). Wolter et al. (2000) encontraram uma redução no GPD ao avaliar
densidades ainda mais altas: 0,17 m²/animal e 0,13 ou 0,15 m²/animal. Contudo, este trabalho
avaliou animais somente por 4 semanas após o desmame, não correspondendo exatamente ao
período de creche tradicional.
Uma redução no GPD também foi encontrada por Wolter et al. (2003) no sistema wean-tofinish, utilizando densidades de 0,63 m²/animal e 0,32 m²/animal. Recentemente, Marimon (2018)
submeteu leitões desmamados (peso médio de 5,75kg ± 0,9kg e idade média de 20,92 ± 0,8 dias) a
quatro densidades (0,18; 0,23; 0,28 e 0,33 m²/animal) por um período de 42 dias e observou um
efeito linear (P=0,049) da densidade sobre o GPD, com as maiores densidades reduzindo o ganho
de peso dos animais no decorrer do período de creche, porém, também encontrou uma tendência
para efeito quadrático (P=0,075).
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O peso é outra variável citada como sendo afetada pela densidade. Já foi descrito que há
uma redução no peso dos animais submetidos a altas densidades (WOLTER et al., 2000; BRUMM
et al., 2001; WOLTER et al., 2003). Estudos que investigam o efeito da densidade sobre o consumo
e a CA na creche têm mostrado resultados inconsistentes. Nos trabalhos já citados de Brumm et al.
(2001) e Wolter et al. (2003) foi observado redução no consumo ao comparar duas densidades,
porém, esta relação não é um consenso entre todos autores. Yen & Pond (1987) utilizaram duas
formas para testar as densidades propostas (0,25 m²/animal e 0,16 m²/animal), encontrando redução
no consumo somente quando a lotação foi alterada juntamente com a densidade (8 e 16 leitões/baia).
A redução no consumo em altas densidades pode ter como consequência uma piora na CA
(WOLTER et al., 2000; WOLTER et al., 2003) e uma redução no GPD também já foi apontada
como responsável por prejuízo na CA em animais em restrição de espaço (YEN & POND, 1987).
No entanto, Brumm et al. (2001) não encontraram diferença na conversão de leitões alojados em
maiores densidades, mesmo estes apresentando uma piora no ganho de peso e no consumo. No
estudo de Marimon (2018), houve efeito quadrático da densidade sobre o CMD (P=0,075), porém,
não foi observado efeito desse fator sobre a CA dos leitões. O efeito quadrático também foi
encontrado para a variável peso de saída de creche (P=0,030), observando-se maior peso nos leitões
submetidos à densidade de 0,18 m²/animal.
Fatores relacionados à densidade
Conforme já discutido, há um número considerável de trabalhos que buscaram avaliar o
efeito da densidade sobre o desempenho dos animais. Contudo, ainda é necessário discutir sobre
alguns fatores limitantes, que podem dificultar o delineamento e resultado desses estudos (SHULL,
2010), assim como elementos que podem ser diretamente influenciados pela densidade aplicada.
I. Densidade vs. crescimento do animal
A exigência por espaço muda conforme o crescimento do animal, sendo um dos principais
fatores de dificuldade, uma vez que dentro de uma mesma fase, essa exigência tem uma grande
variabilidade. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos é executada na fase de crescimento e terminação,
ou ainda no sistema de wean-to-finish, sistema no qual os animais permanecem em um único
ambiente desde a fase de desmame até o abate. Tal sistema já faz parte da cadeia produtiva do
Estados Unidos (WOLTER et al., 2002b), mas ainda não condiz com o sistema de criação brasileiro,
portanto, extrapolar resultados de experimentos praticados nesse tipo de sistema é uma tarefa
complexa e que pode não condizer com a realidade.
II. Densidade vs. lotação
A forma como a densidade é ajustada varia entre os trabalhos (YEN & POND, 1987;
WOLTER et al., 2000; BRUMM et al., 2001), sendo possível ajustar o tamanho da baia para um
mesmo número de animais (BRUMM et al., 2001) ou até mesmo variar o número de animais dentro
de uma mesma área (WOLTER et al., 2000; BRUMM et al., 2001). Quando se opta pela segunda
opção, acaba-se gerando alguns fatores confundidores, como a lotação.
A lotação, ou o tamanho do grupo de animais alojados, nada mais é do que o número de
leitões de uma determinada baia, podendo presentar interação ou efeito no resultado do experimento.
Ao repetir dois experimentos comparando duas densidades (0,25 m²/animal e 0,13 m²/animal), Yen
& Pond (1987) demostraram a interferência de outros fatores para a avaliação. No primeiro
experimento, as densidades foram alcançadas utilizando dois tamanhos de grupo (8 e 16 leitões/baia,
respectivamente), tendo como resposta um menor CMD para os leitões sob maior densidade, sem
afetar, no entanto, a CA. No experimento dois, quando o tamanho da baia foi ajustado para se
alcançar as densidades com 8 leitões/baia, os animais alojados em 0,13 m² apresentaram uma piora
na CA, mas não diferiram para CMD.
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Alojar os animais em grupos grandes reduz os custos da instalação e facilitam alguns
manejos de rotina (WOLTER et al., 2000; SCHMOLKE et al., 2003). Entretanto, ainda não há um
consenso sobre a possível interação entre a densidade e a lotação animal na criação de suínos. À
medida que o número de animais no grupo cresce, é possível que a necessidade de espaço individual
diminua, ou seja, sob maiores lotações, uma maior densidade poderia ser aplicada sem causar
prejuízo aos animais (MCGLONE & NEWBY, 1994). Contudo, essa hipótese não foi confirmada
por outros trabalhos (STREET & GONYOU, 2008).
Wolter et al. (2000), em um trabalho fatorial 2x2 durante as primeiras 4 semanas após o
desmame, compararam animais alojados em grupos grandes (100 leitões/baia) e pequenos (20
leitões/baia) com duas diferentes densidades (a partir do peso: 0,17 m²/leitão e a partir do peso menos
50% da área da baia considerada livre: 0,13 m² e 0,15 m², para os grupos grande e pequeno
respectivamente). Vale ressaltar que os autores descreveram a “área livre” como sendo o espaço que
não é ocupado por nenhum dos animais, e que este cresce junto com o tamanho do grupo alojado.
Os autores não encontraram interação entre as duas variáveis. Entretanto, os animais alojados em
maior densidade tiveram uma redução no GPD de 3,9% quando comparados com os animais em
menor densidade (356g e 342g, P < 0,01). Entre os animais alojados em grupos de tamanhos
diferentes, foi observado um maior GPD e CMD nos leitões alojados em grupos pequenos quando
comparados aos animais dos grupos grandes, nas quatro semanas após o desmame. Segundo os
autores, houve redução no desempenho dos animais causada pela lotação e pela densidade, contudo,
sugerem que com o aumento do grupo há uma redução na exigência individual por espaço.
Em um outro trabalho realizado na creche, Brumm et al. (2001) testou duas densidades
diferentes (0,25 m²/leitão e 0,16 m²/leitão). Para alcançar estes valores, eles usaram dois tamanhos
de grupo (12 e 18 leitões/baia respectivamente) em baias de mesma área. Como resposta,
encontraram uma redução no GPD (0,364 e 0,408 kg/dia; P < 0,001) e no CMD (0,609 e 0,683
Kg/dia; P < 0,001) nos leitões submetidos a uma maior densidade e lotação. Street & Gonyou (2008),
ao comparar duas densidades (0,52 m²/leitão e 0,78 m²/leitão) e dois tamanhos de grupo (18 e 108
leitões/baia) durante a fase de recria e terminação, não encontraram interação entre as variáveis em
nenhum índice de desempenho zootécnico. Entretanto, o peso final, o GPD e a eficiência alimentar
foram superiores, tanto para os animais alojados na menor densidade quanto para os alojados no
menor grupo. Este resultado foi similar ao encontrado por Turner et al. (2000) ao comparar duas
densidades (50 kg/m² e 32 kg/m²) e duas lotações (20 e 80 leitões/baia) durante a fase de
crescimento.
III. Densidade vs. espaço de comedouro
O espaço disponível por leitão em um cocho, ou calha, de alimentação é essencial para o
sucesso no desempenho destes, tanto no sistema de wean-to-finish quanto no sistema de fases de
creche, recria e terminação (WEBER et al., 2015). A soma dos efeitos da densidade e do espaço de
cocho já foram relatados (WOLTER et al., 2002a) porém, a interação destas duas variáveis sobre os
animais ainda não foi bem elucidada. Trabalhos que utilizam diferentes densidades, e que aumentam
o número de animais por baia para alcança-las, acabam alterando o espaço de comedouro por animal,
por conseguinte. (WOLTER et al., 2002a; WOLTER et al., 2003).
A restrição do espaço de comedouro pode ser uma das principais razões para a redução do
consumo de ração quando os animais são submetidos a densidades elevadas (GONYOU, 1999). O
consumo de ração e a ingestão de água ficam comprometidas em baias superlotadas, pelo simples
fato de o acesso aos mesmos se tornar mais difícil (MORGONNI et al., 2014). No trabalho de Shull
(2010), diferentes densidades foram comparadas tanto na creche (0,21, 0,27, 0,33, 0,39 e
0,44m²/animal) quanto na terminação (0,35, 0,45, 0,54, 0,64 e 0,73m²/animal), e foi observado que
em densidades mais altas os leitões passavam mais tempo em frente ao comedouro, seja de pé ou
deitado, o que comprometia o acesso ao mesmo quando comparado a densidades menores. Vale
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ressaltar que o período compreendido como fase de creche foi da semana 6 até a semana 10 de vida
dos animais, enquanto que a terminação foi avaliada da semana 12 até o abate na 16ª semana. Por
fim, os autores sugeriram que um maior espaço de comedouro deve ser disponibilizado quando os
leitões são alojados em densidades maiores, afim de se obter um melhor desempenho.
Recentemente, Laskoski (2017) comparou quatro espaços de comedouro (2,13, 2,56, 3,20
e 4,26 cm/animal) em leitões na fase de creche e submetidos à alta densidade (0,23 m²/animal). A
autora não encontrou uma tendência de efeito linear no consumo nas duas primeiras semanas após
o desmame, porém não foi observado efeito quando considerado o período inteiro de creche.
IV. Densidade vs. canibalismo
Por definição, o canibalismo ocorre quando um animal morde a cauda ou orelha de um
outro, causando uma lesão no local (VAN PUTTEN, 1969). Este distúrbio é uma das maiores causas
de prejuízo ao bem-estar dos animais, além de poder prejudicar o desempenho, causar transtornos
de manejo (necessidade de isolamento e tratamento) e além de eventuais remoções, mortes e
condenações no momento do abate, com consequente perda econômica (SCHRØDER-PETERSEN
& SIMONSEN, 2001; MOINARD et al., 2003). Apesar de ser considerado um problema de origem
multifatorial, alguns fatores são associados como sendo predisponentes para o canibalismo, como a
alta densidade de alojamento (SCHRØDER-PETERSEN & SIMONSEN, 2001; TAYLOR et al.,
2012). Moinard et al. (2003) concluíram, em um trabalho realizado com animais de terminação, que
densidades altas aumentaram em 2,7 vezes o risco de canibalismo. Em contrapartida, há relatos de
que a densidade, de forma isolada, não seria a desencadeadora do canibalismo nos animais, mas
contribuiria para isto (SCHRØDER-PETERSEN & SIMONSEN, 2001).
Entretanto, Marimon (2018) utilizou um delineamento em que a densidade foi isolada de
outros fatores, como espaço de comedouro e lotação, avaliou em diferentes graus a lesões de
canibalismo em leitões submetidos a 0,18; 0,23; 0,28 ou 0,33 m²/animal. Nesse estudo, somente o
grupo sob maior densidade (0,18) apresentou o grau mais severo de canibalismo de cauda (grau 4;
em 2,9% dos animais do grupo), já em relação ao canibalismo de orelha, o grau 4 foi observado nos
grupos 0,18 e 0,23 (Figura 1). O autor observou efeito linear da densidade sobre o percentual de
leitões que apresentaram algum grau de lesão seja para cauda (P=0,0011) quanto para orelha
(P=<0,0011). Quando somou os valores percentuais das lesões mais severas de orelha (graus 3 e 4),
Marimon (2018) encontrou diferença significativa entre os animais submetidos a 0,33 e
0,28 m²/animal e animais do grupo 0,18. Acrescentando o grau 2 a esse somatório, o efeito da
densidade sobre a ocorrência das lesões tornou-se mais evidente, sendo que o tratamento 0,33
m²/animal apresentou menos animais com lesões de cauda em comparação aos demais grupos;
enquanto o tratamento 0,18 teve uma maior frequência de leitões com lesão de orelha. Assim, o
autor concluiu que o aumento da densidade causou um aumento na severidade de lesões encontradas
na cauda e orelhas.
Cornale et al. (2015) desenvolveram um trabalho fatorial 2x2 comparando duas densidades
de alojamento nas fases de recria e terminação (1,0 e 1,5 m²/animal) e o uso, ou não, de
enriquecedores de ambiente em leitões de terminação para avaliar o efeito do estresse sobre os
animais. A ocorrência de canibalismo não foi alterada entre os animais de diferentes densidades,
porém, foram observados menos casos de caudofagia nas baias com enriquecimento. É importante
ressaltar que o valor de 1,0 m²/animal não é considerado como alta densidade quando se segue a
equação proposta por Petherick & Baxter (1981). Laskoski (2017), ao comparar diferentes espaços
de comedouro em leitões sob alta densidade (0,23 m²/animal), encontrou um aumento na ocorrência
de lesões de cauda e orelha em leitões com menor espaço disponível para alimentação. Para a autora,
ficou demonstrado como a soma de fatores (alta densidade e restrição no espaço de comedouro)
pode aumentar os casos de canibalismo, uma vez que, sob a mesma densidade, os grupos com menos
espaço para alimentação apresentaram mais lesões.
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Figura 1. Distribuição percentual do número de animais em que foram observados cada graduação
(0 a 4) de lesões de cauda e orelha. AB: Diferença significativa entre os tratamentos (P<0,05) para
lesões severas (graus 3 + 4). ab: Diferença significativa entre os tratamentos (P<0,05) para lesões
severas e moderadas (graus 2 + 3 + 4).
V. Densidade vs. brigas
Na fase de desmame, os leitões são submetidos a um conjunto de fatores estressantes, como
a separação da mãe, transição do tipo de alimento, mudança de ambiente, etc., que somados à
necessidade de formação da hierarquia dentro do novo grupo, acabam gerando disputas. Esse tipo
de interação social está associado a quadros de estresse, a lesões corporais (MENDL et al., 1992),
imunossupressão, podendo impactar negativamente na taxa de crescimento dos animais (STOOKEY
& GONYOU, 1994). A ocorrência de brigas é dependente de diversos fatores, como o tamanho e
peso dos animais do novo grupo formado, uma vez que leitões maiores tendem a dominar indivíduos
menores (RUSHEN, 1987), por isso as disputas sociais devem ser consideradas quando se avalia a
prática de uniformização de leitões na fase de creche (FACCIN et al., 2017).
Destaca-se, ainda, a influência do tamanho dos grupos formados sobre a interação social
de leitões, indicando que animais pertencentes a grandes grupos tendem a exibir um comportamento
mais agressivo, fato que pode estar relacionado à necessidade de reforçar a dominância
frequentemente para relembrar o resultado de disputas anteriores (LI & WANG, 2011). O
comportamento agressivo do suíno também se baseia em fatores como espaço de baia disponível.
De acordo com Ewbank (1973) que avaliou o efeito de três densidades (0,56; 0,77 e 1,19 m 2 por
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leitão) sobre o comportamento de leitões com oito semanas de idade, houve maior ocorrência de
brigas em baias com maior densidade, provavelmente devido à maior frequência de contato
ocasionada pela diminuição de área de baia. Tan et al. (1991) também observaram um aumento de
interações e brigas à medida que o espaço para os animais diminuía.
Leitões alojados sob quatro diferentes densidades na fase de creche (0,18; 0,23; 0,28 ou
0,33 m²/animal) foram avaliados semanalmente quanto aos graus de lesões de brigas em três regiões
do corpo (cabeça e membros anteriores -1; tórax e abdômen -2 e membros posteriores -3;
(MARIMON, 2018). Como resultado (Tabela 1), não foi observada diferença na média de lesões,
das três regiões avaliadas, entre as densidades. Porém, quando as regiões foram avaliadas de forma
independente, observou-se uma tendência de efeito linear (P=0,0649) na região 3, aumentando o
escore de lesões de briga de 1,493 com menor densidade (0,33 m²/animal) para 1,855 com maior
densidade (0,18 m²/animal).
No mesmo trabalho, Marimon (2018) avaliou a frequência de brigas entre os animais por
meio de filmagens em três momentos no decorrer do alojamento (1ª, 4ª e 6ª semana). A densidade
exerceu efeito linear (P=0,0273) sobre o número de brigas por leitão, havendo aumento gradual da
ocorrência de disputas à medida que a densidade aumenta (Tabela 1), evidenciando que a alta
densidade pode ser um fator estressante para os leitões a ponto de aumentar a frequência de brigas.
Como o espaço de comedouro utilizado foi de 3,2 cm/animal, a falta de acesso à comida não foi uma
causa para estas disputas, além disso, o fornecimento de ração era ad libitum. Portanto, o efeito
encontrado demonstra claramente que, apesar de se fornecer o mesmo espaço de comedouro, houve
maior número de brigas entre os animais submetidos à maior densidade. Na última semana de
alojamento, houve aumento na frequência de brigas nos grupos com menor espaço, fato que estreita
ainda mais a relação entre estresse e densidade, uma vez que a dificuldade de locomoção é
considerada um fator estressante para leitões (CORNALE et al., 2015).
As brigas podem causar lesões e, ocasionalmente, a morte dos leitões, porém, a presença
das lesões nem sempre está associada a comportamentos agressivos (WIDOWSKI et al., 2003). Isto
condiz com os resultados de Marimon (2018), uma vez que em seu estudo não houve efeito da
densidade sobre o número de lesões de brigas, apesar do efeito linear da densidade sobre a frequência
das brigas. Poucos trabalhos exploram tal relação, provavelmente devido à dificuldade inerente à
metodologia de observação comportamental dos animais. Contudo, a forma como a densidade afeta
a frequência de brigas na creche, e as lesões resultantes, deve ser melhor elucidada, principalmente
quando se considera as densidades recomendadas e utilizadas na atualidade (TAN et al., 1991).
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Tabela 1. Efeito da densidade sobre o número de lesões de briga e número de brigas.
Item
Densidade (m²/animal)
Probabilidade, P<
0,33
0,28
0,23
0,18
EPM
Linear
Quadrático
Lesões de Brigas
Região 1 4,310
4,204
4,024
4,077
0,2438
0,4282
0,7479
Região 2 4,183
4,074
4,162
4,520
0,2354
0,3072
0,3306
Região 3 1,493
1,431
1,521
1,855
0,1350
0,0649
0,1570
Média
3,329
3,236
3,236
3,484
0,1905
0,5900
0,3800
geral
Número de Brigas
Semana
0,712
1,000
1
Semana
1,146
0,958
4
Semana
0,446
0,467
6
Média
0,768
0,808
geral
Adaptado de Marimon (2018).

0,867

0,716

0,0579

NA

NA

1,125

1,525

0,0835

NA

NA

0,583

0,647

0,0520

NA

NA

0,858

0,963

0,0617

0,0273

0,6079

a Média de brigas/leitão/dia. Região 1: Cabeça e membros anteriores; Região 2: Tórax e abdômen; Região
3: Membros posteriores. Os valores correspondem à média de todos os momentos de avaliação (7, 14, 21,
28, 35 e 42 dias após o alojamento).
b Média de brigas/leitão/dia. Os valores correspondem à média de três momentos de avaliação: 5, 25 e 39
dias após alojamento.
NA: Não aplicável.

Considerações finais
A fase de creche é uma importante etapa no desenvolvimento dos leitões, uma vez que
resultados de desempenho nas fases posteriores são diretamente relacionados a esta. É importante
garantir as condições ideais aos animais para que estes consigam demonstrar todo seu potencial
zootécnico. A densidade está diretamente ligada a isso, uma vez que ela pode afetar o desempenho,
a saúde e o bem-estar dos animais. Contudo, há pouca informação sobre o efeito que a densidade de
forma isolada pode causar nos leitões ou ainda sobre a relação que esta variável tem com outros
fatores, como a lotação e o espaço de comedouro.
Apesar de já ter sido mostrado que a densidade de forma isolada pode afetar os leitões, os
fatores citados podem causar um efeito aditivo ao da densidade, alterando os resultados esperados.
Além disso, na prática, todos os fatores são encontrados simultaneamente e em diferentes
proporções. Com isso, se torna difícil estabelecer um valor de densidade ideal para servir como
padrão. Trabalhos que explorem a relação da densidade com outras variáveis, como a lotação e o
espaço de comedouro, podem ajudar a esclarecer o efeito destes em leitões na fase de creche.
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Resumo
Estudos que abordam a densidade e o manejo alimentar para leitões na fase de creche, bem
como a relação entre eles, ainda são escassos. Podemos afirmar que pouco se sabe sobre o quanto
estes fatores podem estar envolvidos juntos ou isoladamente, no desempenho dos animais nesta fase.
Na presente revisão, serão abordados aspectos relevantes e estudos realizados ao longo dos anos,
que demostram a importância da densidade e do manejo alimentar para leitões na fase de creche,
bem como, algumas das condições presentes no campo as quais possam estar diretamente
relacionadas a esse tema.
Introdução
O ganho de peso diário (GPD), o consumo médio diário de alimento (CMD), a conversão
alimentar e a taxa de mortalidade e remoções, são as variáveis mais importantes para se mensurar a
eficiência de leitões na fase de creche. O manejo alimentar assim como a densidade, são fatores
relevantes e que contribuem consideravelmente nos indicadores zootécnicos nesta fase.
Os principais aspectos que são denominados como manejo alimentar na fase de creche e que serão
abordados na presente revisão, são o espaço de comedouro disponível por leitão e a forma de
apresentação do alimento (ração úmida e/ou seca). Prover aos animais um acesso adequado à ração,
sem excessos ou limitações, torna-se um ponto essencial. De acordo com Brumm, (2010) o acesso
ao comedouro pode tornar-se limitante para o desempenho dos animais se o espaço disponível/leitão
estiver inadequado. O espaço de comedouro pode estar envolvido com a variação de peso corporal
para leitões na fase de creche (BRUMM & CARSLON, 1985) e com a melhoria no GPD e consumo
na primeira semana pós-desmame (WOLTER et al., 2002; LASKOSKI, 2017). Como já
mencionado, a densidade também pode ser um fator determinante. Alguns autores sugerem que altas
densidades na fase de creche geram um impacto negativo sobre o desempenho de leitões
(KORNEGAY & NOTTER, 1984; LINDEMANN et al., 1987; BRUMM et al., 2001; WOLTER et
al. 2002) e ainda, pode estar envolvida com maiores percentuais de remoção e mortalidade nesta
fase. A redução de espaço de comedouro para animais submetidos à uma alta densidade, já foi
relatado estar relacionado com a ocorrência de indicadores de estresse em leitões, como quadros de
canibalismo (LASKOSKI, 2017). A forma como o alimento é ofertado, também pode participar
diretamente no consumo. Alguns estudos indicaram que o uso de ração úmida proporcionou um
aumento considerável no consumo quando comparado ao uso de ração seca (ANDERSON et al.,
1990; WALKER, 1990). Contudo, a presente revisão tem como objetivo demostrar os trabalhos
disponíveis na literatura que relatam a importância e o impacto destes fatores, bem como a possível
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relação existente entre os mesmos, nas diferentes fases de produção, principalmente para leitões na
fase de creche.
Densidade
A indústria de suínos está continuamente migrando para escalas de produção maiores e o
alojamento de grandes quantidades de animais têm se tornado um meio de reduzir os custos e
simplificar a gestão. Investimentos em espaço físico geralmente são caros e, consequentemente, é
de importância econômica maximizar o resultado de uma determinada instalação.
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, um
aumento de aproximadamente 10% dos animais desmamados nesse período. Contudo, 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 densidades maiores que a indicada para a fase e peso. Ainda, percebese 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.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).
Estudos disponíveis na literatura que investigam os efeitos da densidade na fase de creche
sobre o consumo e a eficiência alimentar dos leitões, apresentam ainda alguns resultados
inconsistentes. Dos estudos que não confundiram os efeitos do espaço físico de baia com o tamanho
do grupo, alguns sugeriram que a redução no GPD para suínos alojados sob alta densidade, era
devido à redução da ingestão alimentar (KORNEGAY et al., 1993a e 1993b). No entanto, outros
estudos não relataram nenhum efeito sobre o consumo de ração e GPD nos tratamentos submetidos
à alta densidade (YEN & POND, 1987; WOLTER et al., 2000). Já Wolter et al. (2003a) relataram
redução no consumo e na eficiência alimentar quando os leitões foram alojados em espaços
reduzidos em um sistema wean-to-finish. Outro estudo onde foram comparadas três densidades para
leitões na fase de creche (0,23, 0,28 e 0,32m²/ leitão), foi observado que animais submetidos à um
espaço físico de baia de 0,28 e 0,32m²/leitão geraram melhorias no desempenho de 1,0 e 4,9% (0,6kg
e 1,4kg) no peso de saída da creche, respectivamente.
O percentual de remoção por subdesenvolvimento e mortalidade também são indicadores
importantes para determinar o efeito da densidade sobre os leitões e demostrar o espaço físico de
baia mais eficiente para a produção. A remoção e a mortalidade geralmente ocorrem em baixas
frequências e, como resultado, poucos estudos têm sido suficientemente grandes para detectar
diferenças maiores entre os tratamentos (SHULL, 2010). Na fase de crescimento e terminação,
Hamilton et al. (2003) relataram aumento no percentual destes dois indicadores para leitões alojados
em 0,37 m²/leitão de 40 a 80 kg e 0,56 m²/leitão de 80 a 120 kg, quando comparado com 0,93
m²/leitão por todo o período. Da mesma forma, Peterson, (2004) relatou aumento do percentual de
removidos e mortalidade, quando animais foram alojados em 0,61 m²/leitão, em comparação com
0,68 e 0,74 m²/leitão. Já para Brumm et al. 2001 e Street & Gonyou, 2008, não foram observadas
diferenças nestes indicadores para leitões nesta fase. Em estudos realizados na fase de creche, NCR89 (1984) quando comparou 0,14 m² e 0,23 m²/leitão e Brumm et al. (2001) quando compararam
0,16 m² e 0,25 m²/leitão não relataram diferenças no percentual de removidos ao longo da fase. Por
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outro lado, Wolter et al. (2003a) relataram uma taxa de remoção mais elevada quando os leitões
foram alojados em 0,31 m²/leitão em comparação com 0,63 m²/leitão do desmame até 12 e 14
semanas de alojamento. Wolter et al. (2003b) relataram percentuais maiores de remoção e
mortalidade quando a densidade e o espaço de comedouro foram restritos (0,21 m²/leitão com 2 cm
espaço de comedouro/leitão versus 0,63 m²/leitão com 4 cm de espaço de comedouro/leitão) do
desmame à oitava semana pós-desmame.
Espaço de comedouro
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. Também, pode ser
mencionado apenas como “boca” de comedouro, sendo que desta maneira, a recomendação do
mesmo baseia-se na quantidade de animais para cada boca de comedouro disponível.
Para a fase de creche, a recomendação mais utilizada nas agroindústrias do Brasil é o uso
de 2,5 cm lineares/leitão de espaço de comedouro (PIC, 2014). Porém, é sabido que essa informação
advém da adaptação de uma recomendação originada em um sistema wean to finish com manejo
double stocking (animais são alojados em dobro na fase de creche 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.
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. Weber et al. (2012) sugeriam 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 5a semana pós-desmame. Lindeman et al. (1987) conduziram quatro estudos
nos quais foram avaliados os 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 bocas para doze leitões/baia ou 2, 4 ou 6 bocas 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 uma 1 boca/4 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.
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 médio
diário (CMD) 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. Já para a fase de
creche, Laskoski (2017) avaliou o efeito de quatro diferentes espaços de comedouro: 2,13 cm/leitão;
2,56 cm/leitão; 3,20 cm/leitão e 4,26 cm/leitão ou 1 boca/7.5 leitões; 1 boca/6.25 leitões; 1 boca/5
leitões e 1 boca/3.75 leitões, respectivamente, para leitões submetidos a uma densidade de 0,23 m².
Foi observado um CMD maior para o período pós desmame (0 a 14 dias de alojamento) e uma
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tendência de melhoria de GPD ao longo da fase, quanto maior espaço de comedouro
disponível/leitão. Concluindo através deste que, um aumento no consumo pós-desmame e uma
tendência na melhoria no GPD podem ser alcançados, reduzindo-se o número de leitões/boca nesta
fase.
Relação espaço de comedouro e densidade
Já foi relatado 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, assim 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
(WOLTER et al., 2002; PETERSON et al., 2008). 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). 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 de os 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. Porém,
para este mesmo autor, são escassos os trabalhos que investigam a interação existente entre espaço
de comedouro e espaço físico de baia por suíno. Wolter et al. (2003b) avaliaram o efeito do espaço
de comedouro e da densidade, em um sistema wean to finish, e não relataram diferenças no ganho
de peso ou peso final, na fase pós-desmame até a 14a semana após o desmame (5,5 a 57 kg). Porém,
durante o mesmo período, animais submetidos a um menor espaço de comedouro, apresentaram
redução no consumo diário (2,9%). Segundo os autores, esta redução no consumo seria atribuída à
restrição do acesso à alimentação. 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. Em um trabalho recente (PIC, 2015) foi investigado o desempenho de
leitões, na fase de crescimento e terminação, em suínos submetidos a um experimento com
delineamento fatorial de 8 x 3, com 8 espaços de comedouro (2,4; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 e 6,2
cm/leitão), sob 3 densidades: 0,75; 0,66 e 0,59 m²/leitão. Foi observado que os animais com maior
espaço de comedouro disponível não apresentaram melhoria no GPD. Porém, a partir do momento
em que os animais foram submetidos a altas densidades, o espaço de comedouro se tornou um fator
limitante, reduzindo o GPD à medida que o espaço de comedouro disponibilizado foi menor. Através
desta informação, podemos constatar que à medida que se aumenta o espaço de comedouro, em
ambientes com altas densidades, há aumento no GPD, o que não é observado em ambientes de menor
densidade (Figura 1).
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Figura 1. Relação entre espaço de comedouro e ganho de peso diário de animais sendo submetidos
a três diferentes densidades e oito diferentes espaços de comedouro. Adaptado de PIC, 2015.
Forma de apresentação do alimento
Uma alternativa à apresentação de alimentação seca para leitões, é uso da ração úmida. Neste
método, os leitões acessam a água e a ração seca, com a opção de combiná-las antes do consumo. A
água está normalmente disponível através de bebedouros acoplados ao prato do comedouro, que
podem estar orientados para baixo ou horizontalmente. O modo mais comum, são comedouros que
permitem o acesso a ração seca em uma plataforma elevada, onde os animais podem comer desta
plataforma ou empurrar a alimentação para dentro do prato inferior do comedouro junto a água. A
separação da água do ponto de acesso da ração seca é uma característica importante para um bom
funcionamento deste método.
Pesquisas com o uso de ração úmida e seca, são mais comuns para leitões na fase de
crescimento e terminação. Alguns autores relatam que o uso de ração úmida pode gerar uma melhora
na palatabilidade da dieta com aumento no consumo de ração, diminuição da poeira na baia e da
quantidade de dejetos produzidos, por meio da redução do desperdício de água dos bebedouros. Esta
ideia foi fundamentada nos estudos realizados por Quilang et al. (1939), trabalho pioneiro e citado
por diversos autores (LOVATTO et al., 2004; FARIA et al., 2008; LUIS & SILVA, 2009), que
demonstraram melhora na taxa de crescimento e na eficiência alimentar de suínos em crescimento e
terminação. Segundo Gonyou & Lou (2000), suínos em crescimento e terminação alimentados em
comedouro/bebedouro conjugados melhoram as taxas de crescimento e de eficiência alimentar.
Porém, o aumento no índice de eficiência alimentar estaria relacionado à redução no desperdício de
alimento e menor gasto de energia, pois os animais diminuem os deslocamentos entre comedouros
e bebedouros (LOVATTO et al., 2006). Yang et al. (2001) sugeriram que a altura das vilosidades
tende a ser maior quando fornecida ração na forma úmida, podendo estar relacionada com uma
melhoria na absorção do alimento. Porém, estes autores não observarem diferenças significativas no
ganho de peso e no consumo médio diário, bem como na redução de desperdício, quando comparado

147

F. Laskoski et al.
ao uso de ração seca. Já Walker (1990) relatou um aumento no GPD e CMD quando comparou o
uso de água no comedouro versus quando localizada a 3 metros de distância do comedouro, para
leitões na fase de crescimento e terminação. Nitikanchama et al. (2012), através de uma meta análise
que avaliou 15 estudos, concluíram que o desempenho de leitões com o uso de ração úmida,
melhorou a taxa de crescimento, consumo de ração, peso final e melhor qualidade de carcaça,
embora tenha gerado menor percentual de carne magra, quando comparado ao uso de ração seca.
Lovatto et al. (2004) ao fazer o uso de ração úmida, encontrou aumento no CMD e no GPD. Myers
et al. (2010), também observaram um aumento significativo no GPD para leitões nas fases de
crescimento e terminação.
Para leitões na fase de creche, ainda são poucos os dados disponíveis na literatura sobre o
tema. Alguns autores relatam desvantagens em relação ao uso de ração úmida para leitões recémdesmamados, afirmando haver um alto percentual de manejo e uma maior necessidade de
disponibilidade de mão-de-obra, quando comparado ao uso de ração seca. DeRouchey & Richert
(2010), afirmaram que ao utilizar ração úmida, o alimento seco permanece em uma prateleira
elevada, e os leitões jovens podem apresentar dificuldades em alcançar e agitar a prateleira para
alimentação cair na bandeja e misturar-se a água. Além disso, afirma que dietas para leitões recémdesmamados podem conter ingredientes altamente fermentáveis, como o soro de leite. Se dispensado
em bandejas com água e não imediatamente consumido, pode gerar fermentação rápida, alterando a
composição de nutrientes e tornando-se um problema. Mesmo com isso, alguns autores afirmam
existir benefícios para leitões na fase de creche. Willian & Pluske (1996) sugerem que a ingestão
alimentar voluntária no pós-desmame pode ser estimulada por comedouros com ração úmida.
Brooks et al. (1984), ao encontrarem uma correlação direta entre ingestão de água e ingestão de
ração após o desmame, sugerem que o uso de ração úmida pode aumentar o consumo nesta fase.
Godbout & Pouliot (2002) encontraram consumo alimentar superior para leitões na fase de creche
alimentados com ração umedecida, porém não foram observadas diferenças significativas em
relação ao GPD e ainda, obtiveram conversão alimentar maior para leitões tratados em comedouros
com ração úmida quando comparada a ração seca.
Relação entre espaço de comedouro, apresentação do alimento e densidade
Alguns autores sugerem que o comedouro pode afetar o desempenho animal, assim como,
o consumo de ração está mais ligado diretamente ao acesso ao comedouro do que à forma de
apresentação da ração (WOLTER et al. 2003). Entretanto, há dados na literatura que confirmam
existir uma relação entre espaço de comedouro e forma de apresentação do alimento. Neste contexto,
Gonyou & Lou (2000) avaliaram a relação entre o espaço de comedouro e disponibilidade de água
nos comedouros sobre o comportamento de leitões na fase de crescimento/terminação. Foi
observado que o uso de ração úmida, permitiu aos animais saciarem-se mais rapidamente,
permanecendo em média 17% menos tempo no comedouro, quando comparado ao uso de ração
seca. Esta informação corrobora com os resultados de Li et al. (2017) que encontraram menor tempo
de consumo dos animais alimentados com ração peletizada em comedouros com bebedouro
acoplado. Já em estudos com o uso de dieta líquida, esse mesmo comportamento foi observado
(PEDERSEN et al., 2005). Amornsthewaphat et al. (2000) realizaram um estudo avaliando
comedouros de acesso único - 1 boca- com o uso de ração úmida versus comedouro de 2 bocas com
o uso de ração seca. Foi observado que, comedouros de 1 boca, com o uso de ração úmida, geraram
uma melhoria em 6,8% no GPD, reduzindo a necessidade de maior espaço de boca disponível. Esses
dados nos permitem afirmar que o fornecimento do alimento seco, faz com que os animais
permaneçam mais tempo consumindo ração e ao mesmo tempo buscando o acesso à água, tornando
a disputa pelo espaço de comedouro maior. Enquanto isso, podemos observar que o uso de ração
úmida promove uma maior saciedade, reduzindo a necessidade pelo acesso à água, moderando o
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percentual de disputas por espaço físico de baia e por acesso ao comedouro, permitindo um menor
de espaço de comedouro disponível ou um maior número de leitões/boca.
Considerações finais
O desempenho zootécnico de um suíno é determinado basicamente pelo seu potencial
genético e pelo ambiente. Neste último, vários pontos de manejo se enquadram, tais como forma e
acesso ao alimento e quanto o animal está confortável com o espaço físico que lhe é ofertado.
Assumir e entender que estrutura, nutrição e manejo interagem entre si, é essencial. Portanto, os
sistemas de produção devem mapear tais pontos visando identificar gargalos em número de
animais/boca de comedouro, densidade e forma de oferta do alimento buscando oportunidades para
extrair ao máximo o potencial genético das linhagens atuais.
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Resumo
Um assunto recente em discussão é: qual é a melhor idade ao desmame? Contudo, não
existe uma mesma resposta para todas as granjas, uma vez que há muitas variáveis a serem analisadas
neste contexto. Um ponto importante a ser considerado é o objetivo de cada sistema de produção,
ou seja, o foco é a venda de leitões desmamados ou terminados? A preocupação maior é com a
quantidade de animais abatidos por ano ou com uma qualidade específica dos mesmos?
Independente disso, há um movimento entre as agroindústrias em todo o mundo para aumentar a
idade ao desmame, partindo dos tradicionais 21 dias. Isto porque há um consenso de que, com esta
idade, as linhagens atuais não apresentam desempenho satisfatório na creche, fazendo com que haja
uma grande preocupação com os primeiros dias pós-desmame e um gasto maior com nutrição,
manejo e mão de obra com o leitão desmamado. Também, em um desmame com idade média de 21
dias é normal que existam leitegadas com 17 -18 dias neste mesmo lote. Apesar da importância do
tema, é extremamente necessário realizar pesquisas neste assunto antes de adotar uma nova e mais
alta idade de desmame. Perguntas como: O desempenho em creche e terminação é suficientemente
melhor para justificar a mudança deste manejo? Por meio de uma análise financeira, qual a idade
que maximiza a margem do sistema? Qual a melhor estratégia para realizar o aumento da idade?
Além de vários outros pontos em sanidade/imunidade do rebanho, nutrição e estrutura das granjas,
por exemplo, merecem entrar nessa discussão. O objetivo desta revisão é elencar os principais pontos
que estão relacionados à idade ao desmame e mostrar através de sua grande importância para os
sistemas de produção, que nenhuma decisão deve ser tomada se não for baseada em pesquisa.
O Desmame
Na natureza, o desmame dos leitões ocorre de forma gradual. Em condições naturais, a
substituição do leite materno pela ingestão de alimento seco inicia a partir da quarta semana, sendo
baixa até a quinta semana após o parto (BROOKS & TSOURGIANNIS, 2003). Ao atingirem oito
semanas de idade, a alimentação sólida constitui grande parte da dieta dos leitões (JENSEN, 1995),
com a idade ao desmame estendendo-se de oito (NEWBERRY & WOOD-GUSH, 1985) até
dezessete semanas (JENSEN & STANGEL, 1992). Já em um cenário de suinocultura tecnificada,
onde a maior parte das granjas desmamam os leitões com 21 dias de idade, é importante minimizar
o crescimento deficiente que os mesmos vivenciam durante o período imediato após este desmame
extremamente precoce ao ser comparado com o natural (MAHAN & LEPINE, 1991). Leitões mais
jovens possuem uma limitada capacidade digestiva e apresentam um menor consumo de ração.
Porém, este baixo desempenho após o desmame pode ser encurtado e menos intenso quando leitões
são desmamados com uma idade mais avançada, mesmo que poucos dias a mais (COLSON et al.,
2006). Por fim, podemos concluir que a idade ao desmame possui relação direta com a maturidade
comportamental (GONYOU et al., 1998), fisiológica (DONG E PLUSKE, 2007), imunológica
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(BAILEY et al., 2004) e, consequentemente com o nível de adaptação aos estresses da fase inicial
da creche.
Idade ao desmame e o efeito no desempenho em creche e terminação
Com o objetivo de reduzir a transmissão vertical de doenças da fêmea para sua leitegada,
programas de desmame precoce foram muito praticados entre os anos 80 e 90 (TANG et al, 1999).
Esta estratégia, além de produzir animais livres de algumas doenças, otimizava o uso das instalações
de maternidade, uma vez que o período de ocupação era reduzido e produzia maior volume
leitões/ano (HARRIS, 2000). Porém, ao se avaliar o desempenho zootécnico destes leitões nas fases
subsequentes, principalmente nos primeiros dias de creche, era nítido o déficit em crescimento e a
alta taxa de perdas (PATIENCE et al. 2000)
Levando em consideração a importância do tema “idade ao desmame”, muitos estudos
comparando, geralmente, duas idades, foram realizados nos últimos anos. No entanto, os resultados
nem sempre seguem a mesma tendência. Alguns trabalhos indicam que mesmo aumentando a idade
ao desmame e, consequentemente, o peso de alojamento na creche, próximo à sétima semana de
vida, a diferença de peso se anula e este permanece igual até o abate (LEIBBRANDT et al. 1975,
DUNSHEA, et al. 2003, COLLINS et al. 2010). Já um estudo com aproximadamente 2500 leitões
que avaliou o desempenho de creche de leitões com idades médias ao desmame de 15 e 20 dias
(SMITH et al. 2008), encontrou que para cada dia a mais na lactação, dentro da amplitude dos
tratamentos, houve um aumento de 6% no peso ao desmame e de 3,3% no peso de saída da creche.
Apesar dos autores não encontrarem diferenças na mortalidade, houve um efeito positivo em relação
ao percentual de animais subdesenvolvidos, que foi significativamente menor em animais
desmamados mais tardiamente. Além disso, leitões desmamados aos 20 dias tiveram um aumento
ao redor de 2,2% no GPMD e 2,4% no CMD para cada dia a mais de idade em comparação com
leitões desmamados aos 15 dias.
Avaliando aproximadamente 5000 leitões em dois experimentos, Main et al., (2004b),
comprovou que ao se aumentar a idade ao desmame de 12 até 21,5 dias o desempenho zootécnico é
diretamente influenciado de maneira positiva. Devido ao maior peso ao desmame gerado pela maior
idade, os autores demonstram, na fase de creche, melhorias lineares em GPMD, CMD, mortalidade
e peso final, e quadráticas para CV de alojamento, CA e CV final. Já na terminação, com o aumento
da idade de desmame, houve melhorias lineares de GPMD, peso final e CV ao abate (nesta fase
CMD e CA não foram aferidos). Por meio de um compilado destes dados, foi possível gerar um
modelo que prediz quanto é possível se evoluir em determinados indicadores para cada dia de
aumento de idade ao desmame (Tabela 1)
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Tabela 1. Modelo de taxa de aumento linear observado quando idade ao desmame é
aumentada de 12 a 21,5 d. Total de 116 baias de 20 e 25 leitões cada. Adaptado de: Main
et al. (2004b)
Taxa de alteração linear por dia de aumento de idade ao
desmame (12 a 21,5 d)
Item
Alteração por dia
Erro Padrão
Peso alojamento creche kg¹
0,257
0,01
Peso saída de creche (42 d), kg
0,93
0,02
Peso abate, kg²
1,35
0,08
GPMD desmame - abate, g
9,9
0,74
Mortalidade, desmame - abate,
-0,47
0,09
%
Peso vendido/desmamado, kg³
1,8
0,12
¹Peso obtido através de pesagem 3 dias pós-desmame
²Peso ao abate em um número fixo de dias pós-desmame
³Peso final da baia/nº de leitões desmamados alojados em cada baia de terminação

Duração da lactação e desempenho no parto subsequente
A maioria das matrizes apresenta um novo cio fértil entre 25 e 30 dias pós-parto em
sistemas com desmame de 21 dias. Isto porque o tempo necessário para a completa involução
uterina, por meio de contrações reguladas pela ocitocina na fêmea suína, é de 28-30 dias após o parto
(SENGER, 2003). Através deste fato, é pertinente imaginar que fêmeas com desmame mais tardio
e, consequentemente, tendo mais tempo para a completa preparação do trato uterino para uma
próxima gestação, possam produzir mais leitões no parto seguinte.
Alguns estudos demonstram uma correlação positiva entre duração da lactação e tamanho
da leitegada subsequente. Conforme Stein et al. (1996), planteis que são desmamados mais cedo
tendem a apresentar leitegadas menores quando comparados àqueles com desmame tardio. De
acordo com Mabry et al. (1996), há diminuição no número de nascidos vivos por leitegada quando
o período de lactação é reduzido. Já Gaustad-Aas et al. (2004) mostraram que matrizes desmamadas
no período entre 8-21 dias possuem tamanho de leitegada seguinte menor quando comparadas a
fêmeas com desmame entre 22-35 dias.
Em uma análise recente de um banco de dados com mais 400 mil partos de fêmeas de
primeiro a sétimo parto e idades de desmame entre 14 e 26 dias, Ketchem et al. (2017) observaram
a mesma correlação dos trabalhos citados acima. Porém, o maior número de nascidos no parto
subsequente não é sempre linear à medida que a duração da lactação aumenta. A Figura 1 mostra
que até 21 dias de lactação, há um incremento de aproximadamente de 0,15 leitões/dia na próxima
leitegada de uma mesma matriz. Já em idades mais avançadas, partindo de 21 para 26 dias, o
desempenho no parto subsequente praticamente não é afetado, acrescendo cerca de 0,05 leitões/dia
de aumento da duração da lactação.
Portanto, há um ganho importante em nascidos totais se partimos de rebanhos que
desmamam com menos de 3 semanas, no entanto, a partir de 21 dias, não se pode contar com um
incremento representativo de mais leitões por parto. Além disso, os 0,05 leitões a mais são reduzidos
se levarmos em consideração o percentual de natimortos, mumificados e a maior mortalidade na
maternidade já que os leitões permanecem por mais tempo com a matriz.
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Figura 1. Leitões nascidos totais de acordo com a duração da lactação anterior. Adaptado de
Ketchem et al. (2017)
Impacto financeiro do aumento da idade ao desmame
O aumento da idade de desmame remete ao cálculo financeiro que esta mudança de manejo
gera no sistema produtivo como um todo. Isto por que são inúmeras alterações importantes
relacionadas a custos e a receitas que esta ação produz.
Atualmente, a maneira mais utilizada para avaliação de custos e receitas assume que todos
os leitões desmamados que atinjam um mínimo padrão de qualidade apresentam o mesmo valor.
Com isso, muitos sistemas utilizam como base de cálculo a variável “por leitão desmamado”. Este
fato muitas vezes encoraja os sistemas a desmamar leitões com menor idade, mas com maior volume
(MAIN et al., 2004a), principalmente em momentos positivos do mercado. Para uma granja de 4000
matrizes com 800 espaços de maternidade que deseja, por exemplo, desmamar 18 fêmeas a mais por
semana, aumentando o volume de vendas em, aproximadamente, 210 leitões/semana, o impacto
seria uma redução de 2 dias na idade ao desmame. Porém, isto geralmente não se torna tão benéfico
para as fases subsequentes, pois para avaliação de custos e de receitas das fases de creche e
terminação, a variável base é o peso e a sua relação entre os kg entregues por animal desmamado e
quanto tempo é necessário para atingir tal peso.
Em 2004a, Main et al. ao realizarem dois experimentos com idades ao desmame de 12, 15,
18 e 21 (experimento 1) e 15,5, 18,5 e 21,5 (experimento 2) concluíram que há um aumento linear
no lucro por leitão desmamado à medida que se eleva a idade (Tabela 2). Sob um contexto norte
americano daquela época, a melhoria de desempenho zootécnico, a redução do período de ocupação
das instalações com consequente maior número de lotes/ano, e ainda uma maior proporção de
animais abatidos/leitões desmamados são variáveis chave para justificar o aumento da idade ao
desmame no ponto de vista financeiro. Também, o resultado foi semelhante em cenário de tempo
fixo (limitação de espaço na terminação) e peso fixo (sem limitação de espaço na terminação).
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A expectativa de continuidade linear no lucro/desmamado para idades superiores às usadas
por Main et al. (2005), no entanto, deve ser avaliada com cautela. Nos experimentos 1 e 2 a
mortalidade caracterizou-se por uma redução de 6.8% para 3.7% e de 3.4% para 2,5%,
respectivamente à medida que a idade ao desmame aumentou de 18 para 21 dias. Em um cenário
atual onde já existem empresas com desmames de 4 semanas, ao compararmos leitões desmamados
com 25 e 28 dias, não é esperado que haja grandes diferenças em mortalidade no período de creche
e de terminação. Neste caso, pode-se chegar a um ponto ótimo de margem líquida e de utilização
das instalações antes dos 28 dias. Obviamente, um dos gargalos para se utilizar uma lactação que
não tenha uma duração múltipla de 7 (14, 21 ou 28, por exemplo), como a de 25 dias, a não ser que
o sistema faça mais de um desmame/semana, este ocorrerá sempre em dias diferentes da semana.
Há ainda um questionamento pertinente: Desmamar leitões com maior idade possibilitaria
a redução do custo de programas nutricionais para a fase de creche? No estudo de Main et al.
(2004b), os autores não observaram nenhuma interação entre idades de 15,5, 18,5 e 21,5 dias e dietas
simples e complexas (inclusão de plasma spray-dried e maior concentração de lactose). Já Collins
et al., (2013), demonstraram que o aumento da idade pode reduzir o custo de ração por kg produzido
em até 7% durante a fase de creche. Entretanto, são necessários mais estudos que visem simplificar
o programa nutricional na fase de creche para idades mais avançadas que as utilizadas no estudo
supracitado.
É estimado que para cada dia de aumento de idade ao desmame cerca de 3,5% de celas
parideiras a mais devem ser implantadas na maternidade. Também, como citado anteriormente, o
aumento da duração da lactação exerce efeito positivo no número de leitões nascidos no parto
subsequente. Outra variável importante que está relacionada à eficiência e à lucratividade de uma
granja é a otimização do uso dos espaços de maternidade. Neste contexto, a estratégia utilizada para
se atingir uma maior idade ao desmame é essencial para que a margem financeira através da venda
do leitão desmamado mais velho seja maximizada. Desta forma, adicionar espaços de lactação,
transferir as matrizes para a maternidade 2 dias mais tarde (de 110 para 112 dias de gestação) e
reduzir um dia de vazio parece ser a estratégia mais rentável quando comparada a outras três
ferramentas: simples adição de celas parideiras ou somente otimizar o uso dos espaços de
maternidade ou redução do plantel sem alteração na estrutura da granja (MAIN et al., 2005; VIER,
2015). Nestes dois estudos, um norte-americano e um brasileiro, a estratégia acima citada como mais
rentável chegou a aumentar U$ 1,42 e R$ 1,08 de lucro/desmamado, respectivamente e, em ambos,
pode-se avançar de 15,5 para 20 – 21 dias de idade ao desmame. A grande contribuição para esta
maior renda foi o maior peso, responsável por cerca de 75% desta melhoria. Os demais 25% são
atribuídos ao maior número de leitões desmamados, uma vez que o aumento no número de nascidos
também foi considerado.
Vale ressaltar que cada sistema de produção precisa avaliar qual seria a melhor idade ao
desmame devido à variação nos custos de alimentação, ambiência, custo operacional, estrutura,
genética e, principalmente, na taxa de mortalidade e descarte de leitões. Sistemas com pior status
sanitário e maiores taxas de perdas entre o desmame ao abate, provavelmente terão melhor desfrute
do aumento da idade ao desmame e maior “ponto de corte” quando comparados a sistemas com
melhores índices de saúde do rebanho.

156

Idade do leitão ao desmame e seu desempenho subsequente
Uso de antimicrobianos e a idade ao desmame
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a resistência a antimicrobianos é uma das
maiores ameaças para a saúde global, segurança de alimentos e desenvolvimento, sendo que a má
utilização destes fármacos em humanos e animais acelera este processo (WHO, 2016). Nessa
perspectiva, há duas maneiras para evitar a resistência bacteriana: desenvolver ou alterar drogas as
quais os agentes patogênicos alvos são susceptíveis ou tomar medidas para atrasar a resistência
bacteriana limitando o seu uso (WHO, 2002).
Objetivando evitar os efeitos negativos que a suspensão da utilização de promotores de
crescimento pode acarretar sobre a produtividade dos leitões, buscam-se alternativas que possam
melhorar as condições de higiene e o status imunológico do rebanho. Embora a grande maioria dos
leitões consigam superar a fase logo após o desmame e apresentar boa performance zootécnica,
novas pesquisas tem demonstrado que quanto mais cedo o leitão é exposto a estresses como os do
desmame, mais negativos são os impactos na formação e função da barreira gastrointestinal. Este
fato guia para consequências deletérias mais duradouras na saúde intestinal e na susceptibilidade
para doenças durante toda a vida produtiva do suíno (MOESER et al., 2017). Tal afirmação sugere
a hipótese de que uma alternativa para redução/ausência do uso de antimicrobianos pode ser o
aumento da idade de desmame dos leitões.
Em um estudo realizado por Postma et al. (2015), um questionário sobre alternativas para
o uso de agentes antimicrobianos foi respondido por 111 especialistas em saúde de suínos
provenientes de diversos países europeus. Foi solicitado aos especialistas o ranqueamento (com
notas de 0 a 10) de 19 tópicos que poderiam torna-se possíveis alternativas ao uso destes fármacos
de acordo com a sua eficácia, viabilidade e retorno financeiro. O estudo observou que, o manejo do
aumento da idade de desmame, apresentou médias de 7,2; 5,9 e 6,4 para eficiência, viabilidade e
retorno financeiro, respectivamente. Ao final, esta prática ficou entre as Top10 ações alternativas
para a redução do uso de antimicrobianos na suinocultura.
Diante dos desafios impostos pelas pressões da sociedade e das legislações, em relação ao
BEA e à proibição do uso de antimicrobianos como promotores de crescimento, serão necessárias
medidas de manejo adequadas para maximizar o desempenho dos leitões sob este novo cenário. É
possível que o aumento da idade de desmame dos leitões seja uma alternativa eficaz para os efeitos
negativos que a não utilização de antimicrobianos promotores de crescimento podem causar à
produtividade animal. Nessa perspectiva, torna-se necessário estudos que simulem tais
pressuposições e que sirvam de suporte para a mudança deste fator para o sistema (TOKACH &
VIER, 2017).
Considerações Finais
Não restam dúvidas que existe uma grande oportunidade de aumento de margem líquida ao
se aumentar a idade ao desmame partindo dos tradicionais 21 dias. A idade com que os leitões são
desmamados está diretamente relacionada com o nível de adaptação à creche e desempenho
zootécnico futuro. Além disso, a maior duração da lactação e a necessidade de menos dias para
atingimento do peso de abate faz com que este manejo seja responsável por uma mudança em
estrutura física das granjas e planejamento geral da produção. Por fim, ao se admitir que uma maior
idade de desmame é uma estratégia vantajosa ao sistema de produção, abrem-se novas perspectivas
para pesquisas, por exemplo, em manejo, sanidade, reprodução e nutrição, indicando que esta ação
macro pode mudar o cenário da produção global de suínos.
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Introdução
O parto da fêmea suína é considerado um fator chave e crucial na vida reprodutiva. Embora
seja, de um modo geral, altamente influenciável pelas características de cada gestação e de cada
fêmea, a amplitude do período gestacional varia de 110 a 120 dias. Acima de 85% dos partos
ocorrem entre 113 e 117 dias, com maior concentração (49,2%) entre os dias 115 e 116 (MELLAGI
et al., 2006). Espera-se que o parto ocorra de forma rápida, pois problemas no seu decorrer implicam
em prejuízos econômicos para a granja e, também, para a saúde e longevidade da fêmea (OLIVIERO
et al., 2010). Entretanto, este é um evento que pode sofrer influências de diferentes origens, uma vez
que a fêmea passa por uma série de alterações hormonais, que ocorrem em um curto espaço de
tempo, tornando-a, assim, vulnerável aos seus fatores intrínsecos, bem como aos fatores ao seu
redor.
A duração média do parto tem aumentado no decorrer dos anos, sobretudo pelo aumento
no tamanho da leitegada. Em 2005, a duração média de parto relatada foi de 166 min (VAN DIJK
et al., 2005), aumentando recentemente para 268 min (BJÖRKMAN, 2017). Há diversos fatores que
podem afetar a duração do parto tais como o grau de obesidade, grau de constipação, tipo de
alojamento (OLIVIERO et al., 2010), tamanho da leitegada, número de natimortos (VAN DIJK et
al., 2005; OLIVIERO et al., 2010), o uso de ocitocina (MOTA-ROJAS et al., 2004) e a genética
(VAN DIJK et al., 2005). As complicações do transcorrer normal do parto, chamadas de distocias,
possuem diversas causas como inércia uterina, mau posicionamento dos fetos no canal de parto e
fetos muito grandes (revisado por MELLAGI et al., 2007). Caso haja a necessidade de intervenção,
seja ela obstétrica manual ou farmacêutica, haverá riscos associados, para a fêmea e para os leitões.
As consequências de partos prolongados e das distocias são, na maioria das vezes,
negativos. Durante o parto, o ambiente uterino fica exposto à contaminação e, quando há
manipulações obstétricas, os agentes contaminantes são facilmente carreados para seu interior. Além
disso, é comum a ocorrência de hipertermia, nos primeiros três dias pós-parto, e queda de apetite e
consumo de água, comprometendo a saúde geral das matrizes e predispondo-as à redução na
produção de leite.
Diante dessas circunstâncias que podem alterar o transcorrer normal do parto, implicando
tanto em prejuízos econômicos para a granja, quanto para a longevidade da fêmea e desempenho da
sua prole, o evento parto não deve ser considerado um evento comum dentro da rotina de uma granja,
devendo receber atenção e cuidados especiais. Sendo assim, o objetivo da presente revisão é abordar
os fatores que exercem influência sobre o parto, bem como as suas consequências, tanto para a fêmea
quanto para os leitões.
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Distocias, inércia, intervenções
As distocias podem ocorrer por causas que envolvem o próprio parto como a inércia uterina,
apresentação posterior dos leitões, obstrução do canal do parto, presença de mais de um leitão no
canal, deslocamento uterino e leitões muito grandes em relação ao canal do parto (BRITT et al.,
1999). Podem também ter origem iatrogênica pelo uso de prostaglandina e ocitocina usadas na
indução e controle do parto (KIRKWOOD et al., 2012). Os principais sinais clínicos de partos
distócicos são secreções vulvares sanguinolentas ou fétidas, expulsão de mecônio sem contrações,
contrações sem a expulsão de leitões, interrupção do parto após o nascimento de um ou mais leitões
e exaustão da fêmea (KIRKWOOD et al., 2012), devendo estes serem considerados para a realização
ou não da intervenção ao parto.
A manipulação obstétrica é considerada uma forma de intervir rapidamente para remover
o feto do canal do parto, e seu uso tem sido relatado em 22,8% (BORGES et al., 2005) e 20,6%
(MELLAGI et al., 2007) dos partos. Segundo Van Dijk et al. (2005), 43% dos fetos apresentam-se
de forma posterior no canal do parto e são responsáveis por índices de natimortalidade de 10%,
comparativamente superior aos 4% encontrados quando a apresentação é anterior. Isso porque esses
leitões com apresentação posterior sofrem maior grau de estresse durante o parto, visto que os níveis
plasmáticos de noradrenalina, adrenalina e lactato são mais elevados (HERPIN et al., 1996). Os
últimos leitões nascidos também são propensos à natimortalidade, com relatos de taxa de
natimortalidade de 3,6%, 10,1% e 21,7% nos leitões de 1ª a 9ª, 10ª a 13ª e a partir da 14ª ordem,
respectivamente (BORGES et al., 2008). Também foi relatado que a partir do 11o leitão nascido, a
chance de ser natimorto é aproximadamente 15 vezes maior do que leitões com ordem de nascimento
abaixo de 7 (BAXTER et al., 2009). Os leitões que levam mais tempo para nascer tendem a ter o
cordão umbilical rompido ao nascimento (ASH, 1986) e, consequentemente, suas chances de morte
até o terceiro dia podem triplicar, quando comparado com leitões com o cordão íntegro (PANZARDI
et al., 2013).
Características e fatores que interferem no parto
Para ser considerado um evento com sucesso, o parto deve durar menos de 5 h em sua
totalidade, com no mínimo 90% de sobrevivência neonatal até 72 h, com ingestão de colostro em
quantidades adequadas pelo leitão e sem haver complicações com os leitões e com a matriz no pósparto (PELTONIEMI & OLIVIERO, 2015). A duração do parto é determinada como sendo o
intervalo entre o nascimento do primeiro e último leitão, podendo este variar, com relato de duração
de 26 min até mais de 8 h (VAN DIJK et al., 2005; OLIVIERO et al., 2008). Os principais fatores
que podem interferir no parto são elucidados na sequência.
(I) Genética e ordem de parto
Van Dijk et al. (2005) observaram, em análise de dados de cinco raças, a menor duração do
parto em fêmeas Large White × Meishan (136 min) e a maior duração (246 min) nas fêmeas
Landrace, tendo como duração média do parto de 166 min, com variação de 26 a 505 min. No
entanto, Canario et al. (2006a) não encontraram efeito significativo de quatro tipos genéticos
(Meishan, Large White, Duroc × Large White, e Laconie) na duração do parto, mas houve efeito das
linhagens para natimortalidade, necessidade de assistência ao parto, tendo as fêmeas Meishan os
melhores resultados. Sob outra perspectiva, Holm et al. (2004) investigaram a consequência do
melhoramento genético para aumento do número de nascidos, em fêmeas Landrace, sobre os
parâmetros do parto. Nesse trabalho, foi constatada baixa herdabilidade (h2 = 0,05) para duração do
parto e necessidade de assistência, mas alta correlação genética entre essas duas variáveis (rg = 0,89).
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A ordem de parto (OP) das fêmeas também pode exercer influência na duração do parto.
Björkman et al. (2017) observaram partos mais prolongados (P = 0,007) em fêmeas de OP5, quando
comparadas às de OP2 (481 vs 273 min, respectivamente). Tummaruk & Sang-Gassanee (2013)
também observaram partos mais curtos em primíparas (141,2 min) quando comparadas às fêmeas
de OP2-4 (199,2 min). No entanto, alguns trabalhos não observaram associação entre OP e duração
do parto (VAN DIJK et al., 2005).
(II) Composição corporal e peso
De acordo com Oliviero et al. (2010), fêmeas com grande quantidade de gordura acumulada
(> 17 mm) apresentam parto com duração prolongada (> 300 mm), comparativamente a fêmeas com
menor quantidade de gordura (< 17 mm). A maior quantidade de gordura afetaria a solubilidade dos
esteroides, alterando especialmente a relação progesterona:estrógeno que, por sua vez, interfere na
ativação dos receptores de ocitocina, enfraquecendo a expulsão fetal (RUSSELL et al., 2003).
Oliviero et al. (2008) atribuem à quantidade de gordura, o retardamento no declínio da progesterona,
que, em um processo fisiológico normal, ocorre em 36 a 24 h antes do parto. Outra hipótese é que
fêmeas com mais gordura acumulada possuem mais gordura no canal do parto, sendo uma barreira
física à passagem dos fetos (COWART, 2007).
(III) Grau de constipação
O período próximo do parto é marcado por um aumento na absorção intestinal de água,
pelo fato da fêmea iniciar a produção de leite (MROZ et al., 1995). Associado a isso, a baixa inclusão
de fibra na dieta, quando ≤ 3,8% implica em menor consumo de água e, consequentemente, maior
grau de constipação das matrizes no momento do parto (OLIVIERO et al., 2009). Quando realizado
escore de fezes no período pré-parto (escore de 0 a 5, em que 0 é a ausência de fezes e 5 fezes
líquidas), Oliviero et al. (2010) encontraram associação entre o grau de constipação com a duração
do parto. Fêmeas com escore inferior a 1,9 (maior constipação) tiveram duração de parto de 343
min, enquanto que fêmeas com escore superior (menor constipação), tiveram duração média de parto
de 219 min. Recentemente, foi observado que 80% das fêmeas com partos considerados prolongados
(>300 min) tinham graus severos a moderados de constipação no dia do parto (PEARODWONG et
al., 2016). Segundo Cowart (2007), isso se deve à pressão exercida pelas fezes localizadas no
intestino sobre o canal do parto, dificultando a expulsão dos fetos.
(IV) Número de natimortos
É consenso entre os pesquisadores que partos com duração prolongada são fortemente
associados com a presença de natimortos, independentemente da duração da gestação e do tamanho
da leitegada (VAN DJIK et al., 2005). Oliviero et al. (2010) relatam que os partos considerados
longos (> 300 min) tiveram em média 1,5 natimortos por leitegada enquanto que os partos com
duração normal (< 300 min) tiveram ao redor de 0,4 leitão natimorto. A mesma relação foi
encontrada por Björkman (2017), em que fêmeas com 0 e 2 natimortos tiveram duração de parto de
307 e 487 min, respectivamente. Borges et al. (2005) relataram que partos com duração > 3 h são
fator de risco para a ocorrência de natimortos. Salienta-se que o efeito da duração do parto sobre a
natimortalidade parece ter influência genética, tendo sido observado que fêmeas Meishan sofrem
menos influência que fêmeas de outras linhagens genéticas, como Large White, Duroc × Large
White, e Laconie (CANARIO et al., 2006a). Também foi observada alta correlação genética do
número de natimortos com a duração do parto e necessidade de assistência (HOLM et al., 2004;
CANARIO et al. 2006b). Entretanto, não está claro se a presença de natimortos na leitegada é causa
ou consequência do parto prolongado (VAN DJIK et al., 2005; OLIVIERO et al., 2010).
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(V) Uso de indutores de parto
O uso de indutores de parto, sobretudo a prostaglandina, tem como objetivo principal a
sincronização dos partos e a redução da amplitude da duração do período gestacional. Entretanto, a
indução do parto pode fazer com que a gestação se encerre de forma precoce para fêmeas que teriam
uma gestação prolongada e, com isso, algumas implicações negativas podem ocorrer. Após extensa
revisão sobre o tema, Kirkden et al. (2013) concluíram que, dependendo do dia de gestação em que
ocorre a indução, podem ser observadas as seguintes consequências: dia 111 - maior
natimortalidade, maior mortalidade pós-nascimento e redução no peso ao nascer; dia 112 - aumento
de leitões com splayleg, e a partir do dia 113 - sem efeitos adversos na duração do parto, na
frequência de distocias e peso ao nascimento. Da mesma forma, Gheller et al. (2011) não
evidenciaram prejuízos ao parto, quando a indução foi realizada com 113 dias de gestação. Assim,
é consenso que a técnica deve ser usada com prudência, principalmente quanto ao momento da sua
aplicação, sendo esta de preferência não antes dos 113 dias. Portanto, o uso estratégico e racional da
indução pode ser restrito às fêmeas que ainda não pariram no dia correspondente à duração
gestacional média da granja, a fim de homogeneizar o grupo de parição e facilitar os manejos a
serem empregados.
(VI) Uso de ocitocina
A ocitocina é comumente utilizada para auxiliar no processo do parto, em associação com
a indução, 24 h após a aplicação da prostaglandina, ou no decorrer do parto, após o nascimento do
primeiro leitão. Kirkden et al. (2013) relacionaram o uso da ocitocina prévio ao início do parto ao
aumento da necessidade de assistência, por causar distocia (10 a 52%). Segundo Gilbert (1999), isto
pode ser explicado pela aplicação ocorrer antes da dilatação completa da cérvix. Já quando aplicada
após o nascimento do primeiro leitão, a ocitocina atua aumentando o número (57,4 vs 44,4), a
intensidade (13,2 vs 5,5 mHg) e a duração das contrações (12,4 vs 11,8 s), acelerando assim o
processo de expulsão dos fetos (MOTA-ROJAS et al., 2005). A aplicação de ocitocina, apesar de
seus grandes benefícios no auxílio ao parto, pode, por exemplo, quando aplicada de maneira
equivocada, implicar em prejuízos, como o retardamento da expulsão total da placenta
(BJÖRKMAN, 2017), aumento do número de natimortos, aumento de leitões com cordão umbilical
rompido e presença de mecônio no feto ao nascimento, este último sendo indicativo de sofrimento
fetal (MOTA-ROJAS et al., 2002; MOTA-ROJAS et al., 2005).
(VII) Sazonalidade
A infertilidade sazonal é fonte de consideráveis perdas reprodutivas, principalmente pela
redução da taxa de parto (BERTOLDO et al., 2009). Em um estudo que avaliou o desempenho de
fêmeas de acordo com a temperatura da sala de parto (15, 20 e 25 °C), foi observado aumento da
frequência respiratória, temperatura retal e superficial da matriz, mas sem efeitos negativos sobre a
duração do parto, intervalo entre nascimento dos leitões e sobre o indicador de hipóxia dos leitões
(MALMKWIST et al. 2009). Por outro lado, em estudo realizado por Mellagi et al. (2009), dos 4121
partos analisados, 850 partos sofreram intervenção manual e foi observado que a proporção de
intervenções ao parto aumentou (P < 0.05) no verão em todas as ordens de parto (Tabela 1).
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Tabela 1. Frequência de distribuição da intervenção obstétrica ao parto de acordo com a ordem
de parto e estação do ano
Ordem de parto
Outono
Inverno
Primavera
Verão
Total
1
6,3 aA
4,7 aA
5,0 aA
47,0 aB
14,6 a
2
6,5 aA
3,4 aA
7,5 abA
41,7 aB
16,4 ab
3-5
6,2 aA
5,8 aA
10,6 bB
44,7 aC
18,1 b
6-10
23,4 bA
16,2 bB
35,4 cC
60,5 bD
33,2 c
Total
10,8 A
7,9 B
14,2 C
47,8 D
--abc na coluna indicam diferença significativa entre as ordens de parto (P<0,05).
ABCD na linha indicam diferença significativa entre as estações (P<0,05).
Adaptado de Mellagi et al. (2009).

Influência do parto no desempenho produtivo e reprodutivo
(I) Perdas neonatais: ocorrência de natimortos e leitões de baixa viabilidade
Como o número de natimortos está associado a partos prolongados, espera-se que as
distocias também sejam observadas em fêmeas com mais natimortos, visto que esses fetos interferem
no progresso normal do parto. De fato, Mellagi et al. (2009) observaram que partos com intervenção
estão associados com maior número de leitões natimortos e maior percentual de partos com pelo
menos um natimorto (P < 0,05). Além disto, partos com intervenção obstétrica têm 1,4 vez mais
chance de natimortalidade (CANARIO et al., 2006a). As consequências do sofrimento fetal, seja
ocasionado pelo parto prolongado ou pela distocia, implicam em menor viabilidade dos leitões após
o nascimento (HERPIN et al., 1996), com relatos de 7,9 vezes mais chances de haver morte até o
terceiro dia pós-nascimento, em leitões que nasceram cianóticos (PANZARDI et al., 2013). Dessa
forma, a produtividade em termos de leitões nascidos vivos pode ficar comprometida em fêmeas
com dificuldade ao parto ou com falta de assistência aos neonatos.
(II) Produção de colostro
As duas principais funções do colostro consistem em garantir que o leitão tenha energia
suficiente para produção de calor e que receba a imunidade passiva para o combate a infecções (LE
DIVIDICH et al., 2005). Por isso, é importante saber quais os possíveis fatores relacionados ao parto
que interferem na produção de colostro.
Já foi relatado que a duração do parto não afeta a produção de colostro (QUESNEL, 2011;
MACHADO et al., 2016). Por outro lado, Mallmann et al. (dados não publicados) avaliaram 271
primíparas e observaram maior produção de colostro em fêmeas com partos mais curtos do que
fêmeas com partos prolongados (< 300 vs ≥ 300 min; Tabela 2). Fêmeas com baixa produção de
colostro (< 3 kg) tiveram mais natimortos e maior intervalo entre o nascimento de leitões, na fase
inicial do parto, sendo talvez explicado pela questão hormonal envolvida tanto na lactogênese quanto
no processo do parto (QUESNEL, 2011), evidenciando que os eventos ocorrem de maneira conjunta
e não isoladamente.
O efeito da indução de parto na produção de colostro é contraditório. Em estudo realizado
por Devillers et al. (2007), foi associado o uso da indução com redução da produção de colostro (P
= 0,017). No entanto, os próprios autores atribuem o efeito confundidor da duração da gestação, uma
vez que todas as fêmeas que não pariram até os 114 dias foram induzidas. Recentemente, em trabalho
delineado para tal comparação, não houve comprometimento na produção de colostro, concentração
de IgG, tanto no colostro quanto no soro dos leitões, quando a indução foi realizada no dia 114 de
gestação (OTTO et al., 2017). De maneira semelhante, a indução realizada aos 113 dias de gestação
(quando a média dos partos espontâneos é de 114 dias) não influenciou a produção de colostro e
quantidade de IgG (FOISNET et al., 2010). Portanto, a indução ao parto pode ser utilizada de
maneira segura, quando aplicada em até 24 h antes da data prevista para o parto.
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Tabela 2. Produção de colostro e desempenho reprodutivo subsequente de acordo com a duração
do parto de primíparas*
Variáveis
< 300 min
≥ 300 min
n = 207
n = 64
Duração de parto, min
175,61 ± 5,31 a
412,23 ± 9,55 b
Produção de colostro, g
4584,59 ± 76,74 a
4228,70 ± 143,40 b
Nascidos totais
14,36 ± 0,25
15,00 ± 0,40
Nascidos vivos
13,35 ± 0,21
13,73 ± 0,39
Natimortos, %
4,54 ± 0,53
5,45 ± 0,99
Taxa de parto subsequente, %
93,33
87,72
* partos não induzidos e sem uso de ocitocina ou intervenção manual obstétrica
a, b: indicam diferença estatística entre as classes (P<0,05).
Mallmann et al. (dados não publicados) – Setor de Suínos UFRGS

(III) Saúde da fêmea, taxa de remoção e mortalidade
A duração do parto pode influenciar a saúde geral e uterina das matrizes. O aumento da
duração do parto pode aumentar o percentual de fêmeas com hipertermia (≥ 39,0 °C), nas primeiras
24 h pós-parto, e reduzir o seu apetite (TUMMARUK & SANG-GASSANEE, 2013). Um dos
quadros clínicos frequentemente observado, no pós-parto, é a síndrome da disgalactia pós-parto
(SDPP), também conhecida como síndrome da metrite, mastite e agalaxia, a qual se caracteriza pela
produção insuficiente de colostro e leite nos primeiros dias pós-parto (KLOPFENSTEIN et al.,
2006). Apesar da doença se apresentar, na maioria das vezes, como temporária e reversível, mesmo
que a fêmea se recupere, seus leitões serão afetados, principalmente aquelas leitegadas que
apresentaram baixo peso ao nascimento, devido ao tempo em que a produção de leite esteve
comprometida (EINARSSON, 1986). Papadopoulos et al. (2010) observaram maior chance de
ocorrência de SDPP em fêmeas transferidas para a maternidade com ≤ 4 dias antes do parto
(P=0,004) e com baixa qualidade no atendimento ao parto (P=0,012). Adicionalmente, já foi relatado
que constipação no dia do parto reduz o apetite da fêmea, aumenta a ocorrência de SDPP (2,7 e
15,5%, respectivamente, P=0,051) e o percentual de fêmeas com hipertermia (PEARODWONG et
al., 2016). Além disso, o acúmulo de líquido no útero, no pós-parto, pode predispor a quadros de
metrite puerperal (BJÖRKMAN et al., 2018).
Em trabalho feito por Mellagi et al. (2009), foi observado maior percentual de remoção em
fêmeas que tiveram intervenção obstétrica do que nas do grupo controle (26,0% e 13,5%,
respectivamente), tanto por causas reprodutivas quanto não reprodutivas. De fato, Björkman et al.
(2018) observaram, com ultrassonografia, a associação entre a intervenção obstétrica e aumento do
tamanho do útero (P=0,036). Essa dilatação uterina e a presença de fluído intrauterino também foram
relacionados a partos longos (P=0,001 e 0,039, respectivamente), demonstrando que os eventos do
parto exercem influência sobre a saúde uterina.
Além disso, complicações ao parto podem ocasionar a morte das matrizes. Vearick et al.
(2008) atribuíram 10,3% dos motivos de mortalidade por problemas no decorrer do parto enquanto
maior índice de mortalidade (23%) foi observado por Vestergaard et al. (2006). No levantamento de
Vearick et al. (2008), a OP das fêmeas mortas devido à distocia foi de 1,9, em média. Dentre os
fatores associados com as complicações do parto estão a inapropriada assistência, a retenção de
leitões e fetos macerados, distocia e prolapso de útero ou de vagina (VEARICK et al., 2008).
(IV) Desempenho reprodutivo subsequente
Como descrito anteriormente, partos prolongados ou distócicos podem comprometer a
saúde uterina e comprometimentos reprodutivos são, portanto, esperados. Em relação ao transcorrer
do parto, fêmeas com duração de parto > 300 min apresentam 1,5 vez mais chance de ter o IDE
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aumentado em 1 dia (OLIVIERO et al., 2013). Estes mesmos autores estabeleceram uma razão de
chance de 3,4 vezes para fêmeas com duração do parto > 300 min em retornarem ao estro após a
primeira cobertura. De forma semelhante, Mallmann et al. (dados não publicados) observaram que
fêmeas com duração de parto > 300 min tiveram comprometimento numérico na taxa de parto
(Tabela 2), mas sem diferença significativa (P = 0,17), provavelmente devido ao tamanho amostral.
A intervenção obstétrica leva ao comprometimento do IDE, principalmente em fêmeas de
OP 1 (P < 0,0001), da taxa de parto em fêmeas OP 3-5 (P = 0,0045), e do tamanho da leitegada
subsequente (P = 0,018), em fêmeas com OP 6-10 (MELLAGI et al., 2009). Para evitar o risco de
consequências negativas no desempenho subsequente, a intervenção manual obstétrica deve ser
realizada com prudência, e após outras medidas menos invasivas terem sido realizadas. A
intervenção manual obstétrica pode aumentar os riscos de metrite pós-parto e atraso na involução
uterina, comprometendo o desempenho reprodutivo subsequente da matriz.
Considerações finais
A intensificação da suinocultura tem trazido como consequência um aumento das
atividades diárias das granjas, fazendo com que menos atenção seja destinada a eventos importantes,
como o parto. Muita atenção tem sido dada ao leitão neonato para garantir a sua sobrevivência, o
que de fato é de extrema importância. Entretanto, após terem sido elucidados os principais fatores
que podem afetar o transcorrer do parto, vê-se que há cada vez mais necessidade de prestar atenção
nas consequências desses fatores sobre o desempenho reprodutivo da fêmea.
Evitar que as fêmeas cheguem ao parto com excesso de gordura, constipadas e sem período
de adaptação, são cuidados que devem ser iniciados previamente ao parto propriamente dito. Já no
seu transcorrer, a assistência, o uso de fármacos e intervenção obstétrica de forma prudente são
fundamentais para garantir a longevidade a fêmea e o ambiente adequado para o desenvolvimento
dos leitões.
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Resumo
A taxa de mortalidade de porcas em uma unidade de produção intensiva de suínos
representa um importante dado produtivo, pois está diretamente ligada a investimentos econômicos.
Entretanto, no Brasil são escassos os estudos sobre o tema e com exceção da ocorrência de surtos de
doenças específicas, as mortes de matrizes frequentemente são negligenciadas. O presente texto tem
como objetivo descrever aspectos epidemiológicos, clínicos e patológicos de algumas das principais
condições que acometem as matrizes suínas em granjas brasileiras. São revisados trabalhos presentes
na literatura especializada e também são utilizados dados resultantes de um estudo realizado em três
granjas, no qual estabeleceu-se a causa da morte de 132 matrizes através de necropsia, histopatologia
e exames complementares.
Introdução
A taxa de mortalidade de porcas em uma unidade de produção intensiva de suínos
representa um importante dado produtivo, pois está diretamente ligada a investimentos econômicos
(23, 53). Existe grande variação nos índices de mortalidade de matrizes em granjas brasileiras e
taxas acima de 7% (considerado um limite aceitável nas atuais condições de produção) são comuns.
Com exceção da ocorrência de surtos de doenças específicas, a mortalidade de porcas
frequentemente é negligenciada (1).
A metodologia para apurar custos exatos é muito variável, entretanto, estima-se que o custo
da mortalidade de uma porca possa ser calculado a partir de alguns pressupostos como a perda
parcial do valor genético, somada a custos operacionais e lucros cessantes (pela não realização da
venda da matriz e de seus leitões) (46). Os prejuízos incluem os custos da reposição de leitoas, da
ração consumida, da leitegada perdida de fêmeas que morrem no período gestacional ou no
periparto, o valor residual da matriz que seria recebido pela sua carcaça, medicações, a retenção de
uma matriz que normalmente deveria ser descartada, além de afetar a moral dos funcionários e
gerentes, o que pode ter reflexos negativos sobre o manejo geral da granja (53). A produtividade do
plantel é afetada, também, devido ao aumento no número de fêmeas jovens com menor nível de
produção e imunidade inconsistente (43). As doenças que acometem as matrizes têm ainda impacto
considerável no bem-estar dos animais (64).
Em estudos realizados na América do Norte e Europa, há grande variação na proporção de
diagnósticos de cada enfermidade, mas observa-se que muitas das principais doenças são comuns a
vários estudos. Insuficiência cardíaca, artrite, infecções urinárias, torções de órgãos abdominais,
úlcera gástrica e metrite por retenção de leitões são causas de morte comuns. Outras causas
frequentemente apontadas, porém com representatividade menor que as anteriores, são os prolapsos,
septicemias, fraturas, pneumonias e encefalites (17, 19, 24, 38, 58, 64).
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No Brasil, são escassos os estudos de causas de morte de porcas nos sistemas intensivos de
produção de suínos. Os dados existentes muitas vezes são fornecidos pelas granjas e são baseados
na observação dos colaboradores segundo um diagnóstico presuntivo, com grande proporção de
causas desconhecidas. Com isso tornam-se necessários estudos que busquem elucidar as principais
doenças que acometem as matrizes suínas no Brasil, o que pode auxiliar na implementação de ações
que visem amenizar as perdas.
Causas de mortalidade de matrizes suínas
I)
Principais causas de morte de matrizes, segundo pesquisa realizada em três
granjas brasileiras
Os dados apresentados nesta seção são oriundos de um estudo prospectivo realizado em
três granjas tecnificadas localizadas nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná (Dados
da dissertação de mestrado do primeiro autor). Cada período de coleta de dados compreendeu em
média 12 dias, durante os quais realizou-se a necropsia de todas as matrizes que morreram ou foram
submetidas à eutanásia na granja. Durante as necropsias, coletaram-se fragmentos de órgãos para
exame histopatológico e bacteriológico e, adicionalmente, foram anotadas as seguintes informações
referentes às matrizes necropsiadas: provável causa da morte de acordo com a macroscopia, estágio
reprodutivo e ordem de parto (OP). Os diagnósticos foram estabelecidos através da associação dos
dados clínicos (obtidos através das informações da ficha individual de cada matriz e relatos dos
funcionários), com os achados de necropsia, histopatologia e exames complementares.
Foram realizadas 138 necropsias de matrizes suínas durante o período do estudo. Dessas,
em 132 obteve-se diagnóstico conclusivo (95,6%) e os inconclusivos somaram seis casos (4,4%).
Os dados das três granjas foram analisados conjuntamente. Em relação ao tipo de morte, 36,2%
foram submetidas a eutanásia e 63,8% tiveram morte espontânea. Das mortes espontâneas, em
55,6% dos casos, não houve observação prévia de sinais clínicos.
Os estágios reprodutivos das porcas necropsiadas estão representados na figura 1. Na
categoria descartes, foram incluídas porcas que haviam sido retiradas da reprodução por questões de
saúde ou critérios zootécnicos e aguardavam o envio para o abate, mas que acabaram sendo
submetidas à eutanásia por questões de bem-estar animal.
Os estágios reprodutivos em que ocorreram a maior proporção de mortes foram a gestação
e lactação, possivelmente, por serem os principais períodos produtivos de uma matriz suína. A
proporção de porcas mortas na gestação (33,3%) e lactação (31,9%) foi próxima, mas deve-se
considerar que em uma granja, a população de fêmeas gestantes é constantemente maior, logo, as
porcas são mais propensas a morrer durante a lactação do que durante a gestação (38, 64). O estágio
parturiente apresentou-se como a terceira fase com maior representatividade, impulsionada pela alta
ocorrência de prolapsos uterinos e secundariamente, também devido aos casos de insuficiência
cardíaca. O período periparto (três dias antes e três dias depois do parto) é considerado um período
de risco e em um estudo compreendeu 42,1% das mortes de porcas, principalmente, devido à alta
incidência de insuficiência cardíaca (17). Se somadas as categorias “lactação” e “parturiente”,
observa-se que 49,3% das mortes ocorreram no período em que as porcas estão alojadas na
maternidade.
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Figura 1. Distribuição por estágio reprodutivo de 138 matrizes necropsiadas.
As doenças diagnosticadas estão agrupadas na Tabela 1, juntamente com a OP média das
matrizes acometidas. Embora 55,3% das mortes tenham sido devido a uma das sete doenças mais
frequentes, houve grande variabilidade de diagnósticos, com mais de 30 condições diferentes
diagnosticadas durante o estudo. Esse dado mostra a importância da necropsia e exames
complementares na rotina de diagnóstico, uma vez que uma granja pode apresentar maior incidência
de determinadas doenças específicas e as medidas de controle e prevenção são mais efetivas quando
se conhece o real problema. A histopatologia auxiliou na exclusão de diagnósticos diferenciais e/ou
foi essencial para o diagnóstico em cerca de 20% dos casos, firmando-se como uma importante
ferramenta para a obtenção de uma baixa proporção de inconclusivos.
As condições com maior número de diagnósticos foram o prolapso uterino (12,1%), úlcera
gástrica (9,8%), artrite bacteriana (8,3%), torção de lobo hepático (8,3%), insuficiência cardíaca
(6,8%), prolapso de vagina ou vagina e reto (6,8%), e pododermatite (6,1%). A seguir, são
comentados alguns aspectos sobre essas enfermidades.
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Tabela 1. Condições diagnosticadas como causa de morte de 132 porcas, com divisão por sistemas.
Sistema/condições

Número de
casos

Sistema reprodutor

37

% (dentre
conclusivos)
27,9

OP
média

Prolapso uterino

16

12,1

5,1

Prolapso de vagina ou vagina e reto

9

6,8

3,2

Metrite por retenção de fetos
Evisceração uterina, ruptura associada a maceração
fetal, infecção uterina ascendente, mastite

6

4,5

2,3

6

4,5

3,8

Sistema locomotor

29

22,0

3,3

4,0

Artrite bacteriana

11

8,3

3,1

Pododermatite

8

6,1

3,0

Discoespondilite bacteriana

3

2,3

3,0

Luxação/subluxação coxofemoral

3

2,3

4,3

4

3,0

4,2

Sistema digestivo

Osteocondrose dissecante, apofisiólise

22

16,7

3,2

Úlcera gástrica

13

9,9

2,0

Dilatação gástrica aguda

6

4,5

5,2

Vólvulo intestinal, ruptura de cólon, salmonelose

3

2,3

4,3

19

14,4

2,9

Torção de lobo hepático

11

8,3

2,9

Torção esplênica

5

3,8

3,8

Sistemas hepatobiliar e hematopoiético

3

2,3

1,3

Sistema cardiovascular

Ruptura esplênica, linfoma mediastínico

12

9,1

3,4

Insuficiência cardíaca

9

6,8

2,9

Pericardite, endocardite, ruptura de artéria uterina

3

2,3

5

Sistema nervoso

6

4,5

3,8

Encefalomielite (viral ou parasitária)

4

3,0

2,7

Mielomalacia focal (trauma)

2

1,5

6,0

7

5,3

3,3

Insuficiência respiratória por asfixia acidental

3

2,3

0,7

Paniculite bacteriana, abscesso abdominal

4

3,0

5,2

132

100,0

3,4

Demais sistemas

Total/Média

Fonte: Os autores. Dados ainda não publicados.
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Prolapso uterino foi a causa de morte mais frequente (16 casos) e acometeu porcas
parturientes (87,5%) ou nos primeiros dias da lactação (12,5%). A OP média foi 5,1 (variação de 2
a 10.). Os casos de prolapso de vagina ou de vagina e reto foram a sexta maior causa de morte e
somaram nove casos (6,8%). As duas estruturas estavam prolapsadas em 6/9 casos (66,7%),
enquanto que em 3/9 (33,3%) o prolapso era apenas vaginal. Houve grande variação nos estágios
reprodutivos acometidos por essa doença. Fêmeas em fase de lactação foram mais acometidas,
seguidas pelas parturientes. Além disso, foram acometidas porcas jovens, uma vez que 55,6%
tinham OP entre 0 e 2.
Os prolapsos de útero, vagina e reto eram implicados como causas de morte de importância
secundária em levantamentos mais antigos (17, 19, 24, 38, 76), entretanto, sua ocorrência tem
aumentado muito nos últimos anos (5, 59). Nos Estados Unidos, são responsáveis por 25 a 50% da
mortalidade de porcas em algumas granjas (59). Se somados, os prolapsos de útero e de vagina ou
vagina e reto constituíram 18,9% das mortes de porcas neste estudo e, apesar de apresentarem
algumas semelhanças, houve diferenças quanto a ordem de parto e ao estágio reprodutivo das
matrizes acometidas.
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 elevar a pressão
abdominal, destacam-se o tenesmo (provocado por dor e constipação), trabalho de parto e
permanência em celas de parição 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 (5). Um útero com musculatura flácida associado ao esforço
excessivo pode predispor ao prolapso (27). O prolapso de vagina, por sua vez, é fortemente
associado a constipação e tenesmo, embora sua causa não esteja totalmente esclarecida (7).
Como possíveis fatores associados ao aumento da ocorrência de prolapsos em porcas, são
citados o aumento da pressão intra-abdominal relacionada a hábitos alimentares, dietas de alta
densidade, ingestão de micotoxinas, deficiências nutricionais, uso de ocitocina e assistência ao parto,
além de aumento do tamanho das leitegadas e hipocalcemia (59). Os níveis séricos de cálcio foram
mensurados em quatro casos deste estudo e em todos eles o resultado estava de acordo ou levemente
acima dos valores de referência (7,1 a 11,6 mg/dL) (61).
Úlcera gástrica foi a segunda causa de morte com maior frequência neste estudo,
totalizando 13 casos. As categorias mais acometidas foram a gestação e lactação, 6 casos (46,2%) e
5 casos (38,5%) respectivamente. Em relação à ordem de parto, constatou-se maior acometimento
de fêmeas jovens, uma vez que 76,9% (10/13) tinham OP 1 ou 2. A apresentação clínica e patológica
da úlcera gástrica foi variada. Observaram-se casos hiperagudos, caracterizados por morte súbita
devido à perda repentina de grande volume sanguíneo; uma forma aguda, caracterizada por sinais
clínicos com duração de um a dois dias, úlceras profundas e extensas, melena, vômito e hiporexia;
casos subagudos com duração de algumas semanas e que culminaram em eutanásia, caracterizados
por melena recorrente, perda de peso, palidez e decúbito lateral. Houve ainda casos crônicos,
caracterizados principalmente por acentuada perda de peso, nos quais as úlceras eram profundas e
associadas a acentuada proliferação de tecido conjuntivo fibroso. Em dois casos, observou-se ainda
estenose da abertura gastresofágica por tecido cicatricial. Duas porcas apresentaram peritonite
secundária a perfuração da parede estomacal.
Em outro trabalho realizado no Brasil, 14,1% das mortes de porcas foram ocasionadas por
úlcera gástrica (76). Em outros países, a ocorrência de úlcera gástrica como causa de morte em
porcas é geralmente menor que 5% (17, 19, 38). Essa condição é importante como causa de morte e
diminuição do desempenho em suínos de terminação. Prevalências em torno de 20% foram
determinadas em estudos realizados em abatedouros no Brasil (16) e em outros países (34), embora
tenham sido relatadas prevalências de até 65% (9). A apresentação clínica e patológica da doença
foi de encontro ao que é descrito na literatura, incriminada como causa de morte súbita e até como
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condição caquetizante e crônica (29, 67). A úlcera gástrica é uma doença multifatorial e seu
desencadeamento está relacionado à associação de fatores ambientais, de manejo, nutricionais e
estressantes. São relatados como fatores predisponentes importantes, a composição e granulometria
das rações, assim como a restrição alimentar (49). Neste estudo, cinco dentre 13 porcas que
morreram de úlcera gástrica haviam recebido tratamento com superdosagem de anti-inflamatórios
não esteroidais (AINES) nos dias anteriores a morte, especialmente para tratamento de infecções
puerperais e claudicação. Embora alguns estudos mostrem uma fraca correlação entre o uso de
AINES e úlcera gástrica em suínos (34), deve-se atentar à escolha dos medicamentos e posologia.
As artrites bacterianas representaram uma importante causa de morte de porcas neste
estudo, com 11 casos, responsáveis por 39,3% (11/28) das doenças infecciosas. Essa condição
ocorreu com maior frequência na gestação (54,5% [6/11]), e acometeu porcas de diferentes OP.
Trueperella pyogenes foi isolada em 54,5% (6/11) dos casos de artrite, Streptococcus spp. em 27,3%
(3/11) e em dois casos não foi realizado isolamento bacteriano. Essas matrizes frequentemente
apresentavam outras lesões supurativas, como abscessos cutâneos, pneumonia embólica e
endocardite, das quais também isolaram-se as mesmas bactérias.
A artrite é uma frequente razão para eutanásia de matrizes e foi a principal causa de morte
em três estudos (24, 38, 64), em um deles correspondendo a 36,4% dos diagnósticos (24).
Trueperella pyogenes e Streptococcus sp. foram as principais bactérias isoladas em casos de artrite,
proporcionalmente semelhante ao observado em outro estudo (38). T. pyogenes é um habitante
normal das mucosas, as quais servem como fontes autógenas para infecções oportunistas em
animais, que podem atingir as articulações por via hematógena (33). Lesões ocasionadas no parto,
brigas, acidentes com instalações podem ser possíveis portas de entrada (41, 74), assim como
injeções sem desinfecção e com reutilização de seringa e agulha contaminadas (31, 33).
A torção de lobo hepático, representada por 11 casos, foi caracterizada por cursar
principalmente com morte súbita de fêmeas lactantes e sem predisposição aparente por ordem de
parto. Quando observados, os sinais clínicos restringiram-se a hiporexia, apatia e vômito algumas
horas antes da morte. Na necropsia frequentemente havia hemoperitônio e observaram-se torções
geralmente de 360°, com variações de até 720°. Em todos os casos, o lobo torcido era o lateral
esquerdo. Este frequentemente apresentava deposição de fibrina sobre a cápsula e áreas de ruptura,
estava aumentado de volume, com coloração vermelho-escura a enegrecida, pesado ou então com
peso acentuadamente diminuído devido à perda de parênquima após a ruptura capsular e enfisema.
O lobo lateral esquerdo é o maior dos lobos hepáticos dos suínos e é conectado ao lobo medial
esquerdo por uma banda relativamente estreita de tecido hepático. Esse arranjo faz com que o lobo
seja bastante móvel e, portanto, predisposto a torcer (37, 66).
Quando considerados conjuntamente os acidentes com órgãos abdominais (torção de lobo
hepático, torção esplênica, dilatação gástrica aguda e vólvulo intestinal), 73,9% (17/23) ocorreram
na lactação e destes, 52,9% (9/17) foram torções de lobo hepático. Outros estudos revelaram essa
condição como causa de morte de porcas, porém em baixas proporções (17, 38, 62). A predisposição
aparente para a ocorrência em porcas em lactação é relatada em outros estudos (37) e possivelmente
é relacionada ao manejo mais intensivo nessa fase, em que as porcas ficam mais agitadas, deitam e
levantam várias vezes ao dia para amamentar e se alimentar. Assim como melhor descrito em torções
de outros órgãos, a frequência e volume de alimentação podem estar relacionados com a condição
(1, 54, 62).
Insuficiência cardíaca (IC) foi a quinta maior causa de morte e todos os casos cursaram
com morte súbita. Quando notados, os sinais clínicos restringiram-se a respiração ofegante por um
período curto antecedendo a morte. Quatro dentre nove porcas acometidas eram parturientes e, além
do parto, outros episódios estressantes e de alta demanda fisiológica, como calor excessivo e brigas
estavam associados à ocorrência de IC. Essa condição foi diagnosticada, principalmente, em porcas
alojadas em salas de maternidade grandes e sem climatização. Na necropsia observou-se discreto
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acúmulo de fluidos cavitários (ascite, hidrotórax e hidropericárdio), edema e congestão pulmonar,
hemorragias no endocárdio, dilatação da câmara ventricular direita e congestão hepática.
Insuficiência cardíaca é descrita como a principal causa de morte de porcas em alguns
trabalhos (17, 19, 76), com até 31% das ocorrências (17, 19). O diagnóstico de IC pode ser difícil
de ser estabelecido, particularmente em casos agudos, como os observados neste trabalho. Deve-se
levar em consideração a presença de lesões indicativas de IC juntamente com a ausência de achados
microscópicos e microbiológicos sugestivos de outras doenças (19).
O coração dos suínos tem muitas peculiaridades anatômicas e fisiológicas, como seu
volume relativamente baixo e menor peso em relação ao peso corporal, sua relação
sistólica/diastólica e sua alta sensibilidade miocárdica à deficiência de oxigênio. A combinação
dessas características morfofuncionais com fatores estressantes externos pode levar a uma situação
irreversível de sobrecarga do sistema circulatório e insuficiência cardíaca aguda. A falta de
exercícios físicos na rotina de porcas confinadas também é relacionada com a baixa aptidão
cardiovascular (22, 72). Adicionalmente, pericardite crônica foi identificada em duas porcas que
morreram de IC e possivelmente esteve relacionada ao desencadeamento da condição. Portanto, o
controle de doenças infecciosas que cursam com pericardite em suínos também deve ser
considerado, a exemplo das infecções por Streptococcus spp., Pasteurella multocida e Haemophilus
parasuis (18).
Pododermatite foi a segunda maior causa de morte dentre as afecções do sistema
locomotor (8/29) e a sexta principal causa de morte no geral (6,1% [8/132]). Todas as matrizes eram
gestantes e de idade intermediária (OP 2 a 4). As lesões podais se caracterizavam por ulceração da
pele, rachaduras da parede do casco, necrose da linha branca e descolamento do estojo córneo dos
dígitos. Frequentemente havia extensão das lesões para as articulações interfalangeanas e
envolvimento de tendões e ligamentos. Pneumonia embólica foi observada em 50% dos casos de
pododermatite.
Embora nem sempre estejam relacionadas à causa da morte, as lesões de casco são muito
frequentes e até 99% das porcas podem apresentar ao menos uma lesão (38). As mais prevalentes
são o crescimento do talão do casco e as rachaduras de parede (38, 60). Desse modo, as lesões podais
e a claudicação também constituem uma importante causa de descarte, perdendo apenas para o
desempenho reprodutivo insuficiente, que também pode estar relacionado com problemas
locomotores (23, 45, 48, 51, 77). As lesões podais têm origem multifatorial e diversos fatores
predisponentes têm sido relatados, especialmente a qualidade do piso das instalações, rápido
crescimento dos suínos, tipo de alojamento, manejo e aspectos nutricionais (42).
Dentre as doenças diagnosticadas com menor frequência neste estudo, destacam-se alguns
aspectos. A dilatação gástrica aguda e a torção esplênica, ocorreram com maior frequência em porcas
lactantes e cursaram com morte súbita. A dilatação gástrica frequentemente antecede a torção, sendo
associada ao consumo de grande quantidade de ração seguida por ingestão de água, o que favorece
a fermentação e formação de gases (54, 62). Os suínos são propensos à torção esplênica devido à
estreita faixa de comunicação do baço com o estômago através do ligamento gastroesplênico e a
condição também pode estar associada ao manejo e a alimentação (54).
A metrite por retenção de fetos ocorreu em porcas jovens (OP média 2,3), na primeira
semana de lactação, e geralmente cursou com sinais clínicos caracterizados por apatia, febre e
descarga vaginal purulenta. A predisposição de fêmeas jovens à ocorrência dessa condição é devida
a menor abertura pélvica e dificuldade de expulsão dos leitões durante o parto (58, 64, 76). Também
foram observados dois casos de peritonite por ruptura de útero com feto macerado, que cursaram
com morte súbita de porcas no intervalo desmame-cio (IDC) ou após a inseminação.
Em relação às doenças do aparelho locomotor, destaca-se ainda a discoespondilite que se
caracteriza pela inflamação de um disco intervertebral e de vértebras adjacentes e, assim como
ocorre nas artrites, as bactérias atingem esse local por via hematógena (73). Similarmente ao que
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ocorreu nos casos de artrite, as bactérias isoladas foram Streptococcus spp. (2/3) e T. pyogenes (1/3)
e as lesões foram restritas ao segmento lombar da coluna vertebral.
II)
Outras doenças ocasionalmente responsáveis pela morte de matrizes
a) Doenças respiratórias
As pneumonias acometem com maior frequência os animais em crescimento, porém
também podem acometer reprodutores (12, 17, 19). Em matrizes, a ocorrência de doença respiratória
é relacionada, principalmente, a bactérias como Pasteurella multocida e Actinobacillus
pleuropnemoniae (APP) (3,17).
Em suínos P. multocida é relacionada à rinite atrófica e complicações da infecção por
Mycoplasma hyopneumoniae (21). No Brasil, cepas associadas a casos de pleurite, têm sido isoladas
em animais de diversas categorias. Comumente observam-se áreas de consolidação pulmonar de
coloração vermelha a acinzentada, além de pleurite fibrinosa e abscessos (3).
O APP causa pleuropneumonia em suínos, que manifesta-se de forma aguda ou crônica
(63). Matrizes costumam apresentar a forma crônica da doença, na qual os únicos sinais clínicos
observados são tosse esporádica e desempenho insuficiente. As lesões constituem-se de aderências
em pleura e pericárdio, bem como nódulos de tecido necrótico com conteúdo purulento, recobertos
por fibrina, geralmente localizadas na região dorsocaudal dos pulmões (3, 63).
A influenza suína é amplamente disseminada mundialmente, inclusive no Brasil, onde
foram relatados inúmeros surtos de infecção respiratória aguda em diversas faixas etárias (79).
Clinicamente, observa-se súbito comprometimento de muitos animais com febre e sinais clínicos
respiratórios (75). As lesões são caracterizadas, principalmente, por áreas vermelho-escuras de
consolidação pulmonar. Na microscopia são observadas pneumonia intersticial e bronquiolite
necrótica (65, 79).
b) Doenças entéricas
Doenças entéricas não são consideradas muito frequentes como causa de morte em matrizes
suínas. Incluem, principalmente, causas infecciosas, como disenteria suína, enteropatia proliferativa
hemorrágica e salmonelose, além de causas não infeciosas, como perfuração e vólvulo intestinal
(19).
Disenteria suína é causada por bactérias (espiroquetas) do gênero Brachyspira,
principalmente B. hyodysenteriae (20, 36). Embora a doença afete principalmente suínos nas fases
de crescimento e terminação, todas as faixas etárias podem ser acometidas, inclusive reprodutores
(36). Vários surtos de disenteria suína foram descritos no Brasil, com destaque para o estado de
Santa Catarina, em que fêmeas clinicamente sadias, mas infectadas, provenientes de uma granja
multiplicadora, foram entregues a várias UPLs. A manifestação clínica foi detectada inicialmente
nas marrãs entregues e posteriormente na granja de origem (20). O quadro patológico restringe-se
ao intestino grosso e caracteriza-se por inflamação no ceco e no cólon (tiflocolite) mucohemorrágica (15), com curso clínico variando de superagudo, com morte em menos de 24 horas, até
uma forma crônica caracterizada por diarreia persistente e atraso no desenvolvimento (36).
Enteropatia proliferativa suína é causada pela bactéria Lawsonia intracellularis (26, 35). A
doença pode se apresentar de forma crônica ou aguda. A forma aguda é caracterizada por diarreia
sanguinolenta e morte súbita, que acomete suínos de terminação próximos a idade de abate e animais
de reposição, como marrãs e porcas de primeiro e segundo ciclo (28, 35). As lesões são observadas
principalmente no íleo e caracterizam-se por espessamento da mucosa intestinal, devido a
hiperplasia de células epiteliais das criptas, associada a presença de conteúdo hemorrágico na luz
intestinal (28).
Salmonelose é uma doença ocasionada por bactérias do gênero Salmonella (40). Em suínos
os sorovares mais importantes, como causa de doença clínica, são Cholerasuis e Thyphimurium. A
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doença acomete principalmente leitões desmamados até 3-4 meses de idade, porém, suínos de todas
as faixas etárias podem ser acometidos(39). Na forma septicêmica, os animais podem morrer
subitamente e apresentar gastroenterite, esplenomegalia, pneumonia e hepatite necrosante. As lesões
intestinais são caracterizadas por enterocolite fibrinonecrótica, por vezes associadas a hemorragia,
sendo que todas as porções do intestino podem ser acometidas (32, 39).
c) Infecções urinárias
Diversos trabalhos atribuem infecção urinária como causa de morte em matrizes suínas (17,
19, 76), com valores variando 8% (17) a 30,8% (76). No estudo prospectivo discutido neste capítulo,
apesar do fato de que 17,4% das porcas necropsiadas apresentavam cistite, confirmada por
histopatologia e cultura bacteriana, essa doença não foi atribuída como causa da morte em nenhum
caso. Valor semelhante foi observado em outros trabalhos (3, 64), no qual até 25% das porcas
apresentavam alterações no trato urinário como lesões secundárias, não relacionadas diretamente
com a morte. Sugere-se que as infecções urinárias sejam realmente um problema sanitário
importante para matrizes suínas, mas que a ocorrência de mortes pela doença em granjas tecnificadas
no Brasil seja baixa. É possível também que a ocorrência de cistite e pielonefrite em porcas tenha
diminuído consideravelmente, principalmente em vista da melhoria da higiene e do uso de materiais
descartáveis na inseminação, uma vez que as mortes por cistite frequentemente ocorrem após este
procedimento (17, 44). Baixo consumo de água e instalações com higiene precária também são
fatores de risco para a ocorrência de infecção urinária (6, 50), e melhorias nesses aspectos podem
ter contribuído também para o controle do problema.
d) Micoplasmoses
A eperitrozoonose é uma doença causada pelo agente hemotrópico Mycoplasma suis
(Eperythrozoon suis). Suínos de todas as idades são suscetíveis à infecção, entretanto acredita-se
que fatores estressantes ou imunossupressores, como o período periparto, predisponham a
manifestação clínica da doença (71). Além de doença hemolítica, que cursa com anemia, a infecção
por M. suis vem sendo correlacionada com falhas reprodutivas e hipogalaxia em fêmeas, com
consequente queda do peso ao desmame (69). A morte de animais pode ocorrer em casos de
hemoparasitismo massivo, entretanto esta forma não é frequente (71). No Brasil a real prevalência
desta infecção é pouco conhecida. Uma pesquisa realizada em Santa Catarina, que avaliou fêmeas
que apresentaram abortamento, provenientes de 27 granjas diferentes, constatou prevalência de
17,5% de porcas infectadas por M. suis através de técnicas moleculares, porém não conseguiu
estabelecer a relação entre a infecção e falhas reprodutivas (11).
Mycoplasma hyosynoviae causa artrite em suínos. Animais entre três e cinco meses de idade
são mais comumente afetados, entretanto, leitoas e porcas também podem ser acometidas. A
enfermidade cursa com poliartrite aguda e leva à claudicação e dificuldade locomotora, que pode
ser acentuada (71). Mortes não são frequentes e há poucas descrições desta enfermidade em território
nacional (2).
e) Clostridioses
A infecção por Clostridium novyi, bactéria causadora da hepatite negra em diversas
espécies animais, é reportada como causa esporádica de morte em suínos, principalmente
reprodutores (68). A enfermidade é relatada em surtos ocasionais em fêmeas suínas em diversos
países, entre eles o Brasil, sendo caracterizada por necrose hepática aguda (8, 30). Os achados de
necropsia incluem a rápida decomposição da carcaça, edema subcutâneo, hemorragias em mucosas,
bem como áreas multifocais pálidas no parênquima hepático, que correspondem a áreas de necrose
de coagulação na microscopia (68).
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f) Erisipela
Outra causa recorrente de doença clínica e mortandade de porcas é a erisipela, doença
causada pele bactéria Erysipelothrix rhusiopathiae (19). Inúmeros quadros clínicos são associados
a este agente, entre os quais citam-se morte súbita, septicemia, endocardite, artrite e abortamentos
(55). As lesões cutâneas características, manchas avermelhadas e elevadas em formato de losango,
são decorrentes do quadro de sepse, que leva a formação de trombos vasculares e infartos,
observados principalmente na forma aguda da doença. Quadros superagudos podem ocorrer, sem a
apresentação de sinais clínicos prévios, fazendo-se assim um diagnóstico diferencial de morte súbita
em porcas (56).
g) Intoxicações – aflatoxinas e sal
As micotoxinas são substâncias tóxicas derivadas do metabolismo secundário de diversas
linhagens de fungos filamentosos. Dentre as principais espécies produtoras, destacam-se os fungos
do gênero Aspergillus como A. flavus, A. parasiticus e A. nomius, produtores das aflatoxinas,
consideradas as de maior importância econômica no Brasil (47, 57), e responsáveis por surtos em
suínos de várias idades (80). Os efeitos da aflatoxicose podem variar de acordo com a dosagem,
interações dietéticas, tempo de exposição e idade dos suínos (57). A intoxicação pode se manifestar
sob duas formas: aguda e crônica. Nas matrizes, além da morte súbita por aflatoxicose aguda, são
relatados casos de aborto, diminuição da produção de óvulos, mortalidade embrionária e
fotossensibilização associada à lesão hepática (47, 80). Ingestão prolongada de baixos níveis
dietéticos de aflatoxina afetam a produtividade e a função imune dos suínos (57).
Macroscopicamente, os achados mais significativos são icterícia e fígado difusamente amareloalaranjado, que na microscopia corresponde a áreas de degeneração e necrose individual de
hepatócitos (80).
A toxicose pelo íon sódio é uma condição comum na suinocultura. São descritos casos de
intoxicação direta devido a ingestão excessiva de cloreto de sódio (NaCl) na ração ou no soro de
leite (13, 14), ou indireta pela ingestão de concentrações normais de NaCl, precedida pela privação
de água por um determinado período de tempo, e seguida por um livre acesso a água (70).
Clinicamente a doença provoca alterações neurológicas de forma súbita em grande parte dos animais
expostos. No encéfalo, os altos níveis de sódio causam hiperosmolaridade e consequente influxo de
eletrólitos para as células nervosas. A pressão osmótica faz com que a água consumida seja drenada
para o sistema nervoso central causando edema encefálico (78).
h) Alterações ósseas
O cálcio (Ca) e o fósforo (P) exercem funções metabólicas indispensáveis para a
homeostase do organismo animal. A carência desses nutrientes pode ocorrer por deficiência de
vitamina D, níveis dietéticos deficientes ou desbalanço nutricional entre estes dois minerais. Em
suínos adultos e reprodutores, a carência nutricional manifesta-se por uma desmineralização óssea
exacerbada (osteomalacia) ou pela redução da densidade óssea (osteoporose) (52).
Dentre as principais doenças que afetam o aparelho locomotor de suínos reprodutores
destacam-se a apofisiólise, epifisiólise e a osteocondrose. A apofisiólise caracteriza-se clinicamente
pela fratura unilateral ou bilateral da tuberosidade isquiática, local onde estão inseridos os músculos
bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Devido à lesão, ocorre a perda do ponto de
fixação com queda da musculatura, e os suínos adotam posição de “cão sentado”. Suínos com
elevado ganho de peso diário e leitoas no terço final de gestação são mais predispostos a doença.
Suínos com epifisiólise manifestam fratura do colo do fêmur e claudicações súbitas ou progressivas
com severidade e graus variados. Esta alteração ocorre principalmente em leitoas e machos de
reposição com idade entre quatro a oito meses (4). A osteocondrose é uma alteração óssea, não
infecciosa, progressiva e crônica que acomete o sistema locomotor de suínos em crescimento rápido,
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inclusive aqueles destinados à reprodução. Caracteriza-se por um distúrbio relacionado
principalmente ao rápido crescimento dos suínos e à falha na nutrição da cartilagem articular (4, 10).
Considerações finais
As principais causas de morte de matrizes suínas em granjas brasileiras incluem: prolapso
uterino, úlcera gástrica, torção de lobo hepático, artrite bacteriana, prolapso de vagina ou vagina e
reto, pododermatite e insuficiência cardíaca. Observa-se maior proporção de condições que afetam
o sistema reprodutor, seguidas pelas enfermidades do sistema locomotor.
A maioria das condições diagnosticadas são de origem multifatorial. Esse aspecto é
importante para o controle dessas doenças, que deve focar em diversos pontos. Há grande
diversidade de doenças que acometem as matrizes suínas, o que demonstra a importância da
realização da necropsia sempre que a causa da morte não estiver esclarecida.
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Introdução
A ideia original por trás da “exposição controlada de antígenos por via oral”, conhecido
mais comumente por “feedback”, era de coletar de leitões neonatos fezes diarreicas causadas por
patógenos e oferecer na ração de porcas gestantes com a intenção de estimular a produção de
anticorpos maternais e, consequentemente, sua transferência aos leitões via colostro e leite
(VANSICKLE, 2012; SCHWARTZ, 2014). Antigamente, o procedimento de feedback era
executado com maior facilidade já que a criação mais comum de porcas gestantes ocorria em baias
coletivas, o que permitia maior exposição das fêmeas ao material contaminado coletado nas
maternidades, bem como o fato da própria coleta das fezes de leitões neonatos ser mais simples,
devido ao piso ser sólido. Atualmente, ainda existindo ampla utilização de gaiolas de gestação e
utilização de pisos plásticos vazados na maternidade, o processo de feedback tornou-se mais
complexo e desafiador.
Os protocolos de feedback evoluíram muito desde sua idealização. Considerando que a
meta continua sendo a de fornecer um booster na imunidade do rebanho reprodutivo, especialmente
marrãs, contra patógenos específicos da própria granja, atualmente são três os objetivos principais
desse procedimento. O primeiro seria o de feedback em marrãs para proteção contra doenças
reprodutivas como Parvovírus e PCV2. O segundo seria o feedback em fêmeas gestantes para
proteger os leitões neonatos na maternidade contra diarreias neonatais (LOULA et al, 2004). E o
terceiro e último seria a exposição de todo o plantel reprodutivo, em um período curto de tempo, a
uma doença infectocontagiosa economicamente impactante, devido a elevada mortalidade de leitões
neonatos, como gastrenterite transmissível (TGE) e diarreia epidêmica suína (PED).
Nesse texto discutiremos protocolos que contemplam os três objetivos principais do
feedback, com ênfase no segundo que tem a meta de proteger leitões neonatos contra diarreias
causadas por agentes infecciosos endêmicos em granjas suínas em todo o mundo. Além disso,
iniciaremos com uma breve discussão a respeito das bases imunológicas que justificam essa
“exposição controlada de antígenos por via oral” ou feedback em matrizes suínas.
(I) Bases imunológicas dos programas de feedback
O GALT (“gut associated lymphoid tissue” ou tecido linfoide associado ao intestino) é um
dos representantes do sistema integrado de tecido linfoide associado à mucosa, o MALT, do inglês
“mucosa-associated lymphoid tissue”. Assim, a imunidade induzida na mucosa intestinal (GALT)
pode ser transferida para outras superfícies mucosas. Este processo é possível através da expressão
de moléculas de adesão específicas do endotélio de vênulas (HEV, do inglês “high endothelium
venules”) presentes na lâmina própria de mucosas respiratórias, urogenitais, mamárias e intestinais
(NEUTRA et al., 1996; SAIF, 1996; STOKES et al, 1996; STOKES & BAILEY, 2000). Sabe-se
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que células produtoras de IgA presentes na glândula mamária são derivadas de precursores que
sofreram estimulação no intestino por patógenos entéricos. Assim essa imunidade passiva pode ser
transmitida ao filhote através do colostro (BUTLER & BROWN, 1994).
(I.I) Transporte de antígenos e seu reconhecimento nas placas de Peyer
O antígeno é transcitado através de células epiteliais tipo M (Microfold), e exposto a células
apresentadoras de antígenos (células dendríticas e macrófagos) e linfócitos (células B e T auxiliares),
localizados entre a base da região epitelial e os folículos das placas de Peyer (STOKES et al, 1994;
NEUTRA et al., 1996; SAIF, 1996; SIEBERS & FINLAY, 1996; STOKES & BAILEY, 2000).
A comunicação cruzada entre linfócitos e células epiteliais, assim como a liberação de
citocinas por essas células, regula a diferenciação de células B e controla sua diferenciação e
produção de IgA. Inicialmente, linfócitos B IgM+/IgD+ inativos, presentes na região entre a base
do epitélio e os folículos linfoides, são ativados por antígenos, citocinas e lipopolissacarídeos. Então,
estes linfócitos entram na fase S do ciclo celular e se diferenciam em plasmócitos que expressam
imunoglobulinas em sua superfície. O antígeno se liga a essas imunoglobulinas e é neutralizado
(STOKES et al, 1994).
Outros linfócitos B IgA+, após circular no sangue e voltar à lâmina própria intestinal através
de vênulas, se diferenciam em plasmócitos produtores de IgA (BINNS & PABST, 1994). Esse
processo inclui citocinas regulatórias da expressão de polipeptídeo de cadeia J requeridas para
oligomerização, pois a IgA é um dímero, formado por dois monômeros ligados pela cadeia J. O
processo de retorno é mediado por moléculas de adesão específicas, expressas no HEV das placas
de Peyer e em outros locais de MALT (BINNS & PABST, 1994; NEUTRA et al., 1996).
(I.II) IgA secretória
IgA é bem adaptada para defesa de mucosa do trato gastrointestinal por algumas de suas
características intrínsecas, como por exemplo: é resistente a proteólise por enzimas digestivas; é um
fraco ativador do sistema do complemento; pode inibir a adesão bacteriana, absorção de
macromoléculas e inflamação mediada por imunoglobulinas; neutralizar enterotoxinas e vírus
presentes no lume; intensificar mecanismos de defesa inespecíficos e citotoxicidade dependente de
anticorpo (ABBAS & LICHTMAN, 2005).
A diferenciação de células B em plasmócitos e a produção de imunoglobulinas,
especialmente IgA2, permite a geração e transferência transepitelial de IgA secretória polimérica
para a superfície mucosa. IgA polimérica é reconhecida por receptor polimérico de imunoglobulina
(pIgR), denominado componente secretório, expresso em membrana basolateral de células epiteliais.
O complexo polimérico Ig-cadeia J-componente secretor é captado por vesículas endocíticas e
transportado através da célula para a membrana apical (luminal) do enterócito, borda em escova. A
IgA secretória com um fragmento do componente secretório é liberada para o lume, onde poderá
funcionar na defesa de mucosa. Essa proteína transporta IgA secretória (sIgA) através da célula
(LAMM et al., 1995; NEUTRA et al., 1996; SAIF, 1996; STOKES et al, 1996; STOKES &
BAILEY, 2000).
Sabe-se que a imunoglobulina, após ser secretada por plasmócitos na lâmina própria, chega
ao lume intestinal após atravessar enterócitos. Assim, ao passar pelo citoplasma de células epiteliais
intestinais pode neutralizar vírus (LAMM et al., 1995). É importante lembrar que IgA e IgM
desempenham um papel importante no intestino de suíno. Plasmócitos intestinais secretam dímeros
de IgA e IgM, sendo que um monômero de IgA é ligado covalentemente a outro pela cadeia J.
Imunoglobulinas poliméricas de suínos são polimerizadas com cadeia J (BUTLER & BROWN,
1994; STOKES & BAILEY, 2000).
Assim, agentes infecciosos viáveis presentes em fezes de leitões neonatos com diarreia
sendo oferecidos para fêmeas gestantes ou marrãs em aclimatização, por via oral, permitirão a
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estimulação específica do sistema imune da mucosa intestinal (GALT) e, consequentemente,
indução de resposta imune em várias superfícies mucosas, incluindo o das glândulas mamárias e,
portanto, permitindo a transferência de imunidade passiva sólida para os leitões.
(II) Feedback para controle de doenças exóticas
Em programas de controle e/ou erradicação de doenças emergenciais em granjas, nas quais
os rebanhos não possuam imunidade, as fêmeas primíparas e multíparas são submetidas ao feedback
para adquirirem imunidade para sua proteção e para, através do colostro, protegerem os leitões
contra o agente circulante no rebanho. Exemplos clássicos dessas doenças são a TGE e a PED. Como
são enfermidades causadoras de mortalidade significativa de leitões nas primeiras duas semanas de
vida e, consequentemente, altamente impactantes, a ideia é a exposição de todo o plantel reprodutivo
o mais uniformemente possível, em um curto espaço de tempo. Dessa forma, ocorrerá uma indução
homogênea de resposta imune em todas as fêmeas, independente da faixa etária ou período do ciclo
reprodutivo, e interrupção da eliminação do vírus nas fezes.
Tomando como exemplos a PED e a TGE, já que o principal alvo desses vírus são
enterócitos da mucosa do intestino delgado, é importante entender que a imunidade efetiva ocorre
ao nível da mucosa intestinal na forma de imunidade lactogênica provida pela IgA no colostro e no
leite. Portanto, doses altas de vírus virulento administrado por via oral é a melhor estratégia para o
desenvolvimento de imunidade. Uma única dose alta de vírus infectante é a melhor forma de
estimular o sistema imune da porca, comparando à múltiplas exposições com doses baixas. O
objetivo com essa exposição massal de animais de reprodução é induzir essa resposta imune em
todos os animais, sem permitir a permanência de subpopulações susceptíveis que propiciariam a
manutenção e propagação da infecção no rebanho. Certamente, a introdução de animais de reposição
deve ser interrompida por pelo menos seis meses.
Como leitões lactentes são os mais susceptíveis a doença clínica severa, esses animais são
as principais fontes de inóculo para realização de feedback. Essa maior susceptibilidade e carga viral
se justificam já que leitões possuem vilosidades mais altas e, consequentemente, maior quantidade
de enterócitos susceptíveis à infecção; a taxa de renovação do epitélio intestinal é mais lenta; a não
digestão de leite induz uma elevação dos níveis intestinais de lactose e, devido a isso, diarreia
osmótica; e o cólon de neonatos apresentarem baixa capacidade de reabsorção de água e eletrólitos
(SCHWARTZ et al, 2013; SCHWARTZ, 2014; SANCHEZ, 2015). Assim sendo, fezes ou intestinos
de leitões entre 2 e 5 dias de idade, quando iniciam o quadro clínico, são as fontes ideais de material
para o feedback. Temos observado que o pico de eliminação do PEDv nas fezes desses leitões se dá
18 horas após a infecção. Em leitões jovens, a quantidade de vírus que é eliminado nas fezes chega
a ser 10 mil vezes maior do que em fêmeas adultas (matrizes) (SCHWARTZ et al, 2013).
Como as fezes de leitões neonatos com diarreia tem 10 mil vezes mais vírus por unidade
de volume que fezes de porcas ou intestinos de leitões mortos, essas fezes de leitões tornam-se o
material ideal para a exposição controlada do rebanho de reprodução. Fezes de leitões diarreicos
podem ser coletados de várias maneiras e evita-se a tarefa demorada e pouco agradável de coletar
intestinos de leitões mortos ou eutanasiados. Exemplificando, papeis toalhas podem ser utilizados
para absorver fezes diarreicas do piso sólido ou plástico e, posteriormente, colocá-los nas baias de
gestação; leitões com diarreia podem ser colocados em carrinhos durante a fase aguda da doença ou
podem ser contido e ter seu abdômen pressionado para eliminação e coleta do material fecal líquido
que, posteriormente, pode ser colocado sobre a ração ou aspergido no focinho de matrizes gestantes.
Condição extremamente importante é a manutenção desse material fecal rico em partículas virais
em condições de refrigeração, através da utilização de bandejas com camada espessa de gelo
congelado ou diluição em salina fria. Há sempre a possibilidade de congelamento do material fecal
ou da suspensão de fezes para uma preservação mais prolongada do material para feedback. Nesse
caso, a avaliação da carga viral através de qPCR nessas amostras seria muito interessante para
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comprovação de se estar oferecendo dose suficiente aos animais. O acompanhamento detalhado,
certificando que todos os animais do rebanho reprodutivo foram expostos é muito importante para
o sucesso desse exposição massal. Após esse procedimento, a ideia principal é higiene e limpeza
para minimizar a carga de contaminação ambiental e, consequentemente, reduzir a pressão de
infecção para os leitões jovens na maternidade (SCHWARTZ et al, 2013; SCHWARTZ, 2014).
(III)
Feedback para controle de doenças entéricas em leitões lactentes
Um programa interessante de exposição controlada ou feedback tem como objetivo dar um
“booster” na imunidade de matrizes e, consequentemente, passar imunidade passiva para leitões
neonatos contra Escherichia coli enterotoxigênica, Rotavirus tipos A, B ou C e Clostridium
perfringens. Algumas vantagens do uso de feedback para o controle de problemas entéricos em
leitões lactentes seriam a possibilidade de utilização de patógenos viáveis em uma população de
animais com o sistema imune totalmente desenvolvido (as matrizes) e com capacidade de passagem
de imunidade passiva aos leitões; e a administração ocorrer por via oral que propicia a infecção
subclínica da mucosa intestinal, gerando imunidade ativa em todas as superfícies mucosas, como
mencionado anteriormente na seção sobre as bases imunológicas dos programas de feedback, e
propiciando a ingestão de colostro e leite rico em imunoglobulinas específicas para agentes
enteropatogênicos de leitões neonatos (RAJPUT, 2017).
Apesar do feedback ser um procedimento antigo, existem detalhes importantes e inovações
que devem ser consideradas para que o manejo seja bem-sucedido e seguro. São três os pontos
básicos que devem ser considerados no processo de feedback: 1) utilização de material fresco ou
bem preservado; 2) administrar o feedback múltiplas vezes em animais em aclimatização e final de
gestação; 3) testar o material utilizado para assegurar a presença e quantificação de patógenos que
se espera conter (ROMAGOSA, 2016).
Algumas bactérias são capazes de produzir toxinas rapidamente, enquanto certos patógenos
podem ser destruídos e perder sua capacidade imunogênica ao longo do tempo. Além disso,
acondicionamento inadequado, p. ex. em temperatura ambiente por períodos de 16 a 24 horas pode
reduzir significativamente a quantidade de microrganismos viáveis no material a ser utilizado no
feedback. Assim sendo, o recomendado é a utilização de material sempre fresco ou conservado sob
congelação. Especificamente quanto a congelação, já existem estudos demonstrando sua eficácia,
justamente em instalações de baias coletivas de gestação, com piso totalmente vazado (PIERDON
et al, 2016; BEEK, 2017).
A administração de feedback por várias vezes e de forma consistente no período de
aclimatização ou final da gestação são importantes para exposição de todos os animais nessas fases,
bem como para a adequada estimulação do sistema imune da matriz. Suspender a administração no
tempo adequado antes do parto para evitar a excreção dos agentes patogênicos no ambiente de
maternidade é um cuidado a se ter para se evitar o aumento da pressão de infecção nas gaiolas de
maternidade (ROMAGOSA, 2016). O uso de vacinas que contenham antígenos contra E. coli, C.
perfringens e Rotavirus irão ter efeito booster tanto para fêmeas gestantes quanto leitoas em
aclimatização. Importante considerar a pouca disponibilidade de vacinas comerciais que contenham
C. perfringens e a inexistência de vacinas que contenham antígenos de Rotavirus tipos B e C no
mercado.
Possivelmente, a grande inovação que vem sendo adotada, particularmente nos Estados
Unidos, seja a análise laboratorial do material que foi ou que será utilizado no feedback. Alíquotas
desse material podem ser congeladas e submetidas ao laboratório para realização de isolamento
bacteriano, tipificação e qPCR (PCR quantitativo), permitindo a demonstração da presença e
quantidade de agentes como E. coli, C. perfringens, Rotavirus tipos A,B e C, além de Coronavirus
com alvos para Pancorona, que detectaria os diversos tipos de corona, como Deltacoronavirus,
TGEv, PEDv e vírus da encefalomielite hemaglutinante.
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É de extrema importância salientar que os programas de feedback não são recomendados
para rebanhos que estejam enfrentando problemas relacionados a disenteria suína, presente em
algumas microrregiões e granjas brasileiras, e PRRS, ausente no território nacional, mas que nos
ronda, causando preocupação desde a divulgação de positividade em rebanhos suínos uruguaios.
Os materiais que podem ser utilizados para preparação do feedback são fezes de primíparas
com um a três dias após o parto, e fezes diarreicas ou conteúdo intestinal de leitões neonatos que
morreram no dia da coleta. A coleta de fezes de leitões pode ser executada da mesma forma
comentada acima. Esse material pode ser dissolvido em água não clorada, e livre de desinfetantes e
antimicrobianos. Caso não haja disponibilidade de água não clorada, deixe um balde de 18 litros
com água clorada durante a noite para que o cloro se dissipe. Importante considerar que pó secante
que esteja associado ao material fecal de primíparas ou de leitões diarreicos pode interferir na
viabilidade dos microrganismos no material a ser utilizado para o feedback, e dessa forma, deve ser
evitado (ROMAGOSA, 2016).
Para a preparação do material para o feedback, dissolva as fezes de leitões e de primíparas
em um balde de 18 litros contendo água fria, não clorada. Caso sejam utilizados intestinos frescos
de animais que morreram no dia do preparo, será necessária a utilização de um processador, como
por exemplo, um liquidificador para a mistura do material. A quantidade aproximada de material
para feedback por matriz é de cerca de 75 ml. Ofereça o material preparado para feedback
imediatamente após sua preparação, ou no máximo 4 horas após. Ou seja, não armazene material
para dias subsequentes, utilizando sempre material frescos. Alternativamente, o material preparado
pode ser congelado em sacos plásticos para uso futuro. Independente de ser usado material fresco
ou congelado, alíquotas devem ser coletadas para submissão ao laboratório e avaliação qualitativa e
quantitativa de patógenos (VANSICKLE, 2012).
No caso de leitoas em aclimatização, o feedback deve ser realizado três vezes, sendo que
em cada vez o procedimento é feito em dois ou três dias seguidos. No caso de fêmeas gestantes,
indicam-se duas exposições, entre 79 e 93 dias de gestação. É de extrema importância realizar
exposição de leitoas na aclimatização, e repetir o processo durante a gestação desses animais. A
exposição na aclimatização seria considerada a primeira dose da imunização, e a segunda, durante a
gestação, o booster. A canaleta de alimentação ou cocho deve estar vazio ao adicionar o material de
feedback, seguido da colocação manual de ração. Lembrem-se que a ração deve estar livre de
antimicrobianos (VANSICKLE, 2012; ROMAGOSA, 2016). Existem métodos automatizados para
fornecimento de feedback para matrizes em gestação, utilizados nos Estados unidos (PARSONS et
al, 2012; MARTINEZ et al, 2014). Caso o piso seja totalmente vazado ou as fêmeas estejam em
baias coletivas, blocos de material de
congelado pode ser utilizado. Para o congelamento dos blocos de material para feedback é
interessante utilizar pequena quantidade de feno ou capim picado para melhorar a resistência do
material congelado. Quatro blocos congelados de material de feedback em baias coletivas contendo
entre 76 e 106 matrizes demonstraram ser eficientes para se observar interação de 82% dos animais
com o material por um tempo médio de dois minutos e meio (PIERDON et al, 2016).
Duas grandes limitações para o uso de feedback são a disponibilidade contínua de material,
constituído principalmente por fezes diarreicas de leitões neonatos, e a certeza de que no material a
ser usado para o feedback realmente estejam presentes patógenos de interesse e em quantidade
suficiente. No caso de disponibilidade de material para realização de feedback, com a alternativa de
congelamento de material, esse pode ser estocado por longos períodos para utilização prolongada
no rebanho. Quanto a certificação da presença de patógenos de interesse, como mencionado
anteriormente, a submissão de amostras ao laboratório e testes para a presença de Coronavirus,
Salmonella, E. coli, os três tipos de Rotavirus e C. perfringens, e ausência de Salmonella, utilizando
testes de isolamento bacteriano e/ou PCR já é rotineiramente utilizada na América do Norte
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(VANSICKLE, 2012; ROBBINS & BYERS, 2017). Temos plenas condições de realizar esses testes
em diferentes laboratórios veterinários no Brasil.
(IV)
Feedback para controle de doenças da reprodução em marrãs
O objetivo de se fazer um programa de exposição controlada para doenças reprodutivas é
desenvolver uma resposta imune contra os agentes presentes na granja antes da fase reprodutiva das
marrãs. O feedback é a forma mais antiga e utilizada de controle da Parvovirose suína e é utilizado
com menor frequência para infecções pelo Circovirus suíno.
Os sinais clínicos referentes aos problemas reprodutivos desses vírus são ocasionados pela
infecção da placenta e/ou do feto após um período de viremia e ocorrem com maior frequência em
fêmeas primíparas sem imunidade. Com isso, o ideal é que as fêmeas estejam imunizadas e
contenham títulos altos de anticorpos neutralizantes antes da primeira gestação, para evitar o estado
virêmico e, consequentemente, infecção embrionária e fetal.
Como o Parvovírus e o Circovirus se replicam em células epiteliais intestinais, células
placentárias e epitélios fetais (PENSAERT et a., 2004; MIAO et al., 2009), o material utilizado para
a realização do feedback são fezes, restos de placentas, fetos mumificados e natimortos. Em planteis
onde a Parvovirose é endêmica, a soro conversão do rebanho ocorre, na maioria das vezes, em
fêmeas de primeiro e segundo parto (DIAS et al., 2013), indicando assim que esses animais estão se
infectando e, consequentemente, eliminando material rico em vírus, ao contrário de fêmeas mais
velha que apresentam imunidade protetora mais alta (LOBATO, 1990). Com isso, o material ideal
a ser coletados para realização do feedback seria de fêmeas de até o segundo parto.
Como na exposição controlada ocorre infecção e replicação dos agentes, com posterior
viremia, seguida de produção ativa de anticorpos, assim como na infecção natural, os anticorpos
maternos podem interferir no processo de imunização ativa. Sendo assim, a exposição ao Parvovírus
e Circovirus deve ocorre não antes de 3 meses de vida das marrãs, idade em que ocorre a queda de
anticorpos maternais (DIAS et al., 2013; GAVA et al., 2017). Porém, o protocolo preconizado e
bastante utilizado para parvovirose é fornecer o conteúdo do feedback quatro semanas e duas
semanas antes da cobrição de leitoas (LOULA et el., 2004).
A detecção dos agentes na granja é importante para se realizar o esquema de feedback, pois
granjas negativas para os agentes podem estar realizando o protocolo sem a imunização das fêmeas,
tornando essas suscetíveis a infecção após a introdução de fêmeas ou machos de reposição
contaminados (Lobato, 1990). Para isso, podem ser realizados inquéritos sorológicos para detectar
a circulação do agente nas fêmeas ou detecção do agente ou anticorpos em fetos mumificados ou
neonatos (GAVA, et al., 2009; MADSON & OPRIESSNIG, 2011).
No dia anterior ao feedback, as fezes, fetos e placenta abortados devem ser coletados e
misturados com água, em proporção de 1:1, e deixar fermentar durante a noite. No dia seguinte,
misture o conteúdo com a ração em uma proporção de 75 a 100 gramas (¾ a uma xicara) por animal,
repetindo o procedimento por dois a três dias seguidos (LOULA et el., 2004). Nesses protocolos
deve-se lembrar de garantir o consumo da ração pelas fêmeas e, quando as mesmas estiverem em
gaiolas individuais, deve-se tomar cuidado para que a ração não seja misturada com ração das fêmeas
vizinhas.
Algumas granjas utilizam a exposição das fêmeas diretamente aos conteúdos abortados sem
preparação prévia, lançado no chão das baias o conteúdo a ser consumido pelos animais, repetindo
o procedimento por dois a três dias seguidos. Para esse protocolo, o ideal é que as marrãs estejam
em baias separadas das demais fêmeas para garantir o contato das mesmas ao conteúdo.
Em rebanhos positivos para brucelose e disenteria suína o programa de feedback não é
aconselhado, pois pode haver disseminação do agente entre os animais. A que se recordar que em
granjas positivas para PRRS, esse feedback deve ser realizado em animais bem jovens para que não
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estejam eliminando o vírus quando da entrada dos mesmos no rebanho, considerando que os
procedimentos de feedback são realizados nas instalações de quarentena/aclimatização.
Deve-se lembrar que nem todas as fêmeas são imunizadas homogeneamente durante o
procedimento de feedback. De qualquer forma, é sempre recomendado a realização associada de
vacinação juntamente ao protocolo de feedback em animais de reposição.
Considerações finais
Apesar do procedimento de feedback ser antigo e apresentar no passado várias limitações,
algumas inovações recentes têm permitido a realização desta técnica de forma consistente e segura,
principalmente através do conhecimento do que está presente no material a ser fornecido para fêmeas
no rebanho de reprodução. Além disso, a eficácia do uso de material congelado permite o uso
prolongado do mesmo, propiciando exposição controlada por longos períodos com material já
avaliado em laboratório. Concluindo, o procedimento de feedback quando bem executado e
acercando-se dos cuidados necessários ainda é uma boa alternativa para a melhoria do status
imunológico de seu rebanho reprodutivo e, consequentemente, uma forma de se controlar problemas
entéricos em leitões neonatos, particularmente relacionados aos tipos de Rotavirus ausentes em
vacinas comerciais.
Referências
<http://www.swinevetcenter.com/factsheets/feedback.p
df> Acesso em 03 de março de 2018.
Madson, D.M.E & Opriessnig, T. Effect of porcine
circovirus type 2 (PCV2) infection on reproduction:
disease, vertical transmission, diagnostics and
vaccination. Animal Health Research Reviews, v.12, n.1,
p.47-65, 2011.
Martinez, C.; Miranda, X.; Segundo, R.; Escribano,
P. & Sanmartin, J. Electronically controlled feedback
dosing of gestating sows and gilts on electronic sow
feeding stations. In: Proceedings of the 23rd IPVS
Congress, Cancun, p.269, 2014.
Miao, L.F.; Zhang, C.F.; Chen, C.M. & Cui, S.J. Realtime PCR to detect and analyze virulent PPV loads in
artificially challenged sows and their fetuses. Veterinary
Microbiology, v.138, p.145–149, 2009.
Neutra, M.R.; Pringault, E. & Kraehenbuhl, J.P.
Antigen sampling across epithelial barriers and induction
of mucosal immune responses. Annu. Rev. Immunol.,
v.14, p.275-300, 1996.
Parsons, T.D.; Beidel, C.; Vanblarcom, J.; Risser,
J.C. & Galina, L. Automated feedback of autogenous
pathogens in large pen gestation to reduce piglet
diarrhea. In: Proceedings of the American Association of
Swine Veterinarians Annual Meeting, p.377-378, 2012.
Pensaert, M.B.; Sanchez, R.E. Jr.; LadekjaerMikkelsen; A.S.; Allan, Gm & Nauwynck, H.J.
Viremia and effect of fetal infection with porcine viruses
with special reference to porcine circovirus 2 infection.
Veterinary Microbiology, v.98, n.2, p.175-188, 2004.
Pierdon, M.K.; John, A.M. & Parsons, T.D. An
investigation of sow intractions with ice blocks on a farm
with group-housed sows fed by electronic sow feeders.
Journal of Swine Health and Production, v.24, n.6,
p.309-314, 2016.
Rajput, M. Immunological basis of sow feedback
programs. SwineCast. 2017 Leman Swine Conference.
Disponível
em:
<https://secure-

Abbas, A.K. & Lichtman, A.H. Imunologia celular e
molecular. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 580p. 2005.
Beek, V. Could ice blocks encourage feedback intake for
sows? Pig Progress, v.1, p.1-2, 2017
Binns, R.M. & Pabst, R. Lymphoid tissue structure and
lymphocyte trafficking in the pig. Vet. Immunol.
Immunopathol., v.43, p.79-87, 1994.
Butler, J.E. & Brown, W.R. The immunoglobulins and
immunoglobulin genes of swine. Vet. Immunol.
Immunopathol., v.43, p.5-12, 1994.
Dias, A.S.; Gerber, P.F.; Araulo, A.S.; Auler, P.A.;
Gallinari, G.C. & Lobato, Z.I.P. Lack of antibody
protection against porcine circovirus 2 and Porcine
parvovirus in naturally infected dams and their offspring.
Research in veterinary Science, v. 94, p.341-345, 2013.
Gava, D.; Streck, A.F.; Souza C.K., Gonçalves K.R.;
Canal C.W.; Bortolozzo F.P. & Wentz I. Atualização
sobre a Parvovirose na suinocultura. Acta Scientiae
Veterinariae. v.37(supl 1), p.105-115, 2009.
Gava,
D.; Souza,
C.K.; Mores,
T.J; Argenti,
L.E.; Streck, A.F.; Canal, C.W.; Bortolozzo, F.P. &
Wentz, I. Dynamics of vanishing of maternally derived
antibodies of Ungulate protoparvovirus 1 suggests an
optimal age for gilts vaccination. Trop Anim Health
Prod, v.49, n.5, p.1085-1088, 2017.
Lamm, M.E.; Nedrud, J.G.; Kaetzel, C.S. et al. IgA
and mucosal defense. A.P.M.I.S., v.103, p.241-246,
1995.
Lobato, Z.I.P. Avaliação da resposta sorológica de
suínos imunizados contra o parvovírus suíno com uma
vacina inativada experimental e pelo método de "feed
back" (retroinfecção). Dissertação de Mestrado, UFMG,
1990.
Loula, T.; Yeske, P.; Reicks, D.; Eisenmenger, M.;
Mohr, M.; Feder, J.; Torrison, J.; Kiehne, R. &
Erickson, J. Feedbacks programs. Swine Vet Center,
P.A.,
2p.,
2004.
Disponível
em:

191

R.M.C. Guedes & M.P. Gabardo
hwcdn.libsyn.com/p/6/2/7/627b5397a2e765be/170918_
Leman_DisCase_Rajput.mp4?c_id=17246981&expirati
on=1520469829&hwt=8385f2a5c194602e1e6dedfb7e7
ac550>. Acesso em 08 de março de 2018.
Robbins, R.C. & Byers, E.B. What do we really know
about feedback to gestation dams? In: Proceedings of the
American Association of Swine Veterinarians Annual
Meeting, p.537-540, 2017
Romagosa, A. Health protocols for replacements:
gastrointestinal diseases (3/3). Pig333, Oct 10, 2016.
Disponível
em:
<https://www.pig333.com/articles/acclimatization-tomajor-gastrointestinal-diseases_11405/>. Acesso em 11
de março de 2018.
Saif, L.J. Mucosal immunity: an overview and studies of
enteric and respiratory coronavirus infections in a swine
model of enteric disease. Vet. Immunol. Immunopathol.,
v.54, p.163-169, 1996.
Sanchez, R.E. Management of Porcine Epidemic
Diarrhea. University of Philippines – Los Banos. College
of Veterinary Medicine. DSM Webpage. Disponível em:
<https://www.dsm.com/content/dam/dsm/anh/en_US/do
cuments/Porcine_Epidemic_Diarrhea.pdf>. Acesso em
10 de março de 2018.

Schwartz, K.J.; Henry, S.; Tokach, L.; Potter, M.;
Davidson & D. & Egnor, C. Infective material,
concepts and procedures for intentional sow herd
exposure to porcine epidemic diarrhea virus. In:
Proceedings of the American Association of Swine
Veterinarians, 8p, 2013.
Schwartz, K.J. The science of feedback. In: 22nd Annual
Swine Disease Conference for Swine Practitioners, p.5166, 2014.
Siebers, A. & Finlay, B.B.M cells and the pathogenesis
of mucosal and systemic infections. Trends in
Microbiology, v.4, n.1, p.22-29, 1996.
Stokes, C.R. & Bailey, M. The porcine gastrointestinal
lamina propria: an appropriate target for mucosal
immunization? Journal of biotechnology, v.83, p.51-55,
2000.
Stokes, C.R.; Bailey, M. & Wilson, A.D. Immunology
of the porcine gastrointestinal tract. Vet. Immunol.
Immunopathol., v.43, p.143-150, 1994.
Stokes, C.R.; Haverson, K.& Bailey, M. Antigen
presenting cells in the porcine gut. Vet. Immunol.
Immunopathol., v.54, p.171-177, 1996.
Vansickle, J. Refining feedback. National Hog Farmer,
p.1-11, 2012

192

Avanços em sanidade, produção e reprodução de suínos - 2018

Como as normas de bem-estar animal podem impactar na
produção de suínos no Brasil
Cleandro Pazinato Dias*1, Luciana Foppa2, Marco Aurélio Callegari 2, Carlos
Rodolfo Pierozan2 & Caio Abércio da Silva 3
1Akei

Animal Research, Fartura, SP, Brasil.
do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Centro de Ciências Agrárias, Universidade
Estadual de Londrina (UEL), Londrina, PR, Brasil.
3Professor do Departamento de Zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual de Londrina
(UEL), Londrina, PR, Brasil.
*Autor para correspondência: cleandropazinato@uol.com.br
2Discente

Palavras-chave: Bem-estar animal, produção de suínos, legislação, suinocultura.

Introdução
O bem-estar animal (BEA), dentro de uma visão objetiva, tem estreita e positiva relação
com a saúde e com os índices de desempenho, o que, num primeiro momento, sinaliza que a adoção
destes conceitos se traduz em incremento de produtividade. Não há mais possibilidade de
dissociação do BEA do setor pecuário, que nos modernos sistemas produtivos permeia ações de
manejo, ambientais e sanitárias (FAO, 2009) e atende às exigências políticas, sociais e acadêmicas
demandadas (MIELE; EVANS, 2010). Para Bayvel (2004), o progresso na área do BEA deve ser
visto como um caso de evolução e não de revolução.
A Comunidade Europeia, precursora dos debates e das primeiras legislações sobre o tema,
aplica os conceitos do BEA sob uma fundamentação apoiada na conduta humanitária preventiva,
estipulando critérios mínimos de bom alojamento e manejo (LUNDMARK; BERG;
RÖCKLINSBERG, 2018). Neste contexto, a Europa representa um modelo para as mudanças às
quais o Brasil deverá enfrentar, que, numa ordem de prioridade, deve atender naturalmente os
animais, mas também às consequentes imposições previstas, que poderão representar, caso não
adotemos tais medidas, barreiras para o comércio internacional de carne suína, no qual o Brasil é
um importante player. Para Ingenbleek et al. (2013), em especial para países que detêm
representação na exportação de carne, as questões éticas vinculadas à maneira como criamos os
animais demandam ainda mais atenção.
Nesse sentido, em estudos que envolvem consumidores, recentemente a ética na produção
animal tem sido atribuída como um fator de qualidade do produto (VELJKOVIĆ; STOJANOVIC;
FILIPOVIC, 2015). No Brasil, 91% dos brasileiros consultados registraram acreditar na relação
sinérgica existente entre a criação de animais em condições de adequado bem-estar e a produção de
carne de melhor qualidade (WAP, 2016). Contudo, por ser a qualidade do produto uma característica
multidimensional que, além de considerar os atributos físicos, nutritivos e mercadológicos do
alimento (embalagens, pontos de venda, etc.), envolve também os aspectos sociais, etários e
demográficos dos consumidores (VELJKOVIĆ; STOJANOVIC; FILIPOVIC, 2015), nem sempre
se pode atribuir que as pessoas escolherão adquirir um produto “mais ético”, sobretudo em
sociedades nas quais o preço do alimento é de fundamental importância na decisão da compra.
De forma geral, países asiáticos apresentam pouco interesse pelo tema BEA
(RENGGAMAN et al., 2015), em contraste ao continente Europeu, no qual a matéria é um fator de
peso na compra de um alimento (BLOKHUIS et al., 2008). No Brasil, um estudo publicado pela
ONG World Animal Protection revelou que 82% dos consumidores comprariam produtos com
certificação de BEA e apenas 3% não consideravam o BEA um assunto relevante na cadeia
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produtiva. Entretanto, o quesito BEA figurou somente como o sexto atributo mais importante para
a decisão de compra, atrás, por exemplo, do fator preço (WAP, 2016). A princípio, estes resultados
traduzem a preocupação dos consumidores brasileiros sobre o assunto, porém, também indicam que
no momento da compra outras características podem ser decisórias na aquisição do alimento.
Embora consumidores de diferentes países e regiões apresentem distintas prioridades na
compra do produto e distintos graus de preocupação sobre as questões relativas ao BEA, é patente
o crescimento da atenção que os consumidores oferecem ao tema. Nessa perspectiva, outro estudo
conduzido no Brasil revelou que 79% dos entrevistados consideram que os sistemas produtivos do
país não proporcionam grau adequado de bem-estar para os animais (YUNES; VON
KEYSERLINGK; HÖTZEL, 2017), o que pode ser considerado um resultado preocupante para a
cadeia produtiva. As pessoas devem ser melhor esclarecidas e abastecidas de informações adequadas
sobre os avanços e as mudanças em curso e sobre o envolvimento dos vários setores da cadeia sobre
o assunto. Consumidores mais conscientes reclamam produtos mais éticos e movimentam o
segmento no rumo que deve ser seguido.
Atribui-se que, na ausência de legislações mais sólidas para a padronização e a
regulamentação da produção nacional, os produtores brasileiros vêm se abster de um
posicionamento voltado para atender ao bem-estar dos suínos. Diante disso, entidades
governamentais e grandes empresas têm adotado critérios mínimos de BEA em toda a cadeia
produtiva (MCINERNEY, 2004).
Brasil no cenário internacional da carne suína
O Brasil detém a quarta posição mundial como produtor e exportador de carne suína
(Tabela 1), atendendo mais de 80 países (ABPA, 2017). Os principais compradores do produto
brasileiro, em ordem de volume, são a Rússia, Hong Kong (BRASIL, 2017a) e China. Este último,
importante pela sua dimensão populacional e perspectivas, apresentou um aumento de 16,82 vezes
nas importações, passando de 5.225 em 2015 para 87.883 toneladas em 2016 (ABPA, 2017).
Tabela 1. Mercado mundial de carne suína (referência ano 2016). Dados expressos em toneladas.
Destino da carne
Destino da carne
Posição
Produção
Exportação
Importação
brasileira – Países
brasileira – Regiões
China
UE-281
China
Rússia
Ásia
1º
(52.990.000)
(3.126.000)
(2.181.000)
(243.651)
(301.595)
UE-281
EUA
Japão
Hong Kong
Europa extra UE2
2º
(23.400.000)
(2.374.000)
(1.361.000)
(164.248)
(250.245)
EUA
Canadá
México
China
América
3º
(11.319.000)
(1.319.000)
(1.021.000)
(87.883)
(103.856)
Brasil
Brasil
Coreia do Sul
África
4º
Singapura (32.681)
(3.731.000)
(732.000)
(615.000)
(50.779)
Rússia
China
EUA
Angola
Oriente Médio
5º
(2.870.000)
(191.000)
(495.000)
(29.745)
(17.537)
Outros
Outros
Outros
Uruguai
UE-281
6º
(15.574.000)
(475.000)
(2.300.000)
(29.467)
(531)
1União europeia – 28 países.
2

Albânia, Belarus, República da Moldávia, Montenegro, Rússia, Servia.
Fonte: Adaptado de ABPA (2017).

Segundo a OECD-FAO (2017), o consumo anual de carne suína aumentou 18 milhões de
toneladas na última década, dos quais 11 milhões corresponderam ao incremento no consumo
interno da China. Entretanto, a previsão de crescimento no consumo dessa carne para a próxima
década (2017 até 2026) é consideravelmente menor, 11 milhões de toneladas, o que pode ser
atribuído quase que exclusivamente à diminuição do crescimento do consumo chinês.
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Apesar da previsão de menor crescimento no consumo mundial, a produção de carne suína
brasileira no período 2016/17 a 2026/27 deve apresentar um aumento de 2,5% ao ano, enquanto o
consumo deve crescer a uma taxa anual de 2,4% e as exportações a 3,5% ao ano no mesmo período
(BRASIL, 2017a). Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a projeção
para 2026 é que o Brasil permaneça em quarto lugar nas exportações dessa carne, com 975 mil
toneladas exportadas, atrás da União Europeia, Estados Unidos e Canadá (USDA, 2017), contudo,
a estimativa brasileira para 2027 é mais favorável, totalizando 1.277.000 toneladas exportadas,
representando um aumento de 41,8% em relação a 2017 (Tabela 2).
Tabela 2. Projeções de produção, consumo e exportação de carne suína brasileira para o período
2017-2027. Dados expressos em toneladas.
Ano
Produção
Consumo
Exportação
2017
3.815.000
2.917.000
900.000
2022
4.359.000
3.370.000
1.088.000
2027
4.905.000
3.761.000
1.277.000
Variação (%) 201728,6
28,9
41,8
2027
Adaptado de Brasil (2017a).
Fonte: Elaboração da CGEA/DCEE/SPA/Mapa e SGI/Embrapa com dados da CONAB e USDA.

Espera-se, portanto, que ocorra dupla pressão sobre o aumento da produção nacional de
carne suína em decorrência do crescimento das exportações e do consumo interno. Em 2016, cerca
de 20% da produção brasileira foi exportada e 80% foi destinada ao consumo no país (ABPA, 2017),
percentuais que tendem a se manter na previsão para 2025-2027 (BRASIL, 2017a). Ou seja, o
mercado interno continuará apresentando ampla expressão.
Estima-se que até 2026 a produção de carnes de suínos, bovinos e ovinos continue sendo
dominada pelos “quatro grandes”, China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil, sobretudo, no
que diz respeito à carne suína, uma vez que estes países representarão 78% da produção mundial em
2026, sendo a China detentora de 47% desta (OECD-FAO, 2017).
Os embargos e as retaliações no comércio internacional, de produtos de várias naturezas,
resultam naturalmente em prejuízos e oportunidades. Neste particular, a restrição das importações
de diferentes produtos, sobretudo da carne suína, imposta pela Rússia aos Estados Unidos, Canadá
e à União Europeia em 2014, em resposta às sanções que esta recebeu pela situação que vigorava na
Ucrânia, elevou as importações provenientes de países da América do Sul, favorecendo naquele
momento o Brasil. Em contrapartida, a indústria suinícola brasileira também amarga com os
recorrentes embargos russos, o que na mesma flutuação compromete nossas exportações e preços.
Além disso, a previsão é de que a Federação Russa continue aumentando sua própria
produção devido às políticas governamentais de apoio às granjas que detém grande escala produtiva
(OECD-FAO, 2015), com uma perspectiva de 57,5% de queda, passando das atuais 400 mil
toneladas importadas para 170 mil toneladas em 2026 (USDA, 2017). Este cenário, além dos
embargos que se repetem, e que não são exclusivamente praticados pelos russos, pois são condutas
mercadológicas comuns, porém não completamente ortodoxas, posiciona o Brasil para preparar-se
para ingressar em novos países e ampliar aqueles que já detém. Portanto, todo o esforço deve ser
dirigido para suportar as exigências de qualidade demandadas, o que inclui, entre tantos outros
aspectos, a qualidade sanitária e o BEA.
OMC, FAO e OIE
A finalidade primordial da Organização Mundial do Comércio (OMC) é prevenir e eliminar
barreiras comerciais. Os acordos firmados por esta organização têm objetivos não discriminatórios
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e transparentes, adotando regras e abordagens científicas para a resolução de litígios comerciais
(COMPTON, 2003). Atualmente, a OMC abstém-se de julgar o bem-estar dos animais e outras
questões não comerciais, mas a crescente preocupação com o tema evidencia a importância do
comércio internacional neste cenário.
Recentemente, o tema BEA passou a integrar a pauta de discussões da OMC (BOWLES;
WILLIAMS; ROBINSON, 2017), e a definição do papel desta instituição frente às questões requer
um debate mais amplo sobre a conexão entre a moral e o comércio. A OMC reconhece formalmente
a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como responsável por estabelecer padrões
internacionais referentes à saúde animal (BOWLES; WILLIAMS; ROBINSON, 2017; FAO, 2009).
Em 2012 a Rússia proibiu a importação de suínos e de seus produtos da União Europeia
devido às preocupações com a Peste Suína Africana. Todavia, diante da inconsistência desta medida,
como trata a OIE sobre o risco da doença, a Rússia poderá ser obrigada a mudar esta postura diante
da eminente decisão final (BOWLES; WILLIAMS; ROBINSON, 2017). Sendo assim, observa-se
que o comércio de produtos de origem animal pode se deparar com medidas protecionistas, as quais
podem gerar prejuízos consideráveis aos países exportadores, principalmente àqueles em
desenvolvimento.
No âmbito dos acordos estabelecidos pela OMC, os mais relevantes para os assuntos de
BEA são os seguintes: Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT '47), Acordo
sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT), Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e
Medidas Fitossanitárias (SPS) e o Acordo sobre Agricultura (AoA) (BOWLES; WILLIAMS;
ROBINSON, 2017). Entretanto, normas e diretrizes de BEA ainda não estão especificamente
mencionadas no SPS e no TBT (THIERMANN; BABCOCK, 2005).
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) atua no apoio à
efetivação de práticas apropriadas de BEA, juntamente com os governos de países interessados e
organizações intergovernamentais, como a OIE e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Estas
organizações acreditam que para obter êxito no engajamento dos agricultores e de outras pessoas
que estão diretamente envolvidas na produção, transporte e abate de animais, é necessária a
complementaridade de papéis de diferentes entidades (FAO, 2009). Juntamente com a OIE e o
Banco Mundial, a FAO possui políticas voltadas à promoção do BEA que refletem em muitos países,
inclusive no Brasil (BROOM, 2011). As ações da FAO são baseadas em educação, engajamento e
conscientização, treinamento e comunicação.
No relatório divulgado em 2009, é ressaltado que: “Ao integrar o bem-estar animal
em seus programas, a FAO não deve tratá-lo como uma questão única, mas como um dos seus muitos
objetivos, como inocuidade dos alimentos e segurança alimentar, saúde humana e animal,
sustentabilidade ambiental, segurança dos trabalhadores, desenvolvimento rural, igualdade entre
homens e mulheres e justiça social”.
Neste sentido, as ações voltadas ao bem-estar animal devem apresentar uma visão holística
e interdisciplinar, a fim de enriquecer a produção animal, incluindo aspectos sanitários e de
segurança dos trabalhadores e dos alimentos, dentro de um contexto ambientalmente sustentável.
Atualmente, a OIE congrega 181 países membros, oriundos de todos os continentes, sendo
o Brasil um dos países signatários. Os standards elaborados por ela representam uma referência para
a OMC, estabelecendo padrões seguros para o comércio internacional. Na seção 7 do Código
Sanitário dos Animais Terrestres da OIE (2017), encontram-se 12 capítulos dedicados integralmente
ao BEA. Com impacto na produção de suínos, destacamos os capítulos 7.1., referente à introdução
e às recomendações gerais de BEA; os capítulos 7.2, 7.3 e 7.4; referentes ao bem-estar dos animais
no momento do transporte; e o capítulo 7.5; referente ao BEA no momento do abate. Além disso,
atualmente, está em andamento o desenvolvimento do capítulo relativo ao bem-estar de suínos nas
diferentes fases de produção.
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Normas de bem-estar com maior impacto
As normas mais impactantes no cenário mundial e com grandes repercussões no cenário
brasileiro são as europeias (Tabela 3). Entretanto, recentemente, uma norma canadense do segmento
da produção também tem ganhado notoriedade, pelo motivo de que este país ocupa relativa
importância no mercado mundial de carne suína. Além disso, as diretrizes de BEA da OIE são guias
com grande influência no cenário global.
No segmento da produção de suínos, a Diretiva 98/58/EC (COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, 1998) é a norma europeia que estabelece os requisitos mínimos de proteção
e bem-estar para os animais de produção. Ressalta-se, contudo, que esta Diretiva é uma legislação
geral ou multiespécie, portanto, não é aplicada exclusivamente para espécie suína. Sua orientação
estabelece as condições para uma alimentação sadia, adequada à idade e em quantidade suficiente
para manter a saúde e as necessidades nutricionais dos animais.
Especificamente para suínos, na esfera da criação intensiva, a Diretiva 2008/120/EC
(COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2008) é a legislação empregada na União Europeia,
representando uma plataforma que qualitativamente posiciona o setor suinícola do continente na
vanguarda da proteção animal. A mesma estabelece, por exemplo, que todas as fêmeas prenhes
(porcas e leitoas) devem gestar coletivamente entre a quarta semana após a cobertura e o sétimo dia
antes da data prevista para o parto, o que seguramente é um dos itens mais comentados do bem-estar
dirigido para a espécie.
No segmento do transporte, o Regulamento (CE) Nº 1/2005 (COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, 2005) concentra os aspectos mais importantes, como o estabelecimento de
que a densidade de suínos de 100 kg de peso vivo no veículo não deva ser superior a 235 kg/m 2.
Tabela 3 - Legislações europeias de bem-estar animal envolvendo a espécie suína, relacionadas aos
segmentos da produção, transporte e abate.
Legislação
Segmento
Diretiva 98/58/CE
Produção
Diretiva 2008/120/CE
Produção
Regulamento (CE) Nº 1/2005
Transporte
Regulamento (CE) Nº 1099/2009
Abate
Fonte: Modificado de Dias, Silva e Manteca (2014).

No segmento do abate, o Regulamento (CE) Nº 1099/2009 (COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, 2009) é o documento que trata do BEA nesta etapa do processo. Parte-se do
princípio que o procedimento do abate pode provocar dor, medo ou sofrimento aos animais, mesmo
diante de excelentes condições técnicas e físicas. Portanto, os animais devem ser sacrificados
unicamente após a insensibilização. Neste regulamento são descritos os métodos de insensibilização
mecânicos, elétricos, por meio de gás, além de outros, e as condições de uso destes métodos para
evitar sofrimentos desnecessários.
Outro documento que merece destaque é o Código de Boas Práticas do Canadá
(NATIONAL FARM ANIMAL CARE COUNCIL, 2014), que estabelece as condições mínimas
para a fase de produção. Embora guarde grande semelhança em seus princípios com as normas
europeias do segmento, devido ser mais recente, o mesmo possui um maior alinhamento com os
novos avanços científicos e tem sido utilizado com bastante frequência para referenciar os textos
relacionados ao tema e/ou novos documentos que têm este objetivo.
Uma análise crítica da viabilidade da implantação das legislações europeias de bem-estar
no âmbito da produção (Diretiva 98/58/EC e Diretiva 2008/120/EC) permitiu identificar que na
suinocultura industrial brasileira é possível a adoção do modelo europeu de bem-estar, inclusive com
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vantagens competitivas (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 1998, 2008). De forma geral
pode-se atribuir uma potencial vantagem brasileira com relação à Europa para estas questões. Este
quadro é decorrente das características climáticas e dos recursos naturais, da disponibilidade de
matérias-primas nobres para alimentação dos suínos e da qualidade dos recursos humanos que o país
detém. O Quadro 1 aponta a complexidade que as unidades brasileiras experimentariam diante da
eventual necessidade de implementação destas mudanças. No entanto, o Brasil deve desenvolver
tecnologias e legislações próprias adaptadas à sua realidade climática e estrutural (DIAS; SILVA;
MANTECA, 2015).
Quadro 1 - Nível de complexidade na aplicação das diretivas europeias da área de produção
(Diretiva 2008/120/EC; Diretiva 98/58/EC) na suinocultura industrial brasileira.
Requisitos de bem-estar
Nível
Área mínima de piso livre por suíno na creche, crescimento e terminação (m 2/animal)

+

Área mínima de piso livre para leitoas e porcas em grupo após cobertura (m2/animal)

+

2

Área mínima de piso compacto na gestação coletiva (m /animal)

+

Largura mínima das vigas e máxima das aberturas dos pisos de concreto ripado para
suínos criados em grupo

+++

Liberdade de movimentos: Ausência de fêmeas amarradas

↓

Liberdade de movimentos: Alojamento de fêmeas gestantes em grupos

+++

Disponibilização de materiais para as fêmeas construírem o ninho no pré-parto

+++

Disponibilização de materiais de investigação e manipulação para suínos de todas as
idades

+++

Fornecimento de alimentação sadia, adequada à idade e em quantidade suficiente

↓

Equipamentos para fornecer alimentos e água com reduzido risco de contaminação
destes, e sem grandes efeitos prejudiciais sobre a competição entre os animais

+

Uso de fibra na ração de fêmeas gestantes

++

Alimentação dos suínos pelo menos uma vez ao dia

↓

Acesso ao alimento ao mesmo tempo para todos os suínos alimentados em grupo e não
à vontade

+

Fornecimento de água a partir das duas semanas de idade

↓

Segregação de animais enfermos (baias enfermaria) com imediato e apropriado
tratamento

↓

Adequados procedimentos de eutanásia

++

Número suficiente de pessoas capacitadas para cuidar dos animais

↓

Formação de pessoal (cursos de capacitação/certificados)

↓

Baixo nível de ruído contínuo (<85 dBA), ausência de ruídos duradouros ou repentinos

↓

Intensidade luminosa mínima (40 lux) durante um período mínimo de 8 h/dia

↓
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Área de repouso: conforto físico e térmico, drenada e limpa, espaço para todos suínos
deitarem ao mesmo tempo

++

Pisos lisos, não escorregadios, com superfície rígida, plana e estável

+

Circulação de ar, nível de pó, temperatura, umidade relativa do ar e concentração de
gases dentro de limites não prejudiciais aos animais

↓

Inspeção diária dos equipamentos indispensáveis à saúde e bem-estar e correção de
avarias

↓

Dispor de sistema de emergência e de sistema de alarme quando a saúde e o bem-estar
dependem do sistema de ventilação artificial

+

Procedimentos com leitões: evitar a rotina de redução da ponta dos dentes

+

Procedimentos com leitões: evitar a rotina do corte parcial da cauda

++

Procedimentos com leitões: castração dos machos antes do 7º dia (sem anestesia e
analgesia)

+

Procedimentos com cachaços: redução do comprimento das presas

↓

Alojamento dos cachaços em baias (mínimo 6 m2)

++

Celas parideiras devem permitir o movimento das fêmeas e contar com dispositivos de
proteção para os leitões. O posterior das celas deve permitir o parto de forma natural ou
assistida.

++

Alojamento de leitões em amamentação: Espaço suficiente para que todos se deitem ao
mesmo tempo em superfície maciça ou coberta com material ou cama

++

Desmame na idade mínima de 28 dias, ou 21 dias (creche: all in all out, separadas das
fêmeas)

+

Mínima mistura possível de suínos na creche, crescimento e terminação

++

Inspeção diária dos animais

↓

Manter os registros dos tratamentos veterinários e da mortalidade por no mínimo 3 anos

+

Níveis de complexidade na aplicação das diretivas no Brasil: ↓ (reduzida): Natural vantagem brasileira devido
a clima, espaço ou disponibilidade de recursos humanos e matérias-primas para alimentação; + (leve): Pequena
adaptação de manejo e/ou baixo investimento; ++ (moderada): Média adaptação de manejo e/ou moderado
investimento; +++ (alta): Alta adaptação de manejo e/ou alto investimento.
Fonte: Adaptado de Dias, Silva e Manteca (2015).

Postura das empresas brasileiras e consumidores
Para satisfazer o consumidor moderno, grandes empresas de alimentos têm estabelecido
normas para que seus produtos sejam oriundos de sistemas (granjas, transporte e plantas frigoríficas)
que pratiquem efetivamente condutas favoráveis ao BEA.
Os códigos de bem-estar das empresas varejistas, sobretudo das importadoras de carne,
associados à pressão dos consumidores, têm provocado mudanças em nível de consciência e também
de ordem prática por parte dos países exportadores (BROOM, 2011). Assim, cada vez mais a cadeia
produtiva de carnes deixa de assumir essas mudanças como barreiras, ou tratar o bem-estar dos
animais como uma exigência imposta pelo mercado, que representa riscos para seus negócios. O
tema é visto agora como uma oportunidade financeira e de reputação da companhia, sendo o BEA
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instituído como uma responsabilidade corporativa (AMOS; SULLIVAN, 2017; 2018). As empresas
brasileiras demonstram evoluções progressivas com relação ao trato do BEA, aproveitando o tema
como estratégia de negócio e notificando os avanços que obtém na mídia (SUINOCULTURA
INDUSTRIAL, 2018; WAP, 2018).
Nesse sentido, tem se destacado a transição do sistema de produção de matrizes gestantes
em celas para o modelo em baias em grupos, uma das principais mudanças relacionadas ao bemestar de suínos em todo o mundo. Dentre as seis empresas brasileiras situadas como maiores
exportadoras de carne suína (ABPA, 2017), quatro delas (BRF S.A., Grupo JBS, Cooperativa
Central Aurora Alimentos e Frimesa Cooperativa Central) noticiaram seu comprometimento em
consolidar essa transição até os anos 2025-26, mudanças que contemplam suas próprias granjas e de
seus integrados (BRF, 2014; COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS, 2015;
SUINOCULTURA INDUSTRIAL, 2015; FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, 2017).
Temas que remetem à qualidade do alimento, à sustentabilidade dos sistemas produtivos e
ao BEA, correspondem àqueles que estão em mais evidência e sob pressão, razões que têm
mobilizado em muitos países o público e o privado, conjuntamente, a trabalharem na formulação de
códigos de práticas e de leis (BROOM, 2011), preservadas que a intensidade destas percepções e
consequentes ações são distintas entre países e regiões. No Brasil é reconhecido que há uma
limitação de conhecimento sobre a forma como os animais destinados à produção de carne são
criados (WAP, 2016; YUNES; VON KEYSERLINGK; HÖTZEL, 2017), permitindo supor que a
pressão por parte dos consumidores brasileiros não venha a ser a principal razão pelas quais as
empresas do segmento vêm melhorando suas práticas de BEA. É possível que a própria indústria
alimentícia seja a essencial fomentadora dessas mudanças, pois, de acordo com Amos e Sullivan
(2017), ela começa a ver o BEA como um diferencial para agregação de valor aos seus produtos, e
assim cria parcerias com clientes, ingressa em novos mercados e desenvolve novos produtos.
Entretanto, quando são propostas modificações nos sistemas de produção é importante que
as discussões incluam todas as partes interessadas, como produtores, indústria e consumidores. Caso
contrário, iniciativas comerciais e regulatórias tomadas de forma precipitada, sem considerar os
interesses dos produtores, podem gerar grandes problemas para a cadeia (HÖTZEL, 2014).
Papel do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o tema
No Brasil o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem papel
importante na publicação de atos administrativos que versam sobre o tema BEA. Nesse sentido,
recentes avanços regulamentários foram obtidos, como, por exemplo, a publicação da Instrução
Normativa 12/2017, que estabelece normas para credenciamento de entidade para realizar o
treinamento em manejo pré-abate e abate de animais (BRASIL, 2017b); e as Portarias 524/2011 e
905/2017, que, respectivamente, instituem a comissão técnica permanente de BEA (CTBEA) e a
nova CTBEA (BRASIL, 2011, 2017c). Entretanto, as normativas sobre o tema ainda não são
específicas e claras o suficiente, isto é, geralmente tratam das espécies de produção como um todo
e são superficiais ao estabelecer as condições necessárias de bem-estar aos animais. Dessa forma,
estabelecendo um comparativo com países mais avançados no assunto BEA, as regulamentações
brasileiras devem evoluir nos diferentes âmbitos da produção, especificando, com base científica,
como devem ser os requisitos particulares dentro das granjas, durante o transporte, no manejo préabate e no abate propriamente dito.
Contudo, o MAPA tem demonstrado fundamental atenção no que diz respeito ao
provimento de informações sobre o BEA à cadeia de produção de suínos, com o objetivo de
esclarecer dúvidas e recomendar práticas mais adequadas sobre o assunto. Parcerias estabelecidas
entre o Ministério e a Associação Brasileira dos Produtores de Suínos (ABCS), a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA Suínos e Aves) e a Sociedade Mundial de Proteção Animal
(WAP), dentre outros órgãos e associações, além da instauração de diálogos com a União Europeia,
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têm resultado em uma série de guias e recomendações técnicas, produzidos com sólida base
científica, destinados aos produtores e à indústria.
Cita-se aqui, sem a pretensão de indicar qualquer ordem de importância, mas sim apenas
como exemplos de material didático elaborado, a cartilha Abate Humanitário de Suínos (LUDTKE
et al., 2010), o Manual Brasileiro de Boas-Práticas Agropecuárias na Produção de Suínos (DIAS et
al., 2011) e o relatório Estratégias do SVO e Setor Privado para Adoção de Gestação Coletiva de
Matrizes Suínas (PAZINATO; CALVO, 2016). Na mesma esteira, o MAPA anunciou para 2018
novos projetos para a área de BEA, incluindo a elaboração de material técnico, capacitações e
sensibilizações junto à cadeia produtiva de suínos e empresas varejistas (BRASIL, 2018).
Considerações finais
A adoção de práticas que almejam o bem-estar dos animais é improtelável para os
produtores que desejam sustentar sua prosperidade econômica e comercial. Neste sentido, o BEA
deve ser visto como um “investimento” em longo prazo. Ações de bem-estar ganham relevância no
cenário nacional, haja vista a grande importância do Brasil no mercado de produtos de origem
animal. Desta forma, não podemos ignorar as preocupações advindas de outros países.
O Brasil progrediu expressivamente nos últimos anos nas questões de bem-estar dos
animais de produção, embora haja, ainda, longo caminho a ser percorrido para transformar o debate
em práticas viáveis às realidades que detemos no país.
Assim, é notório o impacto das normas internacionais de bem-estar dos suínos no cenário
nacional, sem perder o horizonte que temos que construir nossas legislações baseadas também em
pesquisas internas, pois elas são balizadoras das ações tomadas pelas grandes empresas brasileiras
produtoras e exportadoras de carne suína.
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O Mycoplasma hyosynoviae é um agente pertencente a microbiota normal dos suínos que
pode causar de artrite nos leitões nas fases de recria e terminação. Estas artrites não são supurativas;
causam dor, claudicação e prejuízos zootécnicos (5).
Etiologia e epidemiologia
Existem três espécies de micoplasmas que causam doenças nos suínos: Mycoplasma
hyopneumoniae, M. hyorhinis e M. hyosynoviae. Os suínos são os reservatórios naturais do M.
hyosynoviae, que fica albergado nas tonsilas dos portadores, sendo as porcas a fonte de infecção
para os leitões. Durante os casos agudos, o M. hyosynoviae pode ser isolado também da mucosa
nasal e faringeal e dos linfonodos (4,6).
A transmissão vertical das porcas para os leitões é uma etapa fundamental no processo de
colonização dos leitões e formação da microbiota normal. Ao mesmo tempo que ocorre a
transmissão do agente, existe a transmissão de imunidade mediada por anticorpos e por células (5).
A combinação destes eventos, permite que o leitão se torne reservatório do agente, mas ao mesmo
tempo, torne-se resistente ao mesmo, evitando a ocorrência da enfermidade no futuro. Comprovando
isto, Lauritsen et al. (2017) conduziram um estudo para verificar o efeito da imunidade materna na
proteção contra infecção experimental pelo M. hyosynoviae. Para tanto, três grupos de leitões foram
submetidos a diferentes tratamentos, sendo que o primeiro e o segundo oriundos de porcas livres de
M. hyosynoviae, com a diferença que o segundo recebeu colostro contendo apenas anticorpos contra
o agente. O terceiro grupo nasceu de porcas infectadas pelo agente, mamaram e foram mantidos
durante a lactação em suas mães biológicas. Com 4,5 semanas de vida, todos foram infectados via
intranasal com o M. hysosynoviae. Os resultados deste estudo demonstraram que a imunidade
passiva teve proteção parcial contra o desenvolvimento de artrite, pois o grupo que recebeu
anticorpos, mas foi criado sem a presença do agente, também desenvolveu artrite, embora com
menor severidade que no grupo 1. Por outro lado, os leitões que tiveram a oportunidade de se
colonizar com o agente, apresentaram menor excreção do agente após a inoculação e, não
desenvolveram a doença, demonstrando que a proteção passiva tem como finalidade primordial,
permitir a formação da microbiota, para que esta se torne a maior barreira contra as doenças.
Após o desmame e mistura dos leitões, a infecção espalha-se gradualmente entre os
animais, podendo alcançar 100% dos animais (4).
Sinais clínicos e diagnóstico
A doença geralmente é percebida em animais de recria ou engorda ou em leitoas recémalojadas. Os sinais são de febre discreta, claudicação, articulações inchadas, dor ou desconforto e
relutância em se deslocar ao bebedouro e ao comedouro (4). A artrite causada pelo M. hyosynoviae
caracteriza-se pela hiperplasia moderada da membrana sinovial e ausência de pannus. O líquido
sinovial apresenta-se serosanguinolento e com pouco volume. Microscopicamente as lesões da
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membrana sinovial caracterizaram-se por discreta hiperplasia e congestão difusa acompanhadas de
discreto infiltrado inflamatório com predomínio de plasmócitos (1).
A boa resposta ao tratamento com lincomicina ou tiamulina auxilia no diagnóstico da
doença. Nos casos de monitoria de abatedouro ou em necropsia, o exame macroscópico pode auxiliar
no diagnóstico diferencial com as artrites causadas pela erisipela crônica ou pela osteocondrose. No
caso da erisipela, a hiperplasia da membrana sinovial é acentuada, com dilatação das vilosidades da
membrana e formação de pannus sobre a cartilagem articular. Já no caso da osteocondrose, além das
lesões características desta doença na cartilagem articular e no osso subcondral, observa-se discreta
hiperplasia da membrana sinovial e ausência de reação nos linfonodos regionais; reação esta que
está presente nos casos infecciosos (1)
O isolamento do M. hyosynoviae a partir do líquido sinovial requer meios de cultivo
especiais, sendo laborioso e oneroso. Apesar disto o M. hyosynoviae cresce abundantemente em
vários meios artificiais. Uma característica marcante é a formação de uma película sobre o meio de
cultivo semelhante à uma camada de gordura, e o meio torna-se turvo. Nos meios sólidos aparecem
estruturas semelhantes a cristais em torno das colônias (2). Enquanto o M. hyopneumoniae e o M.
hyorhinis obtém energia pela degradação da glicose presente no meio, o M. hyosynoviae obtém
energia da degradação da arginina, provocando alcalinização do meio. Quando se utiliza o vermelho
de fenol como indicador de pH do meio, ocorre uma mudança de cor de salmão (pH 7,2) para vinho
(pH 8,3) (2). Após a mudança de cor, os tubos com M. hyosynoviae devem ser replicados
imediatamente, pois ocorre perda da viabilidade dentro de 24 horas (2). Comparado com o M.
hyopneumoniae e o M. hyorhinis, o M. hyosynoviae apresenta, como vantagens nos trabalhos de
isolamento, o fato de ser menos exigente em termos de meios de cultivo, crescer em um período de
tempo mais curto e determinar alterações significativas no meio de cultivo, facilitando a visualização
do crescimento nos tubos (2).
O isolamento do agente é mais eficiente nos estágios iniciais da doença, sendo que o agente
desaparece das articulações afetadas após um período de três semanas (7). Comprovando estas
afirmações, Friis et al. (1992) (3) realizaram um estudo comparando a eficiência do isolamento com
a pesquisa de antígenos e anticorpos por métodos imunoenzimáticos. Na técnica do isolamento, 20%
das amostras resultaram positivas para o M. hyosynoviae, enquanto que pela pesquisa de anticorpos
este percentual foi de 35%, sugerindo os autores que nos casos crônicos a presença de anticorpos
nas articulações seja mais frequente que a do agente. Das 40 amostras examinadas pelos três
procedimentos, 17 (43%) foram positivas para M. hyosynoviae. Em estudo realizado com amostras
de abatedouro por Alberton et al. (2000) (1), de 50 articulações artríticas com características
infecciosas, apenas três foram positiva no cultivo para o M. hyosynoviae, sendo este o primeiro relato
de isolamento deste agente no Brasil. Os achados destes autores reforçam o observado por Ross et
al. (1971) (7), de que o agente desaparece das articulações após um curto período de tempo.
O exame sorológico não é uma ferramenta que auxilia no diagnóstico, pois o número de
animais soropositivos é muito superior ao número de animais enfermos, uma vez os suínos são
portadores saudáveis do agente. A sorologia passa a ser valiosa quando usada de forma pareada,
permitindo a constatação do aumento da soroconversão.
Atualmente vários laboratórios estão padronizados para a pesquisa do M. hyosynoviae por
PCR, fato que tem contribuído para o aumento dos relatos de casos de artrite por este agente, que
até então era sub-diagnosticado pelas técnicas de cultivo convencionais.
Tratamento
Uma das particularidades das artrites, tanto nas infecciosas como nas assépticas, é que o
processo inflamatório acaba provocando lesões que tornam a afecção autoperpetuante, mesmo
quando o agente agressor inicial já desapareceu. Por isso, o ideal é que o tratamento seja instituído
o quanto antes, evitando a cronificação da doença e as perdas por condenação no frigorífico.
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Em granjas que estão enfrentando surtos da doença, o tratamento estratégico com drogas
via ração deve ser priorizado. Já, em casos esporádicos, o tratamento injetável é mais eficiente.
Por serem desprovidos de parede celular, os micoplasmas são resistentes aos antibióticos
que têm como alvo a parede celular, como é o caso dos beta-lactâmicos (ceftiofur, penicilina,
amoxicilina e ampicilina). Por uma particularidade enzimática, os micoplasmas também são
resistentes às sulfonamidas. Em estudo conduzido nos EUA em 2011 (8), os autores avaliaram 18
antibióticos para determinação do MIC contra o M. hyosynoviae. Dos 24 isolados testados, os
melhores resultados foram para clindamicina e tiamulina. Aminoglicosídeos, macrolídeos,
quinolonas, tetraciclinas e florfenicol também demonstraram eficácia no MIC. Já beta-lactâmicos e
sulfonamidas não demonstraram nenhum efeito inibidor de crescimento, resultados esperados, visto
que estas drogas não têm ação inibidora frente aos micoplasmas (8).
Prevenção
Por se tratar de um agente da microbiota normal dos suínos, deve-se tomar as seguintes
medidas preventivas, as quais se aplicam para todas as outras enfermidades causadas por agentes de
microbiota, como, por exemplo, meningite estreptocócica, pasteurelose e doença de Glässer.
1Evitar uso de antibióticos preventivo na fase de pré-parto e lactação, tanto nas
porcas, como nos leitões, pois estas terapias podem reduzir a colonização dos leitões pelo M.
hyosynoviae, favorecendo o aparecimento da doença em fases mais tardias. O importante é lembrar
que, por se tratar de um agente de microbiota, a colonização deve ocorrer a partir da matriz, pois
além das cepas serem menos patogênicas, existe a imunidade passiva para mediar esta colonização.
2Permitir que os leitões mamem em suas mães biológicas por pelo menos cinco
horas após o parto. Esta medida permite que os leitões recebam da mãe biológica a imunidade
humoral, e também a mediada por células. Ao serem transferidos para mães adotivas, os leitões
ainda poderão receber a imunidade humoral, mas a imunidade mediada por células não será mais
transferida; daí a importância da permanência com a mãe biológica por pelo menos cinco horas.
3Praticar o desmame com no mínimo 24 dias de vida, pois quanto mais precoce é o
desmame, menor é a chance da completa colonização pela microbiota da matriz. Adicionalmente,
leitões desmamados precocemente sofrem um estresse muito severo e duradouro nas primeiras
semanas de creche, favorecendo a expressão de fatores de virulência dos patógenos, inclusive
daqueles que fazem parte da microbiota. Este fato, aliado à baixa da imunidade gerada pelo estresse,
faz com que o risco de doenças se torne muito elevado, gerando a necessidade de medicações em
massa, que irão gerar distúrbio na microbiota que está em formação, resultando em animais mais
sensíveis a doenças.
Como a doença ocorre na fase de recria e engorda e em leitoas de reposição, na maioria das
vezes a unidade que está tendo os surtos não produz seus próprios leitões, de modo que as medidas
acima expostas não poderão ser tomadas para prevenir a doença. Neste caso, restam medidas
profiláticas baseadas na terapia com antibióticos em pulsos estratégicos posicionados nas fases mais
críticas.
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Introduction
Urinary tract infections (UTI) are a long known problem for swine industry, related to
reproductive failures such as litter reduction, return to estrus, abortions, anestrus, predisposal to
mastitis, metritis, agalactia syndrome and sow death (4, 6). Escherichia coli is the most commonly
isolated bacteria in mild or severe cases of cystitis and pyelonephritis in swines, being responsible
for at least 50% of the cases (6, 10). UTI are usually recurrent in all host species and the
uropathogenic E. coli strains (UPEC) are usually genetically and phenotypically similar in different
clinical manifestations (7). Works demonstrated that persistence of E. coli in urinary tract and
reactivation of infection are possible due to formation of intracellular bacterial communities (IBC)
in superficial epithelial cells of urinary bladder transitional epithelium, a mechanism initially
demonstrated in mice and latter in humans (2, 11). The objective of this research is to verify if IBC
also occur in urinary bladder of sows with macroscopic and microscopic signs of cystitis.
Materials and methods
Thirteen urinary bladder samples of sows eliminated from commercial farms from western
Paraná and Santa Catarina states showing macroscopic lesions consistent with cystitis, such as
hyperemia, hemorrhage, edema, and exudate were selected. The samples were photographed and
collected fragments were conditioned in 10% buffered formalin, processed for hematoxylin and
eosin (HE) stain according to standard procedures for histopathological evaluation. Samples were
also submitted to immunohistochemistry (IHC) technique using polyclonal anti-E. coli antibodies
according to the method of De Lorenzo et al. (2017) (5).
Microscopically, samples were considered positive for cystitis when inflammatory cells in
the lamina propria and submucosa were present.
Results and discussion
Urinary bladders evaluated had macroscopic characteristics of acute or subacute
inflammation, with hyperemia, petechiae, ecchymosis and edema. Intensity varied from mild to
accentuated. All 13 samples showed inflammatory infiltrate, 12 of which composed of lymphocytes,
histiocytes, and plasma cells, multifocal or diffusely distributed along the lamina propria and
submucosa. Intensity varied from mild to moderate. One sample showed, an infiltrate composed of
lymphocytes, histiocytes and neutrophils. Multifocal intracytoplasmatic dilations were observed in
all samples, in different intensities. Most of the time such structures were translucent and found
inside superficial or intermediate urothelial cells. In 4 samples such dilations were observed on the
apex of superficial urothelium cells, therefore named pods, filled with basophilic structures
compatible with bacterial colonies (1). Other lesions included hemorrhage, edema and hyperemia.
Twelve samples were positive for E. coli by immunohistochemistry; all of them had
exclusively mononuclear inflammatory infiltrate, thus compatible with chronic cystitis. The only
negative case was the one that presented neutrophilic infiltrate associated, corresponding to a
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subacute cystitis. All positive cases had cytoplasmic dilations, not present on the only negative case,
but such dilations were not always readily evident; sometimes they were small and scarce.
We verified that the superficial pods observed in HE staining seem to be positively marked
for E. coli by immunohistochemistry, although we could not track if exactly the same structures
were represented on HE and IHC slides; positive staining was also observed on the surface of
urothelium. Even though marking was predominantly intracytoplasmic, multifocal and restricted to
the superficial cells, five cases also had foci of positively staining cells along intermediate urothelial
layer. The Escherichia coli IBC formation mechanism is already described in humans and was
experimentally reproduced in mouse models (8). This is the first report of such mechanism in swines.
Existence of IBCs started to be investigated from the study of chronic unresponsive cystitis in
women, and further studies found increasing evidence of IBC formation on human urothelium as
well as it's role for persistence of the UPEC on the urinary tract through cycles of reactivation and
reinfection of new host cells (1, 3, 9, 11). A direct correlation between presence of basophilic
material inside pods and IHC marking could not be established, given the fact that not all positive
samples had this characteristic, making HE insufficient for acknowledging IBC presence. On the
other hand, cystic dilations are easily observed, were present on all positive cases and appear to be
positively marked by IHC therefore presence of such structures appears to be a consistent indicator
of IBC presence. However, other factors and agents causing similar structures must be further
investigated.
Conclusions
Swines are susceptible to formation of intracellular bacterial communities due to
uropathogenic E. coli.
IBC mechanism allows urinary bladder itself to be a reservoir for bacterias that will
reactivate infection and not only the intestines as previously thought, what poses a major risk for
chronification and recurrence of cystitis in swines. Although probable, epidemiological importance
of IBC as recurrent UTI source in sows must be better studied, as well as the molecular mechanism
involved for formation and reactivation of such colonies, which will support development of better
prophylaxis and treatments for the disease.
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Introdução
As infecções do trato urinário (ITU) são apontadas entre as principais causas de desordens
reprodutivas em suínos, influenciando no aumento da taxa de reposição e causando morte de animais
(8). As fêmeas possuem predisposição a ITU inferior ascendente devido à disposição anatômica da
vulva e uretra que facilita a migração de bactérias para a bexiga do animal (9). A alta incidência de
ITU em um plantel pode estar relacionada a manejo inadequado das fêmeas incluindo os que afetam
o sistema locomotor. As alterações no casco são apontadas como propiciadores diretos de infecção
urinária dado que os animais lesionados adotam a posição de cão sentado, desta forma, a região
genital frequentemente entra em contato com fezes (1). O estudo objetivou monitorar a incidência
de infecção urinária em suínas gestantes criadas em gaiolas de gestação associado à presença de
lesões de casco.
Materiais e métodos
Foram utilizadas 68 amostras de urina de matrizes de linhagem genética comercial na
região do Distrito Federal. O sistema de fornecimento de água aos animais utilizado no setor de
gestação foi o tipo chupeta, a granja mantinha o manejo preventivo à cistite levantando os animais
para ingestão de água rotineiramente. As amostras advindas de micção espontânea foram coletadas
em dois recipientes sendo um estéril e o outro comum. A partir do recipiente comum realizou-se
observações com uso de fita reagente para presença de nitrito, sangue, proteína e pH. A amostra
contida no pote estéril foi submetida à cultura bacteriológica e posterior identificação em laboratório.
Houve medição da frequência respiratória por movimentos do flanco e temperatura retal com
termômetro digital.
Para avaliação do casco das fêmeas considerou-se a localização, a alteração e o grau de
gravidade da lesão. Foram feitas inspeções nas unhas principais quanto à assimetria, crescimento,
rachadura horizontal e vertical; nos acessórios, considerando integridade do dedo, rachadura e
crescimento das unhas; e almofada plantar observando crescimento da região. A gravidade da lesão
foi dividida em grau 1 a 3, sendo grau 1 leve, 2 moderado e 3 grave. Os dados obtidos foram
avaliados quanto à frequência (%).
Resultados e discussão
No diagnóstico rápido com fita reagente não houve resultados positivos para cistite
considerando parâmetros normais de pH 6,3 a 8,3, nitrito positivo, sangue abaixo de 250 RBC/µL e
proteína menor que 30mg/dl (5). Na avaliação laboratorial, 22% das amostras apresentaram
crescimento bacteriano em meio enriquecido não específico. As bactérias identificadas seguiram o
padrão das comumente relatadas nos casos de ITU em suínas, habitantes do trato gastrointestinal e
encontradas em ambientes com resíduos fecais. Em destaque a E. coli descrita como responsável
por 70% dos casos de ITU em suínos (9), sendo no presente estudo responsável por 13% das
infecções. Alguns outros cocos bacilos gram-negativos do trato gastrointestinal de suínos também
apresentaram 13% de prevalência. As bactérias Hafnia alvei, Corynebacterium sp e Edwardsiella
sp são consideradas como comensais em casos de infecção secundária, raramente relacionadas como
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causadoras de afecções clínicas nos animais domésticos (6), apresentaram 5% de frequência nas
amostras de urina avaliadas.
Durante as coletas, a temperatura ambiental teve média de 22°C, estando acima da
temperatura ideal para fêmeas gestantes (10-21°C) (10). Nenhum animal apresentou hipertermia,
inclusive nos casos de crescimento bacteriano na amostra de urina. A frequência respiratória foi
medida com os animais em repouso após o arraçoamento matutino. 73% das fêmeas avaliadas
apresentaram hiperventilação podendo ser um indicativo de estresse térmico (7) comprometendo o
bem-estar das matrizes e consequentemente a homeostase.
Das 15 fêmeas com cistite, apenas uma apresentou ausência de lesão no casco. Foram
registradas 32 alterações nos 14 animais com ITU, sendo a assimetria das unhas principais a lesão
com maior prevalência (34%) (Tabela 1). A simetria das unhas e a almofada plantar estão
relacionadas ao equilíbrio da matriz. Em casos de assimetria, acontece sobrecarga de pontuais
regiões no casco e desconforto. Com prevalência de 28%, o crescimento plantar, além de
desequilíbrio influencia diretamente no aparecimento de rachaduras por falhar na distribuição do
peso do animal pelas unhas principais (3). Em granjas, o dedo acessório é a região com menor
ocorrência de lesões (3), dos animais com cistite, houve 13% de prevalência. O crescimento das
unhas é frequente em granjas comerciais devido à falta de desgaste e cuidados, afetando também a
estabilidade da porca (4), apresentou a menor frequência (3%) entre as lesões. Quanto a gravidade
da lesão, 69% apresentaram grau leve, 25% moderado e 6% grave.
Conclusões
De acordo com o estudo, os resultados obtidos pelo uso da fita e os resultados laboratoriais
não foram compatíveis, necessitando de mais pesquisas sobre o assunto. Houve considerável
associação entre os animais positivos para cistite e lesões em pontos de sustentação no casco.
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Tabela 1. Incidência de lesões de casco por gravidade e tipo em matrizes suínas com
cistite.
Gravidade da lesão (n)
Leve
Moderado Grave Total (%)
Assimetria das unhas principais
8
2
1
11
34
Crescimento plantar
6
3
9
28
Rachadura horizontal nas unhas principais
2
2
4
13
Lesão no dedo acessório
3
1
4
13
Rachadura vertical nas unhas principais
2
1
3
9
Crescimento das unhas principais
1
1
3
Total
22(69%)
8(25%)
2(6%)
32
100%
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Introdução
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo) é o agente etiológico da pneumonia enzoótica (3), e
tem sido associada a perdas econômicas devido à redução do ganho diário de peso, eficiência
alimentar, aumento da mortalidade e dos custos de produção relacionados à medicação e vacinação
(6). Além disso, predispõe a infecções oportunistas como vírus e bactérias secundárias (7),
desempenhando um papel importante no complexo de doenças respiratórias dos suínos (6).
A reposição de leitoas é necessária para manter rebanhos jovens e com alta produtividade,
sendo realizada através de auto-reposição ou pela introdução de leitoas de outra origem, podendo
representar até 25% do plantel reprodutor (2). O recebimento de leitoas de origem externa pode ter
consequências indesejadas, como a introdução de novos patógenos. Por outro lado, leitoas oriundas
de granjas livres de Mhyo podem ser consideradas sinônimo de alto status sanitário, pois não há o
risco de introdução de outro agente respiratório ou outras variantes de Mhyo as quais os animais da
granja de destino poderiam não ter imunidade.
Como a introdução de leitoas livres de Mhyo em granjas positivas é uma prática comum na
suinocultura mundial, e vem ganhando cada vez mais espaço na suinocultura brasileira, o objetivo
deste trabalho foi avaliar longitudinalmente a dinâmica de infecção do Mhyo em leitoas livres
introduzidas em um plantel positivo.
Materiais e métodos
Cinquenta leitoas de reposição de origem negativa para Mhyo, foram alojadas com 150 dias
de idade (di) em baias coletivas (sem contato direto com outros animais da granja) próximas ao
galpão de gestação de uma granja positiva para Mhyo. A negatividade das leitoas pôde ser
comprovada pela sorologia (ELISA) realizada mensalmente na granja de origem. Dois dias após o
alojamento, as leitoas foram vacinadas para Mhyo e nenhum medicamento com ação sobre Mhyo
foi utilizado nos primeiros 15 dias de alojamento. Suabes de laringe foram coletados aos 165, 180,
210, 240, 270, 300 di e no pré parto para detecção de Mhyo por PCR em tempo real. As amostras
foram consideradas positivas quando os valores de Ct foram ≤ 38,5. Adicionalmente, amostras com
valores da PCR de Ct ≤ 30 na PCR foram caracterizadas por MLVA (1).
Resultados e discussão
Aos 165 di, um total de 40,38% das leitoas foram detectados positivos para Mhyo, 92,45%
a 180 di, 96,23% a 210 di, 58,49% a 240 di, 19,61% a 270 di, 8,0% a 300 di e 6,25% antes do parto
(Figura 1). Aos 210 di todas as leitoas já haviam sido positivas e 3,77% pararam de excretar o agente.
Esses resultados indicaram que as leitoas foram expostas ao Mhyo até 60 dias após o alojamento e
uma redução progressiva na prevalência de fêmeas positivas foi detectada ao longo do tempo.
Durante o período de avalição todas as leitoas foram detectadas positivas para Mhyo pelo menos
uma vez antes do parto, sendo que 12,5 % tiveram excreção intermitente. Takeuti et al. (2017a),
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avaliaram a infecção em leitoas de reposição interna não aclimatadas em granjas positivas e
observaram uma frequência de 27,3% de excreção intermitente.
Dezoito amostras positivas para Mhyo na PCR foram caracterizadas por MLVA, sendo
detectados quatro tipos de variantes: 14-37, 14-42, 14-46 e 14-50, demonstrando que é possível que
mais de uma variante de Mhyo seja detectada em granjas brasileiras (5). Além disso, um alto número
de repetições para P146 foi detectado nessas leitoas.
Conclusões
Embora as leitoas negativas para Mhyo não tenham sido alojadas em contato direto com
animais da granja de destino, observou-se que 100% delas foram detectadas positivas pelo menos
uma vez antes do primeiro parto. A hipótese é que as leitoas foram expostas com sucesso ao agente
por contato indireto ou transmissão de aerossóis, o que poderia estar relacionado à presença de uma
cepa de alta patogenicidade na granja.
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Figura 1. Frequência de detecção de Mycoplasma hyopneumoniae através de PCR em tempo real
em leitoas negativas alojadas em granjas positivas para o agente.
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Introduction
Mortality and culling of sows are an important source of economic losses in swine industry
that are frequently neglected by farm administrators when such indexes do not exceed expected
values (6). Sows death increases production costs, which are related to waste of labor, litters, feed
and replacement of the animal. Authors (1) affirm that costs can reach US$ 400 or US$ 500 per sow.
In Brazil some papers indicate these costs to be around R$791 (7). Death of sows may occur by
natural means or by euthanasia.
Many researches that had the objective of listing causes of sow death show a vague
classification of lesions, frequently combining clinical signs and productive indexes as nosological
entities, what compromises accuracy of the reports. Besides that, many of such researches realized
in the United States, Europe or Asia and do not necessarily reflect Brazilian conditions.
Therefore, this research has the objective of establishing precise anatomopathological
diagnostics and contrast them with literature data as a form of elucidating the types of lesions
observed in sows and gilts during routine necropsies.
Materials and methods
In the year of 2017, necropsies were performed in sows and gilts of two piglet producing
farms (PPF A and B) located in western Paraná, Brazil. The farms had, 4926 and 4250 sows and
mortality rate in the 12 months prior to the study of 11,26% and 10%, respectively. Temperature
control in PPF A maternity consisted in curtain management and forced ventilation directed to the
sows through individual pipes. In replacement and gestation thermal control was made, respectively,
by fans and exhaust fans. In PPF B, ambiance of every shed was controlled by exhaust fans and
evaporator plates, keeping temperature around 23 oC. This PPF was populated on the year before,
therefore most of the sows were still on the first parturition. Complete necropsies were performed
on sows and gilts that undergone spontaneous death or that were subject of euthanasia due to
unfavorable clinical condition. Samples of various organs were collected in 10% buffered formalin
for histopathological evaluation. The pathological findings were sorted as in main lesions and
contributive lesions. Main lesions are the ones which nature and/or intensity were sufficient for
causing death or to explain a clinical impairment which justified euthanasia. Contributive lesions
are the ones that did not impose enough prejudice to the animal’s clinical condition to justify natural
death or euthanasia, or yet that are secondary to a main morbid process.
Results and discussion
A total of 74 females were submitted to necropsy, comprising 17 gilts and 57 sows. From
the total of 74, 48 (65%) of the females had spontaneous death and 26 (35%) suffered euthanasia.
During the research it became evident that morphological diagnostics only would not be enough to
make clear the causes of some deaths, therefore some were accounted in broader categories which
include process comprising several lesions, but that better indicate the etiology of the death. The
average parity of euthanasiated females was 2,37 and that of the ones spontaneously dead was 1,68
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making evident a higher mortality of gilts due to natural causes. The most common cause of
spontaneous death in gilts was fibrinous serositis (n=8; 61,5%), followed by enteritis (n=2; 15,4%),
intestinal volvulus, hyperthermia and fibrinosupurative pericarditis, each of them with one
occurrence (7,7% each). In sows, hepatic torsion (n=7; 20%) and the undefined causes (n=6; 17,1%),
were the main responsible for spontaneous deaths.
The most important lesions to cause euthanasia of sows were suppurative myositis (n=6;
27,3%), prolapse and osteochondrosis, each of them with four occurrences (18,2% each). Only four
gilts were euthanasiated during the observed period. The causes were: limb fracture, myelomalacia,
suppurative bronchopneumonia and fibrinous serositis.
Contributive lesions were found in 71 animals. Mild multifocal lymphohistiocytic and
necrotizing hepatitis were the most frequent finding in gilts (n=7; 41,2%), whereas gastric ulcers,
suppurative bronchopneumonia and lymphohistiocytic pneumonia had two cases each (11,8% each).
Occurrences of lymphohistiocytic hepatitis were almost always concomitant to fibrinous serositis.
The other lesions were suppurative arthritis and myositis, each with one occurrence. There was a
great prevalence of gastric ulcers (n=32; 59,3%) in sows (n=54); there were also seven cases of
chronic splenic torsion and/or rupture and five of osteochondrosis (13% and 9,3% respectively).
Differently from other studies (3, 4, 10), arthritis and synovitis were not relevant causes of
spontaneous death or euthanasia in this research. We found 63,5% of all deaths in parity three or
less, number very close to the one reported by other authors (8). This result may be a consequence
of the low average parity order of the herd, given that other authors state that higher mortality is
observed in sows with more than three parturitions and in gilts (5, 9). An agreement point among
various authors is the biggest mortality during maternity, especially peripartum, what was
corroborated by this study, because death in maternity accounted for 40,5% of the total. Unlike (8),
in this study most of the dead sows with parities 1 to 4 was spontaneous, while that authors found
euthanasia as the main reason for death. Such difference stems from the fact that on the present study
main lesions in this group were torsion of abdominal organs (35%), while on the cited study the
most important causes were arthritis and osteochondrosis, which do not provoke death, but debility
requiring euthanasia. In the present paper only two deaths were attributed directly to heart failure
due to hyperthermia. The most important lesions in these cases were pulmonary edema and
congestion, hydropericardium and hydroperitoneum. Absence of other relevant lesions was
determinant for settlement of death cause. Maximum temperature on the days of the deaths was,
30,4 ºC and 32,5 ºC. Both deaths had acute characteristics, something consistent with other authors
who found predominance of acute deaths due to hyperthermia (2).
Conclusions
Elucidate the causes of death of swine dams requires additional exams, specially
necropsies, apart from the mere clinical evaluation, because diagnostics based only in clinical signs
are frequently wrong. The approach oriented to anatomopathological aspects is important to
practitioners dealing with routine diagnostics at the field.
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Causas Associadas à Morte de Matrizes Suínas. Archives of Veterinary Science, n.13, p.126–132, 2008.
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Introdução
A vacinação é uma importante ferramenta na prevenção e controle da circovirose suína e
pneumonia enzoótica, minimizando, os impactos negativos destas doenças nos indicadores de
produtividade e econômicos da produção de suínos (4,2). Atualmente, há vacinas seguras e eficazes
disponíveis no mercado, porém com diferenças em sua composição, principalmente quando se refere
aos adjuvantes. Os adjuvantes são substâncias essenciais para boa eficácia da vacina, visto que
estimulam o sistema de defesa do leitão para que a resposta imune seja efetiva, elevada e duradora.
Entretanto, alguns adjuvantes, principalmente os oleosos provocam reações adversas mais severas
nos animais, que apesar de transitórias podem impactar diretamente no ganho de peso diário do
animal (5). Diante disso, já existem vacinas com adjuvantes não oleosos com alto potencial
imunogênico, sem provocar reações adversas promovendo ainda, o bem-estar ao animal (1). O
objetivo desse estudo foi mensurar o impacto das reações adversas utilizando diferentes vacinas
combinadas de Circovírus e Mycoplasma hyopneumoniae no desempenho de leitões do desmame
até o abate.
Materiais e métodos
O trabalho foi realizado em uma importante cooperativa localizada no oeste do Paraná.
Foram utilizados 400 leitões machos submetidos a diferentes protocolos de vacinação frente o
Circovírus suíno (PCV2) e Mycoplasma hyopneumoniae (Mh). Cada tratamento foi constituído de
200 leitões, de modo que no Tratamento 1 (T1) utilizou-se a vacina de PCV2 e Mh não reativa,
(dose única de 2 mL aos 21 dias) e no Tratamento 2 (T2), vacina conjugada de PCV2 e Mh reativa
(2 doses de 2 mL aos 21 e 42 dias de idade). Todos os animais foram individualmente identificados
com brincos numerados de mesma cor e randomizados por peso no desmame (D0). Cada leitão foi
vacinado pela via intramuscular com sua respectiva vacina, seguindo o protocolo recomendado de
cada fabricante. Os animais foram alojados de forma aleatória em baias, de modo que, na mesma
baia havia animais dos dois tratamentos. Após 43 dias (D43) de alojados na creche, os leitões foram
pesados novamente e transferidos para uma granja de terminação e mantidos por mais 107 dias
(D150) até o abate. No carregamento para abate foi realizada pesagem individual de todos os
animais. Os manejos de rotina da granja foram mantidos durante todo o estudo. Os dados de
desempenho foram submetidos ao teste T.
Resultados e discussão
Os dados de desempenho de cada tratamento estão demonstrados na tabela 1. Os pesos
médios iniciais foram estatisticamente iguais. O desempenho dos leitões imunizados com vacina
não reativa dose única (T1) foi superior, apresentando na saída de creche 500 gramas a mais quando
comparado com o grupo que recebeu vacina reativa de duas doses (T2) (T1 = 20,0 Kg vs T2 = 19,5
Kg, p < 0,05). Na fase de recria e terminação o grupo T1 manteve sua superioridade no peso médio
final, frente ao grupo T2 (T1: 130,7Kg vs T2: 128,5Kg, p<0,05), gerando uma diferença de 2,2Kg
entre os tratamentos. Não foi constatado ganho compensatório nos animais pertencentes ao grupo
T2. A diferença de peso obtida entre os tratamentos pode ser explicada pela reação adversa causada,
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principalmente após a segunda dose da vacina utilizada no T2. Essas reações são caracterizadas por
inchaço no local da aplicação, letargia e hipertermia de até 2º C que causa redução no consumo de
ração por até 2 dias pós-vacinação. O melhor desempenho dos leitões do T1 é explicado pelo uso da
vacina contendo um polímero aquoso como adjuvante, a qual não provoca reações adversas, sendo
mantido o consumo de ração logo após a vacinação. (6). Os resultados obtidos são condizentes a
outros estudos de campo demonstrando que a vacinas reativas frente o PCV2 e Mh com adjuvante
oleoso causam um impacto negativo no crescimento dos leitões e que vacinas não oleosas promovem
proteção aos animais além de entregarem mais peso ao abate. (2,3, 5).
Conclusão
A escolha de uma vacina como estratégia de controle da circovirose suína e pneumonia
enzoótica deve levar em conta eficácia, praticidade e segurança, além do impacto das reações
adversas no desempenho zootécnico e bem-estar animal.
Referências
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Diaz, E. Comparative safety of PCV2 vaccines under field conditions. In: American Association of Swine Veterinarian Annual Meeting, San
Diego, n.39, p.363-366, 2008. (3) Lima, D.; Lippke, R.T. & Nascimento, E. Impacto da utilização de vacina reativa frente o PCV2 no
desempenho de leitoas do desmame à seleção, In: XVIII Congresso aa Abraves, Goiânia, p. 97, 2017. (4) Maes, D.; Segales, J.; Meyns, T. et
al. Control of Mycoplasma hyopneumoniae infections in pigs. Veterinary Microbiology. v.126, p.297–309, 2008. (5) Potter, M.L.; Kabe,
J.R.; Bergstrom, S.S. et al. Effects of diet source and vaccination for porcine circovirus type 2 and Mycoplasma hyopneumoniae on nursery
pig performance. Journal Animal Science., v.90, p.4063-4071, 2012. (6) Spickler, A.R. & Roth, J.A. Adjuvants in Veterinary Vaccines:
Modes of Action and Adverse Effects. Journal Veterinary Internal Medicine, v.17, p.273 –281, 2003.

Tabela 1. Peso (kg) e ganho de peso diário (GPD) em gramas do desmame ao abate de leitões
submetidos a diferentes protocolos de vacinação de Circovírus e Mycoplasma hyopneumoniae.
Tratamento
Indicadores Zootécnicos

T1: Vacina PCV2/Mh
NÃO REATIVA
DOSE ÚNICA

T2: Vacina PCV2/Mh
REATIVA
2 DOSES

Peso Desmame (D0)
6,51
6,51
Peso Creche (D43)
20,0 a
19,5 b
Peso Abate (D150)
130,70a
128,5b
GPD Creche
313
302
GPD Terminação
1,035
1,018
GPD (Creche + Terminação)
828 a
813 b
Médias seguidas por letras (a,b) distintas nas linhas diferem significativamente pelo teste T (p<0,05).
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Introdução
Salmonella enterica sorotipo Choleraesuis é uma bactéria intracelular facultativa causadora
da salmonelose. Apesar dos sorotipos de Salmonella terem uma adaptação ao hospedeiro, S.
Choleraesuis é capaz de infectar humanos e, por isso, assume relevância no contexto da saúde
pública (4). Nos suínos a doença causa grande impacto econômico em função da alta mortalidade e
morbidade e diminuição do ganho de peso diário, acrescido dos custos com tratamento a base de
antimicrobianos. A prevalência dessa enfermidade vem aumentando nos últimos anos no Brasil (2,3)
e, em decorrência disso, tem-se a necessidade de adotar medidas de controle eficazes (5). O presente
trabalho descreve os benefícios da vacinação homóloga em uma granja após o surto de Salmonelose
causado pela S. Choleraesuis.
Descrição
Leitões provenientes de uma granja comercial com 750 matrizes, localizada na zona da
mata mineira, foram enviados ao setor de diagnóstico da Microvet. Segundo o veterinário, os
animais acometidos estavam apresentando sinais sistêmicos, com sintomatologia mais evidente no
trato respiratório, associada a hipertermia e diminuição dos índices de ganho de peso diário. À
necropsia, diversos órgãos apresentavam alterações circulatórias, especialmente hiperemia e
hemorragia. No fígado foram observados múltiplos nódulos brancacentos. Os órgãos acometidos
foram submetidos a avaliação microscópica e microbiológica no sentido de associar os achados
histopatológicos com o isolamento bacteriano. À partir da conjunção dos achados logrou-se obter o
diagnóstico de Salmonelose septicêmica causada pela S. Choleraesuis. Iniciou-se a partir de então,
tentativas visando buscar a solução para o controle da enfermidade na granja. As taxas de
mortalidade na creche e terminação estavam elevadas, o ganho de peso diário, bem como, o peso ao
abate diminuídos. Como medida de controle da doença foi produzida uma vacina homóloga
utilizando a cepa isolada do surto da própria granja, seguindo o protocolo de vacinação de porca aos
80 e 100 dias de gestação e leitões aos 21 e 42 dias de idade. Após o início da vacinação foi
observado redução progressiva da taxa de mortalidade na creche, chegando ao índice de 0,5% no
quarto mês após a vacinação (Tabela 1). O aumento do ganho de peso diário e do peso ao abate
(Tabela 2) foram consideráveis após a implementação do programa vacinal. Foram, ainda, realizados
exames microbiológicos de linfonodos inguinais e linfonodos poplíteos para isolamento
bacteriológico e reação de polimerase em cadeia (PCR) para identificação de outras espécies de
Salmonella. Foi demonstrado a ausência de S. Choleraesuis após a vacinação, ao contrário dos
animais não vacinados em que pode haver a persistência desta bactéria por longos períodos
evidenciando que, além da melhoria nos índices zootécnicos, a vacinação tem se revelado eficaz em
eliminar o patógeno de sítios de sobrevivência e persistência (dados preliminares, não mostrados).
Legislações brasileiras vigentes obrigam a ausência de bactérias do gênero Salmonella em qualquer
região da carcaça ou de órgãos do animal (1). Significa dizer que medidas de controle são necessárias
para minimizar os efeitos da S. Choleraesuis, bem como, estimular o sistema imunológico do animal
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para que possa evitar a colonização bacteriana e assim, evitar prejuízos econômicos, não só na
granja, mas de toda a cadeia suinícola, incluindo embargos ou condenações do produto.
Conclusão
A vacina homóloga utilizada para controlar o surto da Salmonelose septicêmica causada
pela S. Choleraesuis se mostrou eficaz, com a retomada dos índices zootécnicos e econômicos da
granja anterior ao surto.
Referências
(1) Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - Brasil. Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001. Regulamento técnico sobre
os padrões microbiológicos para alimentos. Disponível em: <http//www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2018 (2) Dos Santos, L.F.;
Teixeira, R.; Santos, D. et al. Comparative study of the occurrence of S. enterica serovar choleraesuis isolated from swine salmonellosis
outbreaks during 2013 to 2015 in Brazil. In: Proceedings of the 24th International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, Dublin, Ireland,
p.276, 2016. (3) Henriques, M.R; Vanucci, F.A; Reis, K.C.P et al. Coinfection of S. enterica serovar choleraesuis and PCV2 in pigs with
PMWS in Brazil. In: Proceedings of the 23 th International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, Cancun, Mexico, p.359, 2014. (4) Reed,
W.M.; Olander, H.J. & Thaker, H.L. Studies of the pathogenesis of Salmonella typhimurium and Salmonella choleraesuis var. kunzendorf
infection in weanling pigs. American Journal of Veterinary Research. v.47, p.75–83, 1986. (5) Vanucci, F.A; Oliveira, G; Henriques, M.R.
et al. Retrospective study and antimicrobial susceptibilities of S. enterica serovar choleraesuis isolated from swine salmonellosis outbreaks
during 2013 in Brazil. In: Proceedings of the 23th International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, Cancun, Mexico, p.269, 2014.

Tabela 1. Taxa de mortalidade na creche no período da doença e após vacinação.

Tabela 2. Peso e idade ao abate de lotes acometidos pela doença antes da vacinação e após a
vacinação
Lote (#)
Idade abate (dias)
Peso final (Kg)
2011
169,2
104,91
Lotes que passaram pela
2012
176,4
109,39
doença
2013
169,2
109,92
2014
166,4
101,68
2025
170,2
116,9
Lotes após a vacinação
2026
168,5
115,1
2027
168,4
114,35
2028
169,9
114,3
2029
176,7
119,9
2030
170,6
120,54
2031
171,5
117,8
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Introdução
Salmonella enterica sorotipo Choleraesuis (S. Choleraesuis) tem sido identificada em
suínos em todo o mundo. No Brasil, surtos de distúrbios respiratórios e circulatórios causados por
S. Choleraesuis foram observados a partir de 2012 em todos os estados da região sul, sudeste e
centro-oeste (1,4). A doença é observada nas fases de creche, recria e terminação sendo caracterizada
por quadros de septicemia com elevada morbidade e mortalidade (3,5). Os quadros septicêmicos são
descritos de forma aguda levando os animais acometidos a óbito em até 48 horas (2). Os demais
animais acometidos e que não vieram a óbito, tendem a ter um resultado zootécnico deficitário
acarretando prejuízos ao produtor. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o impacto
econômico de um surto de S. Choleraesuis em uma granja de suínos localizada no estado de MG.
Descrição
Uma granja UPL de 3000 matrizes estava com o índice de mortalidade na creche dentro
dos padrões aceitáveis para a referida fase (até o mês 10). No entanto houve um aumento brusco na
taxa de mortalidade dos leitões da creche no mês 11, chegando a 5,1%. No mês 12 a mortalidade
chegou a 12,4% tendo seu ápice no mês 13 com 16% de mortalidade. Nos meses 14 e 15 a
mortalidade foi de aproximadamente 13% (fig.1). Durante esses meses, vários exames foram
realizados a fim de se identificar o possível agente causador dessa alta mortalidade. Os quadros
clínicos se caracterizavam por alta refugagem, febre alta (40 a 42º C), diarreia líquida fétida de
coloração amarelada a esverdeada, cianose de orelhas, barriga, focinho e pés. Os animais foram
medicados nas rações de creche com 300 ppm de norfloxacina, 200 ppm de amoxicilcina e 40 ppm
de florfenicol. No primeiro momento se pensou em circovirose, porém a granja vacinava (duas
doses) contra esse agente. Testes de imunohistoquímica, PCR para novas variantes dos circovírus
foram realizadas com resultados negativos. Outros agentes foram pesquisados a citar: Peste suína
clássica, PRRS, Doença de Aujeszky, no entanto todos os testes foram negativos. No mês 15 foi
concluído o diagnóstico de S. Choleraesuis através do isolamento em cultura pura de órgãos como
o pulmão, baço fígado e linfonodo mesentérico. A partir desse diagnóstico foi produzida uma vacina
homóloga, e todo o rebanho foi vacinado de forma emergencial. A partir do momento que os filhos
das porcas vacinadas e os leitões recém desmamados e vacinados foram alojados na creche a
mortalidade foi reduzindo até atingir níveis aceitáveis no mês 23. Os animais que se infectaram na
creche e sobreviveram ao surto, foram alojados na terminação, elevando assim a taxa de mortalidade
nessa fase (fig.1). A partir dos dados obtidos nesse surto, foram feitos os cálculos das perdas
econômicas, baseado na diferença de mortalidade real versos a meta estabelecida pela granja em
cada setor: creche e terminação. Com essa diferença da % de mortalidade real menos a meta
estabelecida, multiplicou-se pelo número de animais alojados no período, obtendo a diferença de
animais mortos a mais ou a menos que o projetado na meta. Com isso, obtivemos a diferença em
número físico de cabeças. Para transformar em perdas financeiras, utilizou-se o custo médio do suíno
em cada setor (Creche R$130,00 e terminação R$350,00) multiplicado pela diferença física de
suínos mortos. O cálculo considerou o custo total de produção no setor. Não foi descontado o custo
da ração não consumida e nem os gastos com antibióticos. Os resultados de perdas financeiras (em
reais) podem ser observados na figura 2.
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Conclusão
Surtos de S. Choleraesuis na forma septicêmica resultam em importantes perdas
econômicas para o produtor. Essas perdas estão diretamente relacionadas a mortalidade e a
diminuição do ganho de peso diário.
Referências
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Dublin, Irlanda, p.276, 2016. (2) Gray, J.T.; Fedorka-Cray, P.J.; Stabel, T.J. et al. Natural Transmission of Salmonella Choleraesuis in
Swine. Applied and Environmental Microbiology, v.62, n.1, p.141-146, 1996. (3) Henriques, M.R; Vanucci, F.A; Reis, K.C.P. et al.
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Society (IPVS) Congress, Cancun, Mexico, p.359, 2014. (4) Kich, J.D.; Meneguzzi, M. & Reichen, C. O aumento da frequência de salmonela
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Figura 1– Taxa de mortalidade em % na fase de creche e terminação.

Figura 2 – Perdas financeiras (em reais) na creche e terminação.
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Introduction
Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) is an important production-limiting
disease of swine across the globe. PRRSv costs US$664 million per year to North American
producers (2). In breeding and farrowing herds, PRRS infection affects farrowing rates and the
number of weaned pigs (4). Furthermore, grower and finisher pigs suffer from secondary infections
and increased mortality due to PRRSv co-infection with other pathogens (4). Brazil is currently
considered PRRSv-free, a significant aspect to consider as it is the fourth largest pork producer and
exporter in the world. Absence of PRRS viral particles was reported in blood samples from
commercial herds in different regions of Brazil using RT-PCR (real-time polymerase chain reaction)
(1). However, no official surveillance has been performed since 2013. Possible routes of PRRSv
entry in Brazil includes the transit of pigs and their products and hog semen, which are often
imported from PRRS-positive countries such as USA and Canada. Therefore, having an accurate
and quick diagnosis test available for of PRRSv detection is critical to support the Brazilian industry
to maintain its PRRS-free status.
Quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) is a diagnostic tool used for
a wide range of pathogens, including PRRSv. Quantification of viral particles from a given sample
is achieved through the use of reference samples containing known quantities of viral RNA. Positive
samples are associated with fluorescence detection. The threshold cycle (Ct) is the minimal amount
of fluorescence, within a run, required to identify positive samples. Accurate quantification of viral
load in a given sample is achieved by comparing the Ct of a clinical sample to that of a standard
curve (SC). The SC is estimated by linear regression using Cts from reference samples with
previously known viral loads. This approach is costly to diagnostic labs since it means running less
clinical samples per run. Consequently, the alternative is to crudely estimate viral load based on Ct
values.
The goal of this study was to determine if the estimation of PRRS viral load from clinical
samples using Ct values only differs from estimations using a SC.
Materials and methods
A total of 103 gilts were inoculated with PRRSV-2 at day 85 of gestation. Blood was
collected at days 2, 6, 19 and 21 post-inoculation. Twelve qRT-PCR reactions plates (runs)
containing a total of 164 clinical samples (mean 12 samples per plate) and their respective SC were
analysed. PRRS viral load was estimated based on a regression analysis of the SC from each run,
independently. Firstly, ANOVA using a linear mixed model was applied to compare the SCs of each
plate. Cts from reference samples were considered the dependent variable and their known viral load
(10², 10³ and 105 viral particles) as the fixed effect. Next, ANOVA using a linear mixed model was
used to assess the difference between the viral load over each Ct value from clinical samples. Ct
value was considered a fixed effect and the PCR reaction plate and the gilt were random effects.
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Results and discussion
A significant difference (P<0.05) between the Cts from all the 12 SCs of each PCR reaction
plate was observed (Table 1). This emphasizes the variability of Cts between runs even though the
same samples were used. The second analysis shows differences (P<0.05) between viral load
estimation versus Ct value from clinical samples across runs (Table 2). Post-hoc analysis revealed
clusters of Ct values associated with multiple logs of viral load (Table 2), demonstrating the
unspecific relationship between Ct values and the true number of viral RNA particles present in
clinical samples.
Conclusion
The use of Ct values alone for quantification of PRRS viral load from clinical samples is
unspecific, reflected by the wide range of Cts associated with multiple logs of viral load reported
here. The use of SC is strongly encouraged for accurate viral load estimation. Knowledge of the true
viral load circulating within a herd may prove itself key for assessing the impact of control
interventions.
References
(1) Ciacci-Zanella, J.R.; Gava, D.; Schaeffer, R. et al. No indication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSv)
infection in Brazilian swine herds. In: Allen D. Leman Swine Conference, Minneapolis. p.92, 2013. (2) Holtkamp, D.J.; Kliebenstein, J.B.;
Neumann, E.J. et al. Assessment of the economic impact of porcine reproductive and respiratory syndrome virus on United States pork
producers. Journal of Swine Health and Production, v.21, p.72–84, 2013. (3) Larionov, A.; Krause, A. & Miller, W. A standard curve-based
method for relative real time PCR data processing. BMC Bioinformatics, v.6, n.1, p.62, 2005. (4) Pileri, E. & Mateu, E. Review on the
transmission porcine reproductive and respiratory syndrome virus between pigs and farms and impact on vaccination. Veterinary Research,
v.47, n.1, p.108, 2016.

Table 1: Cts from reference samples (standard curve, n=XXX) from 12 qRT-PCR reaction
plates. LS (least square) means of Ct for each known viral load, following linear mixed model,
are reported. Means sharing a letter are not statistically different (p≥0.05).
Reference Sample (viral particles/µL)
LS means (CI 95%)
105
20.1 (18.7 - 21.5)a
103
27.3 (25.9 - 28.7)b
2
10
31.2 (29.8 - 32.7)c
Table 2: PRRS viral load (VL) distribution over Cts from clinical samples (n=XXX). LS (least
square) means of VL for a given Ct value are reported. Means sharing a letter are not
significantly different(p≥0.05).
Clinical Sample
VL means (CI 95%)
Clinical Sample
VL means (CI 95%)
Ct 18
5.2 (4.8 - 5.7)a
Ct 26
3.2 (3.0 - 3.4)ef
a
Ct 19
5.1 (4.8 - 5.4)
Ct 27
2.9 (2.7 - 3.2)fg
Ct 20
4.9 (4.6 - 5.1)ab
Ct 28
2.7 (2.4 - 2.9)gh
Ct 21
4.5 (4.2 - 4.8)bc
Ct 29
2.5 (2.2 - 2.8)hi
cd
Ct 22
4.2 (4.0 - 4.5)
Ct 30
2.4 (1.7 - 3.0)ghi
d
Ct 23
4.0 (3.8 - 4.3)
Ct 31
1.9 (1.4 - 2.4)ij
d
Ct 24
3.8 (3.5 - 4.1)
Ct 32
1.7 (0.7 - 2.7)ij
e
Ct 25
3.4 (3.2 - 3.6)
Ct 33
1.1 (0.6 - 1.6)j
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Introdução
O estado agônico em matrizes é uma observação comum em granjas tecnificadas. Este
quadro normalmente antecede a morte, às quais normalmente são registradas como morte por falha
cardíaca ou morte súbita, sendo que os índices de mortalidade atribuídos a esta causa divergem entre
diferentes autores, com valores que variam entre 2,6% (5), 23,5% (4), e 31,4% (3). Os fatores de
risco associados ao desenvolvimento destas doenças incluem fatores intrínsecos aos suínos, como
um volume cardíaco pequeno em relação à massa corporal, obesidade e sensibilidade do miocárdio
à hipóxia, além de fatores externos, como alta temperatura ambiente, brigas, transporte, parto ou
qualquer outro fator que aumente a exigência sobre o sistema cardiovascular (3). Os suínos possuem
uma particular dificuldade de termorregulação, o que aumenta sua sensibilidade ao estresse térmico.
O fato de a maior parte das mortes por falha cardíaca ocorrerem no verão indica que o calor é o
principal fator de risco envolvido. Os animais apresentam como sinais clínicos dispneia, fadiga,
tosse, fraqueza, veias jugulares distendidas, pulso alternante. Na necropsia observa-se
hepatomegalia, cardiomegalia, edema de membros inferiores e ascite.
A patogenia da falha cardíaca aguda devido a hipertermia é complexa. Resumidamente,
durante o estresse térmico ou exercício físico extenuante, ocorre vasoconstrição em órgãos internos
como intestinos e fígado e vasodilatação periférica, além de aumento da permeabilidade vascular,
culminando na formação de edemas. Isto faz que com o fluxo sanguíneo nos órgãos internos diminua
e estes passem a trabalhar sob hipóxia, o que leva a produção de radicais livres e citocinas
inflamatórias que provocam lesões endoteliais sistêmicas. Esta cascata de eventos provoca a
formação de edema, hiperemia e hemorragia em vários órgãos e cavidades como pulmões, coração,
saco pericárdico, fígado, baço, intestino, cavidade abdominal e torácica, O conjunto destas lesões
desencadeia a síndrome do estresse respiratório agudo, cuja consequência final é a falência
respiratória e cardíaca. Relata-se que em cães o tempo médio entre a exposição ao estresse térmico
e a morte é de 13 horas (1). As lesões podem progredir mesmo após o fim da exposição ao calor. O
objetivo foi descrever a ação do cloridrato de bromexina aplicado em matrizes em estado agônico.
Descrição
O estudo foi realizado em uma granja com relato de mortes súbitas precedida de estado
agônico. No mês anterior ao estudo haviam morrido cinco porcas com este quadro. A granja
escolhida é uma Unidade Produtora de Leitões (UPL), situada na cidade de Toledo – Paraná, que
contava com 1200 porcas em produção. O trabalho foi desenvolvido nos meses de janeiro e fevereiro
de 2018. Durante este período as porcas que se apresentavam em estado agônico (incoordenação
motora, inquietação, taquipnéia, cianose nas extremidades e elevação da temperatura corporal)
foram medicadas com 45mg de cloridrato de bromexina por via intramuscular.
No período observado neste estudo, oito porcas apresentaram os sinais clínicos e, destas,
sete foram medicados com cloridrato de bromexina, apresentando melhoras dos sinais clínicos em
torno de 2 horas após a aplicação. Nenhum óbito entre os animais medicados foi constatado. O único
caso não medicado foi a óbito. A necropsia deste caso revelou edema pulmonar, hidropericárdio,
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hidroperitônio, congestão hepática, hepatomegalia e cardiomegalia, quadro compatível com os
descritos para morte por falha cadíaca (3). O edema pulmonar é um achado comum em casos de
insuficiência cardíaca esquerda, pois leva ao aumento da pressão nas veias pulmonares. À medida
que a pressão nesses vasos sanguíneos aumenta, o líquido é empurrado para dentro dos alvéolos
pulmonares. Esse líquido acumulado interrompe o fluxo normal de oxigênio nos pulmões resultando
em hipóxia. O cloridrato de bromexina tem como efeito clássico redução da viscosidade de secreções
pulmonares e aumento da excreção melhorando a sintomatologia do quadro respiratório. Porém os
mecanismos envolvidos na melhora dos sinais clínicos pelo cloridrato de bromexina ainda precisam
ser estudados. Nos dias em que se observaram as fêmeas em estado agônico as temperaturas médias
e máximas nos galpões foram de 26ºC e 29ºC, respectivamente, o que demonstra a importância do
estresse térmico no desencadeamento do quadro agônico, o qual pode estar ligado a falha cardíaca.
Conclusão
Conclui-se que o uso de cloridrato de bromexina apresentou resultados positivos no
tratamento do quadro agônico em porcas.
Referências
(1) Bruchim, Y.; Loeb, E.; Saragusty. et al. Pathological Findings in Dogs with Fatal Heatstroke. Journal of Comparative Pathology, v.140,
n.2–3, p.97–104, 2009. (2) Chagnon, M.; D’allaire, S. & Drolet, R. A prospective study of sow mortality in breeding herds. Canadian Journal
of Veterinary Research, v.55, n.2, p.180–184, 1991. (3) Drolet, R.; D’allaire, S. & Chagnon, M. Some observations on cardiac failure in
sows. The Canadian Veterinary Journal, v.33, n.5, p.325–329, 1992. (4) Engblom, L.; Eliasson-Selling, L.; Lundeheim, N. et al. Postmortem findings in sows and gilts euthanized or found dead in a large Swedish herd. Acta Veterinaria Scandinavica, v.50, n.1, p.25, 2008. (5)
Sanford, S.E.; Josephson, G.K.A. & Rehmtulla, A. J. Sudden Death in Sows. The Canadian Veterinary Journal, v.35, p.388, 1994.
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Introdução
Foi relatado que o uso de dispositivo intravaginal (DIV) com acetato de
medroxiprogesterona (MAP) é um método simples e eficaz para manter a gestação em suínos (2).
No entanto, ainda não está bem estabelecida a quantidade ideal do hormônio impregnado no DIV e
o período de eficácia para diferentes dosagens (3). Portanto, o objetivo deste estudo é estabelecer a
dose mínima de MAP impregnado no DIV necessária para manter a gestação.
Materiais e métodos
Foram selecionadas 92 fêmeas nulíparas e pluríparas (PIC Camborough®, Hendersonville,
TN; cruzamento Landrace × Large White). As fêmeas foram distribuídas uniformemente entre os
tratamentos de acordo com ordem de parto (1-6), histórico de nascidos totais no último parto (1117), histórico de natimortos (<2) e data da inseminação artificial (IA). Os DIVs, compostos de
poliuretano (dimensões de 4×4×5 cm e densidade 33 kg m־³), foram preparados de acordo com a
metodologia já descrita (2) e impregnados com MAP (Acetato de Medroxyprogesterona, FAGRON,
São Paulo, Brasil). Os DIVs foram inseridos com o auxílio de um espéculo vaginal.
No 110° dia de gestação as fêmeas foram distribuídas nos tratamentos CONT (n=23),
MAP400 (n=23), MAP600 (n=23) e MAP800 (n=23) e foram usadas as concentrações de 400 mg,
600 mg e 800 mg de MAP, respectivamente. Os DIVs foram inseridos no 110° (10:00 h) dia de
gestação, e a remoção ocorreu no 115° (10:00 h) dia de gestação. No tratamento CONT, não foi
realizada a indução do parto enquanto que, nos demais grupos foi administrado 0,168 mg
cloprostenol sódico, via mucosa vulvar (Estron®, Agener União Saúde Animal, São Paulo, Brasil),
no momento da retirada do DIV. Foi registrada a presença ou ausência de secreções vulvares na
retirada do DIV.
A duração do parto foi determinada a partir do intervalo entre o nascimento do primeiro e
do último leitão. Foi feita assistência ao parto e todos os leitões nascidos vivos e natimortos foram
individualmente pesados após o término do parto. Os natimortos foram classificados como pré-parto,
intra-parto ou pós-parto, de acordo com os critérios estabelecidos por (1).
Os dados foram analisados com o uso do software Statiscal Analysis System (SAS®)
versão 9.4. As diferenças foram consideradas significativas ao nível de probabilidade de 95%
(P<0,05), as variáveis paramétricas foram submetidas a análise de variância pelo uso do
procedimento GLIMMIX. As variáveis não-paramétricas foram submetidas ao procedimento
NPAR1WAY e os tratamentos foram comparados usando o teste Kruskal-Wallis.
Resultados e discussão
As fêmeas do grupo controle tiveram partos do 112º ao 118º dia gestacional. Com o
emprego de MAP (400, 600 e 800 mg), não houve partos antes da retirada do DIV (115º dia de

226

Reprodução
gestação). A gestação nos grupos que receberam o DIV, independentemente da concentração de
MAP, foi mais longa (P<0,001) do que no grupo controle (Tabela 1). A suplementação com MAP
não inibe a produção endógena de progesterona nem tão pouco a luteólise. Assim, a concentração
de MAP somente reduz após a suspensão da suplementação sendo que a concentração plasmática de
progesterona diminui durante o fornecimento do progestágeno (5), provavelmente em função da
luteólise. Assim, a gestação é mantida pelo progestágeno exógeno (2).
Na retirada dos DIVs, não houve diferença (P>0,05) significativa na presença de secreção
vulvar entre os tratamentos MAP400, MAP600 e MAP800. O grupo MAP800 teve parto de maior
duração que o CONT (P=0,02), e os tratamentos MAP400 e MAP600 não apresentaram diferença
significativa em comparação com os demais grupos. Contudo, partos mais longos podem afetar o
desempenho reprodutivo subsequente da matriz (4).
O número total de leitões nascidos (15,10 ± 0,29) e peso ao nascimento (1,38 ± 0,02 kg)
não foram afetados pelos tratamentos (P>0,05). No entanto, o tratamento controle apresentou menor
(P=0,02) ocorrência de natimortos, quando comparado aos tratamentos MAP400, MAP600 e
MAP800. Possivelmente, quando associados ao prolongamento da gestação além da data prevista
do parto, seguido de indução, resultaram em maior número de natimortos. Cabe ressaltar que, no
experimento, o percentual de natimortos do grupo controle foi extremamente baixo quando
comparado a valores normalmente observados em granjas comerciais (1).
Conclusão
Os DIVs impregnados com MAP são eficientes em evitar partos precoces e manter a
gestação. Neste estudo, a menor concentração avaliada (400 mg) de MAP no DIV, foi capaz de
manter 100% das gestações até o momento de sua retirada.
Referências
(1) Borges, V.F.; Bernardi, M.L.; Bortolozzo, F.P. et al. Risk factors for stillbirth and foetal mummification in four Brazilian swine herds.
Preventive Veterinary Medicine. v.70, p.165-176, 2005. (2) Freling, G.F.; Cesaro, M.P.; Gasperin, B.G. et al. Delaying farrowing using
intravaginal devices impregnated with progestagen does not affect the proportion of piglets born alive. Ciência Rural, v.43, n.7, p.1258-1264,
2013. (3) Haas, C.S.; Quirino M.; Rovani, M.T. et al. Prepartum progestagen supplementation in swine: a strategy to facilitate piglet care
and prevent early parturition. Ciência Rural, v.47 n.11, 2017. (4) Oliviero, C., Kothe, S., Heinonem, M. et al. Prolonged duration of farrowing
is associated with subsequent decreased fertility is sows. Theriogenology. v.79, p.1095-1099, 2013. (5) Whitely, J.L.; Hartmannp, E.;
Willcoxd, L. et al Initiation of parturition and lactation in the sow: effects of delaying parturition with medroxyprogesterone acetate. Journal
of Endocrinology, v.124: p.475-484, 1990.

Tabela 1: Desempenho ao parto de fêmeas submetidas ao uso de DIV com diferentes
concentrações de progestágeno no final da gestação
CONT
MAP400
MAP600
MAP 800
Variáveis
P
(n=23)
(n=22)
(n=23)
(n=23)
Duração da gestação
116,2±0,4b
116,6±0,4b <0,0001
114,9±0,3a
116,4±0,4b
(dias)
14,23±0,58
14,17±0,57
NS
Leitões nascidos vivos
14,39±0,57
13,26±0,57
Duração parto (min)

303±28a

360±28ab

320±29ab

422±28b

0,0181

Natimortos totais (%)

1,8±0,7a

7,6±1,9b

5,5±19b

7,3±1,6b

0,0184

Peso médio ao nascer
(kg)

1,37±0,49

1,34±0,61

1,35±0,61

1,35±0,62

NS

Dispositivo intravaginal (DIV). A média é LSmeans ± erro padrão da média. "a" e "b" na mesma linha
indicam diferença estatística entre os tratamentos (P<0,05). NS = P>0,05
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Introdução
Em média, a duração de gestação da fêmea suína é de 114 dias, porém cerca de 10% dos
partos ocorrem entre 110 e 113 dias de gestação (7). Isso afeta, além do desempenho do neonato, a
sincronização dos grupos de parição, gerando um problema de manejo para as granjas. Para evitar
perdas econômicas em decorrência de partos precoces, já foi evidenciado que o uso de dispositivo
intravaginal (DIV) com acetato de medroxiprogesterona (MAP) é um método simples e eficaz para
suínos (4). No entanto, essa técnica ainda é pouco estudada, e os possíveis efeitos secundários sobre
a ingestão de colostro e absorção de imunoglobulinas pelos leitões ainda são desconhecidos. Sendo
assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a absorção de imunoglobulinas, pela técnica de
imunócrito, em leitões nascidos de fêmeas que foram submetidas ao uso de DIV impregnado com
progestágeno, no período de 110 até 114 dias de gestação.
Materiais e métodos
A primeira parte do experimento foi realizada em uma granja produtora de leitões em SC.
Os DIVs de poliuretano foram impregnados com MAP, na concentração de 400 mg, e inseridos com
o auxílio de um espéculo vaginal. Foram utilizadas 19 fêmeas, distribuídas em dois grupos: no grupo
Controle (n= 10) as fêmeas foram acompanhadas até o momento do parto, sem interferência, e no
grupo MAP (n= 9) os DIVs foram inseridos no 110º dia gestacional e retirados no 114º dia. A ordem
de parto (de 1 a 5; média geral de 2,7 ± 1,2) foi considerada para a distribuição uniforme das fêmeas
entre os grupos. Os leitões foram identificados, pesados ao nascimento (n= 275) e 24 h depois, com
uma balança de precisão de 1g. Amostras de 1 ml de sangue foram coletadas de todos os leitões, 24
h após o nascimento, por punção na veia cava cranial. As amostras de soro foram congeladas a 20°C para transporte até o Setor de Suínos da UFRGS e posterior análise.
Após o descongelamento, foi efetuada homogeneização de 50 μl de soro com 50 μl de
sulfato de amônio 40%, colocação em microcapilares e centrifugação (10.621 g) por 5 min, para a
precipitação das imunoglobulinas. A taxa de imunócrito foi determinada pela razão entre a altura da
coluna do precipitado e a altura da coluna total (6). Os dados foram submetidos à análise de variância
pelo procedimento GLIMMIX do software SAS, considerando o efeito fixo dos grupos e efeito
aleatório das fêmeas.
Resultados e discussão
A ingestão de colostro (257,4 ± 113,0 g) e taxa de imunócrito (0,12 ± 0,05) não foram
afetados pela administração de progestágeno (P>0,05; Gráfico 1). Manipular a dinâmica hormonal
e a duração da gestação poderia influenciar de forma negativa a quantidade e a qualidade do colostro
produzido. Isso ocorre porque a concentração plasmática de prolactina aumenta de forma acentuada
na última semana de gestação e promove a lactogênese, sendo que, simultaneamente, ocorre a queda
da progesterona. Quando essa queda não ocorre no momento esperado, pode haver
comprometimento lactacional (2). Contudo, em trabalho realizado com o uso de altrenogest (3), a
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quantidade de colostro produzida também não foi afetada. Todavia, nesse trabalho (3), a
concentração de IgG tendeu a diminuir nas fêmeas que receberam progestágeno, o que difere dos
resultados observados em nosso estudo.
No geral, o peso dos leitões ao nascimento, peso nas 24 h e ganho de peso foram 1249 ±
296,8 g, 1306 ± 327,5 g e 57,2 ± 83,7 g, respectivamente, sem diferença entre os grupos (P>0,05;
Figura 1). Em outros estudos, o peso ao nascimento também não foi afetado com uso de DIV (800
mg) com MAP (4) ou com progestágeno via oral (3), na fase final de gestação. Em contrapartida,
Gaggini et al. (5) relataram maior peso ao nascimento em leitegadas provenientes de fêmeas
suplementadas com progestágeno oral, no final da gestação. Essa diferença provavelmente ocorreu
porque a comparação foi efetuada considerando apenas o peso dos leitões oriundos de fêmeas que
tiveram partos precoces (gestação<114 dias), no grupo controle.
Conclusão
A utilização de DIV impregnado com MAP, para controlar o momento do parto, não
compromete a quantidade de colostro ingerida pelos leitões e a transferência de imunoglobulinas,
nas primeiras 24 horas de vida.
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Gráfico 1: Peso ao nascimento e 24 h após a ingestão de colostro e taxa de imunócrito no grupo
tratado com DIV impregnado com MAP e no grupo controle
DIV

1235 1262

Controle

1285 1339

243,1 279,4

Peso ao nascimento
(g)

Peso 24 h (g)

0,121 0,117

Ingestão de colostro Taxa de imunócrito
(g)

Não houve diferença estatística entre os grupos, nas variáveis analisadas (P>0,05).
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Introdução
Protocolos de inseminação artificial em tempo fixo em leitoas requerem, na sua maioria, a
utilização de uma fonte de progesterona para a sincronização do estro. Com o estro e/ou ovulação
sincronizados artificialmente, os produtores podem selecionar um menor número de marrãs para
reposição, pois o emprego deste hormônio facilita a inserção destas leitoas nos grupos de
inseminação. A inseminação artificial é uma técnica amplamente difundida na suinocultura
tecnificada (1) e surge como uma alternativa para melhorar a eficiência reprodutiva e a produtividade
tornando-se uma prática indispensável, possibilitando melhora nos índices reprodutivos e
oferecendo novas perspectivas tecnológicas à atividade (2; 3), ainda mais quando empregada em
tempo fixo. Assim os dias não produtivos são diminuídos e os custos associados às leitoas de
reposição permanecem baixos para os sistemas de produção. Além disso, a progesterona tem uma
grande importância em eventos reprodutivos associados ao estabelecimento e manutenção da
gestação em outras espécies, durante o desenvolvimento dos oócitos, crescimento e
desenvolvimento dos conceptos que requerem a ação da progesterona no útero na regulação da
função endometrial, incluindo a interação e reconhecimento materno-fetal (4). O presente trabalho
teve como objetivo estudar a influência da utilização de diferentes fontes de progesterona, por meio
de um progestágeno oral e um dispositivo intravaginal de liberação lenta de progesterona, em relação
ao peso dos corpos lúteos, tamanho e peso dos embriões de leitoas.
Material e métodos
O experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Suínos do Departamento de
Nutrição e Produção Animal pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo. Foram utilizadas 27 leitoas púberes com 220 ± 20 dias de idade e 120
quilos, aproximadamente. Estas foram submetidas a manejo nutricional e sanitário idênticos. As
fêmeas nulíparas foram divididas de acordo com peso e número de cios; a fim de dar origem a três
grupos, a saber: G1 (n=09) Grupo Controle, G2 (n=09) Altrenogest e G3 (n=09) Dispositivo
intravaginal de liberação lenta de progesterona. O dispositivo de progesterona e o Altrenogest foram
utilizados por 18 dias seguidos. Todas as fêmeas, independente do seu tratamento, foram
inseminadas no momento 0 (reflexo de tolerância ao homem observado pela primeira vez na
presença de um macho adulto) e a cada 24 horas até o final do estro, com a dose de 3 x 109
espermatozoides em 100 mL na presença de um macho sexualmente maduro. As fêmeas foram
abatidas aos 28 dias de gestação, onde coletou-se o trato reprodutivo para as análises dos ovários e
úteros, para tanto, as marrãs inseminadas foram insensibilizadas com eletronarcose e abatidas
através da sangria, procedimento este realizado no Abatedouro Escola da Prefeitura do Campus
administrativo de Pirassununga, da Universidade de São Paulo. Os ovários foram dissecados para a
realização da contagem e total individualização dos corpos lúteos, e os e úteros foram abertos pelo
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lado mesometrial onde, os embriões foram separados de suas placentas e mensurados. Os corpos
lúteos e embriões foram pesados em uma balança analítica de precisão, sendo a mensuração deste
último realizada com o auxílio de um paquímetro digital.
Os dados foram submetidos à análise de variância (GLM) e teste de média LSD,
empregando-se o programa SAS 9.3. O delineamento experimental foi em bloco, onde cada marrã
foi considerada uma unidade experimental. Foi considerado o nível de 5 % de significância.
Resultados e discussão
Os valores referentes às médias gerais e desvio padrão das variáveis estão representados na
Tabela 1. Para o parâmetro de peso do corpo lúteo, os valores entre os tratamentos G1, G2 e G3
foram 0.357±0.13, 0.284±0.85 e 0.361±0.12 gramas, respectivamente. Quanto aos valores
relacionado aos embriões é possível afirmar que os embriões dos grupos 1 e 3 foram mais pesados
e maiores quando comparados ao grupo 2 (P=0.012 e P=0.099, respectivamente) dados similares
também foram encontrados em outras espécies, que podem estar relacionados à grande importância
que a progesterona desempenha no estabelecimento e manutenção da gestação, podendo afetar
indiretamente a qualidade do oócito através dos seus efeitos sobre a pulsatilidade de LH, além disso,
tem uma participação importante na criação de um ambiente uterino ideal no qual o embrião poderá
se desenvolver, através de suas ações no endométrio uterino e, por sua vez, na composição do
histotrofo (4).
A variável peso do corpo lúteo não mostrou diferença estatística entre os tratamentos
(P=0.428), apenas diferença numérica, sendo que o G3 apresentou maiores valores. Além disso,
sabe-se que corpos lúteos com maiores diâmetros médios medidos por ultrassonografia transretal
em porcas por volta do 25º de gestação está relacionado com maior peso médio ao nascimento (5).
Conclusão
A utilização do dispositivo intravaginal de liberação lenta de progesterona na sincronização
do estro de leitoas púberes resulta em embriões maiores e mais pesados, fato este que pode estar
relacionado à oócitos em estado de maturação mais avançado, favorecendo o desenvolvimento
embrionário e crescimento fetal, entretanto, mais estudos são necessários.
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Tabela 1- Valores referentes às médias e desvios-padrão obtidos para as variáveis: peso do corpo
lúteo, tamanho e peso do embrião.
Variáveis
G1
G2
G3
P
Peso Corpo Lúteo (g)
0,357±0,13
0,284±0,85
0,361±0,12
0,428
Tamanho Embrião (cm)
Peso Embrião (g)

2,22±0,049ab
1,69±0,27ab

2,133±0,06b
1,36±0,17b

2,34±0,14a
1,98±0,48a

Letras diferentes indicam diferença estatística (P<0,05), teste de médias LSD.
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Introdução
É estimado que entre 15 e 25% da produção anual de leitões de uma granja seja oriunda de
leitoas de reposição (Gordon 1997; Evans e Doherty 2001). As taxas de reposição anuais de leitoas
variam atualmente entre 40 e 45%, já chegando a 50% em algumas granjas (2), o que mostra a
presença e importância desta classe de animais no cenário da suinocultura moderna. As altas taxas
de reposição são um reflexo do rápido progresso genético da indústria suinícola, o que se traduz em
um alto custo no sistema de produção. Para que haja leitoas no momento ideal para serem
inseminadas, é necessário um grande número destas (pool de leitoas), o que aumenta o número de
fêmeas em dias não produtivos (DNP). Assim, técnicas para a sincronização do estro são uma
solução para reduzir o pool de leitoas. Manipulando o ciclo estral é possível induzir ao estro na data
desejada e, portanto, diminuir os DNP de fêmeas de reposição (3). Atualmente a sincronização do
estro é feita com o altrenogest, progestágeno administrado por via oral, que é eficiente em
sincronizar o estro de leitoas púberes. Porém, este método é oneroso, laborioso e requer que as
fêmeas fiquem alojadas em baias individuais (4). Tendo isso em vista, surge a necessidade de
desenvolver novos métodos para a sincronização do estro de fêmeas suínas. O dispositivo
intravaginal de progesterona é um método já muito usado para cabras, ovelhas e vacas (5), porém
ainda não foi desenvolvido para a espécie suína. Este presente estudo visa avaliar a taxa de fertilidade
e taxa de prenhez de leitoas púberes após a sincronização do ciclo estral com um dispositivo
intravaginal de liberação lenta de progesterona (DILLP).
Materiais e métodos
O experimento foi realizado no Núcleo de Pesquisa em Suínos (NPS) da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) no campus de
Pirassununga. Foram utilizadas 30 leitoas com aproximadamente 150 dias de idade e 120 quilos. Os
animais foram alojados em baias individuais, providas de comedouro e bebedouros tipo chupeta. As
fêmeas nulíparas foram divididas de acordo com escore de condição corporal, espessura de toucinho,
peso corporal e número de estros apresentados sendo alocadas em um dos seguintes grupos: CON (
leitoas não sincronizadas hormonalmente; n=10), ALT (leitoas sincronizadas com 20 mg/dia de
Altrenogest fornecidos por 18 dias; n=10) e DLLP (leitoas sincronizadas com dispositivo
intravaginal de liberação lenta de progesterona por 18 dias; n=10). A identificação do estro foi
realizada pelo passeio do macho sexualmente maduro duas vezes ao dia (8:00 a.m. e 16:00 p.m.),
nos três grupos até o momento das inseminações. Todas as fêmeas, independente do seu tratamento,
receberam a inseminação no momento 0 (reflexo de tolerância ao homem observado pela primeira
vez na presença de um macho adulto) e repetiu–se a cada 24 horas até o final do estro. As
inseminações realizaram-se com a pipeta “golden gilt” (inseminação transcervical) com a dose de 3
x 109 espermatozoides em 100 mL na presença de um macho sexualmente maduro. As fêmeas foram
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abatidas no 28º dia de gestação para realização da taxa de fertilidade. Para tanto, as leitoas
inseminadas foram insensibilizadas com eletronarcose e abatidas através da sangria, procedimento
realizado no Abatedouro Escola da Prefeitura do Campus administrativo de Pirassununga, da
Universidade de São Paulo. A taxa de fertilidade (TF) foi calculada pela proporção de embriões
recuperados (ET) dividido pelo número de corpos lúteos (CL) de cada fêmea. A taxa de prenhez foi
determinada pelo número total de fêmeas que apresentaram estro após a inseminação dividido pelo
número total de fêmeas que foram inseminadas. Os dados foram analisados pelo programa SAS
(SAS Institute Inc., 2010) e submetidos à análise pelo teste Kruskal - Wallis.
Resultados e discussão
As fêmeas dos grupos 2 e 3 não apresentaram estro durante o período de tratamento
hormonal. Houve diferença estatística significativa para o parâmetro taxa de fertilidade. O grupo
tratado com o Altrenogest teve maior taxa de fertilidade quando comparado com os grupos controle
e DILLP (p<0.05). Para a variável número de corpos lúteos não houve diferença estatística
significativa (Tabela 01). Por outro lado, houve diferença estatística significativa para a variável
número de embriões recuperados (p>0.05). Portanto, o grupo tratado com o altrenogest teve maior
taxa de fertilidade quando comparado com os grupos controle e DILLP (p<0.05). Já para a taxa de
prenhez não houve diferença estatística significativa entre os três grupos (p<0.05).
Conclusão
Nesse estudo, fêmeas sincronizadas com DILLP tiveram taxa de prenhez semelhante à de
fêmeas não sincronizadas ou sincronizadas com altrenogest, porém, mais estudos devem ser feitos
com números maiores de animais para determinar o efeito do DILLP sobre a taxa de prenhez. Já ao
considerar a taxa de fertilidade, o altrenogest é mais eficiente, já que as fêmeas tratadas tiveram um
maior número de embriões recuperados em relação ao número de corpos lúteos quando comparados
com os outros dois grupos estudados.
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Two Swine Breeding Programs and Effects on Subsequenct Reproductive Performance of sows. Journal of Animal Science, v.70, n.5, p.13571364, 1992. (4) Hazeleger, W.; Kirkwood, R. & Soede, N. Synchronisation of the reproductive cycle in pigs. Archiv Tierzucht, v.44, p.7176, 2001. (5) Macmillan, K. L. A new intravaginal progesterone releasing device for cattle (CIDR-B) for oestrous synchronisation, increasing
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Tabela 1. Efeito dos tratamentos sobre o número de corpos lúteos (CL), número total de embriões
e taxa de fertilidade (%).
Variáveis
Tratamento
CL
ET
TF (%)
16,44 ±1,42
15,00 ± 2,12a
91,02 ± 8,44a
ALT
15,55 ± 2,35
7,11 ± 6,54b
43,43 ± 38,73b
CON
15,25 ± 3,49
4,00 ± 7,40b
22,86 ± 42,35b
DILLP
Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças estatística significativa (P<0.05)
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Introdução
O ganho de peso diário (GPD) é um dos principais índices utilizado como ponto de corte
na seleção de fêmeas, pois sabe-se que a taxa de crescimento está intimamente ligada ao desempenho
da fêmea quando adulta (3). Na literatura, existem diversos trabalhos que utilizaram leitoas com
GPDs a partir de 600 g/d, no entanto, ainda há muitas fêmeas que no momento da seleção ainda não
atingiram esse valor. Não existem relatos do desempenho dessas fêmeas no decorrer da vida
reprodutiva, e como se comportam se houver a possibilidade de recuperação, alcançando o peso alvo
de cobertura. Portanto o objetivo desse trabalho é analisar os resultados ao primeiro parto de leitoas
que foram selecionadas com GPD inferior a 630 g/dia aos 162 dias de vida e que alcançaram ou não
o peso mínimo de cobertura (130 kg).
Materiais e métodos
O estudo foi desenvolvido em uma granja comercial produtora de leitões, no estado de
Santa Catarina. Foram selecionadas 401 leitoas (PIC Camborough®, Hendersonville, TN;
cruzamento Landrace × Large White) aos 162 dias de vida, todas as fêmeas possuíam GPD ≤ 630
g/dia. No momento da inseminação as leitoas foram divididas em duas classes de acordo com o
peso: G1 (≤ 130 kg) e G2 (> 130 kg). Imediatamente após a inseminação, as fêmeas foram
transferidas para um galpão de gestação onde permaneceram até as proximidades do parto. Todas
as matrizes tiveram os dados de primeiro parto registrados. As análises estatísticas foram realizadas
utilizando o software Statiscal Analysis System (SAS®), versão 9.4. As diferenças foram
consideradas significativas ao nível de significância de 95% (P <0,05). As análises de idade, peso,
GPD, total de leitões nascidos e leitões nascidos vivos foram realizadas utilizando o procedimento
GLIMMIX e as médias foram comparadas pelo Teste de Tukey. A taxa de parto foi analisada por
regressão logística utilizando o procedimento GLIMMIX. Os percentuais de leitões natimortos e de
fetos mumificados foram submetidos à análise não paramétrica pelo procedimento NPAR1WAY e
a comparação entre as classes foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis.
Resultados e discussão
Ao criar os grupos de acordo com o peso na cobertura, as fêmeas mais leves foram as mais
jovens (Tabela 1). Assim, essas eram também as que apresentaram o primeiro cio precocemente em
relação ao G2 sendo essa diferença de 9,3 dias, mesmo sem diferença inicial de idade na seleção.
Não houve diferença entre nos grupos na taxa de parto. No primeiro parto, quando comparados o
total de leitões nascidos, as matrizes do G2 apresentaram aproximadamente um leitão nascido total
a mais. Já foi relatado que fêmeas de baixo peso ao nascimento (1,0±0.2 kg) e menores taxas de
crescimento até a puberdade (570 g/dia) possuem menor número de folículos do que leitoas que
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nasceram com um peso superior (1,5±0.2 kg) e tiveram um GPD maior (640 g/dia) (1). Dessa forma,
supõe-se que as fêmeas com baixas taxas de crescimento, inseminadas com menos de 130 kg,
apresentariam leitegadas menores ao primeiro parto devido a uma eventual redução no número de
ovulações (5). Ainda que G1 e G2 sejam compostos por fêmeas de baixo GPD na seleção, essas
fêmeas mostraram grande recuperação no período até a cobertura (em média 55 dias). Estudos
anteriores já relataram ganho compensatório de um grupo de animais. Douglas et al. (2013) (2)
formaram 8 diferentes grupos de peso ao nascimento, 78% dos animais da categoria de menor peso
ao nascimento (<1 kg) aumentaram pelo menos uma classe de peso até o abate (148 dias). Além
disso, 47% desses animais foram capazes de compensar completamente ou até exceder a média de
peso final de um dos grupos com peso intermediário ao nascimento. Da mesma forma, Magnabosco
et al. (2015) (4) relatou a mudança de pelo menos uma classe de peso ao abate de 57% dos animais
com baixo peso ao nascimento (<0,99 kg). Assim, evidencia-se a progressão de classe de peso da
seleção até a cobertura, ou seja, para essa população existe a possibilidade de seleção desde que
essas fêmeas alcancem os 130 kg à cobertura.
Conclusão
O grupo de maior peso na cobertura obteve 0,93 leitão a mais nascidos no primeiro parto
(P< 0,05). Isso se deve provavelmente ao fato de que fêmeas de maior peso possuem melhores
condições corporais e especula-se que apresentam número maior de ovulações. Dessa forma,
conclui-se que mesmo algumas fêmeas apresentando baixo GPD (inferiores a 630g/dia) na seleção
ainda há a possibilidade de incorporá-las no plantel sem gerar prejuízos no desempenho reprodutivo
até o primeiro parto, desde que alcancem 130 kg no momento da cobertura.
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Landrace x Large White Dam Line Gilts on Mortality, Culling and Growth Performance until Selection for Breeding Herd. Acta Scientiae
Veterinariae, v.43, p.1274, 2015. (5) Tummaruk, P. & Kesdangsakonwut, S. Number of ovulations in culled Landrace × Yorkshire gilts in
the tropics associated with age, body weight and growth rate. Journal of Veterinary Medical Science, v.77(9), p.1095–1100, 2015.

Tabela 1. Desempenho de leitoas selecionadas com baixas taxas de crescimento (<
630g/dia), de acordo com o peso na cobertura.
G1
G2
(n=163)
(n=238)
Valor de P
Idade à seleção, dias
158,1±0,9
158,5±0,9
0,3815
Peso à seleção, kg
83,7±0,7
85,5±0,7
0,0002
Idade na exposição ao macho, dias
169,4±0,9
169,9±0,9
0,2721
Idade à puberdade, dias
182,1±1,1
191,4±1,0
<0,0001
Idade à cobertura, dias
210,2±1,3
221,7±1,2
<0,0001
Peso à cobertura, kg
124,0±0,6
140,7±0,5
<0,0001
Taxa de parto, %
94,5±1,8
95,0±1,4
0,8325
Total de leitões nascidos
14,21±0,27
15,14±0,25
0,0009
Leitões nascidos vivos
13,37±0,23
14,14±0,20
0,0067
Leitões natimortos¹, %
3,6±0,5(38,5-0)
3,6±0,3(35,7-0)
0,3764
Fetos mumificados¹, %
1,9±0,4(23,1-0)
2,7±0,4(27,3-0)
0,2065
A média é LSmeans±erro padrão da média. ¹A análise não paramétrica está descrita como LSmeans±erro
padrão da média (máximo-mediana). P< 0,05 indica diferença estatística.
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Introduction
Genetic line has a large influence on the reproductive characteristics throughout the boar’s
reproductive lifespan. Studies have reported differences regarding birth weight, growth rate,
precocity, trainability, libido and seminal characteristics (4) among genotypes, providing evidence
that males heavier at birth, weaning and with higher growth rates may have larger testicles, higher
testosterone levels and are more precocious (4). Boars of different genotypes have different growth
rates and muscle tissue deposition, leading to differences in sexual maturation and the inappropriate
culling of high merit boars due to low quality semen or infertility at selection. This work was carried
out to compare body and testicular development during the pre-pubertal phase, reproductive and
seminal characteristics during puberty between two different strains.
Materiais and methods
Males from two pure breeds used in the crossing of female lines (FL, n=37) and two lines
of terminator cores (TL, n=33) were evaluated. Body weight and testicular measurements were taken
in the first, third, and 15th weeks of life, reproductive characteristics were evaluated starting 150
days of age, and seminal parameters were collected weekly from the 24th until the 30th week of age.
Data were analyzed as a randomized complete design using the general linear model (GLM)
procedure of SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC). Least square means were compared using the
Student T test with P < 0.05 of significance.
Results and discussion
Crossbred animals (TL) presented greater body weights and testicular measures (P < 0.01)
compared to pure breed animals (FL). There was a trend (P = 0.07) for higher trainability of
crossbred TL animals when compared to pure FL animals, as 97% of the TL males were trained,
while 83% of the pure males FL were unable to mount the dummy (Figure 1). Genotype did not
affect the seminal characteristics evaluated: volume, concentration, number of total spermatozoa,
number of viable spermatozoa and motility. The percentage of normal spermatozoa was higher in
TL crossbred males and they showed higher precocity at 26 weeks (185.5 days) compared to the
pure FL boars which were approved latter than 29 weeks of age (201.5 days) (P < 0.01). Higher
values of some sperm motility characteristics (DSL, VSL and STR) were found in FL seminal
analysis, although these values were below normal parameters in mature boars. Correlations were
found between body weight in the first (r = 0.58, P < 0.001) and 15th (r = 0.39, P < 0.05) weeks and
sperm concentration at the 28th week. Moreover, sperm concentration at the 28th week was also
correlated with right testicle length (RTL) in the third week (r = 0.40, P < 0.05), and right testicle
width (RTW) at week 15 (r = 0.36, P < 0.05). There was a negative correlation between RTW at
week 15 and age of approval (r = -0.32, P < 0.05) and a trend between body weight in the first week
(r = - 0.28, P = 0.08) and body weight in the third week (r = - 0.28, P = 0.08) with age of approval.

236

Reprodução
Sperm production capacity is crucial to predict the future usefulness of the boar (2). In this regard,
important correlations between prepubertal biometrical measurements and post pubertal seminal
characteristics were established. Earlier studies have clearly shown the positive correlation between
semen concentration, testicular measurements and daily gain (3). However, our study additionally
demonstrated an impact of body weight and testicular measurements during the pre-weaning period
on sperm production and precocity, as body weight and testis size were highly correlated. As heavier
males at birth have heavier testicles and this relationship remains until the post pubertal period (1),
the addition of body weight at birth and at weaning should be important selection criteria of potential
AI boars, as high body weight, not only at birth but also at weaning, would be predictive of better
lifetime productivity in the boar stud. This is believed to be the first report showing the association
between body weight during the preweaning period and sperm production capacity. Similarly,
negative correlations were also demonstrated between testicular measurements and age of approval
to enter the breeding herd, providing evidence that testicular measurements may predict precocity.
Conclusion
Knowing the andrological parameters of each genotype before and after puberty will help
to establish specific high merit boar’s classification or declassification criteria, without the earlier
and improper cull of good males.
References
(1) Auler, P.A.; Moreira, G.H.F.A.; Hogg, C.O. et al. Testicular parameters and spermatogenesis in different birthweight boars. Reproduction
Fertility and Development. v.29, p.1720-1728, 2017. (2) Knecht, D.; Jankowska-Makosa, A. & Duzinski, K. The dependence of the growth
rate and meat content of young boars on semen parameters and conception rate. Animal. v.11, p.802-2010, 2017. (3) Rodriguez, A.L.; Soom,
A.V.; Arsenakis I. et al. Boar management and semen handling factors affect the quality of boar extended semen. Porcine Health Management.
v.3, p.15-27, 2017. (4) Smital, J. Effects influencing boar semen. Animal Reproduction Science. v.110, p.335-346, 2009.
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Introduction
Genetic improvement, with maximum utilization of high genetic value boars is one of the
pillars of productivity improvement for the swine industry. The objective of this study was to
evaluate the effects of butaphosphan and cyanocobalamin (Catosal ® B12/Coforta® - Bayer Animal
Health) on semen production of boars under commercial conditions.
Materials and methods
In a Brazilian commercial boar stud, 24 healthy and fertile breeding boars of same genetic
line, aged between 12-24 months, were evaluated. The animals were randomly divided into two
treatments, with 12 animals per group: T1 (Control Group) and T2 (Catosal ®B12). The experiment
was divided in 3 phases: Phase 1 – 0 to 28 days, no intervention (observation period); Phase 2 – 29
to 57 days, T2 boars received one weekly intramuscular injection of 10 mL of Catosal®B12 (1000mg
butaphosphan, 0,5mg of cyanocobalamin), totaling 5 injections; Phase 3 – 58 to 86 days, no
intervention (observation period). Injections were done on Saturday and the semen collection
performed in the following Tuesday. Sperm motility, total spermatozoa produced and doses
produced per ejaculated were measured and statistically analyzed by Minitab ®.
Results
The results (table 1) shown similar performances during the Phase 1 of the experiment.
During Phase 2, Catosal®B12 treated boars (T2) showed positive statistical improvement (P<0,01)
on sperm motility (T2 = 91,8% / T1 = 90,1%), total spermatozoa (T2 = 73,7 bi / T1 = 60,2 bi) and
total doses produced per ejaculated (T2 = 24,1 / T1 = 19,7), indicating beneficial effect on semen
production. This higher performance was observed also during Phase 3 (P<0,05) for the same
parameters, indicating a lasting positive effect after treatment.
Conclusion
In conclusion, butaphosphan and cyanocobalamin injectable supplementation
(Catosal®B12/Coforta®) increases semen production of boars under commercial conditions and
positively impacts boar output and farm productivity.
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Table 1. Performance parameters according to the treatment and different phase
Phase 1
Volume (mL)
Concentration
Total Cells
Motility (%)
Doses

T1

T2

Dif. (%) P-Value

302.5
214.1
61.9
91.5b
20.4

290.8
250.1
65.5
92.7a
21.3

-3.9
16.8
5.9
1.3
4.4

<0.358
<0.028
<0.489

324.2
202.1b
60.2b
90.1b
19.7b

301.7
275.4a
73.7a
91.8a
24.1a

-6.9
36.3
22.6
1.8
22.1

<0.002
<0.001
<0.011
<0.001

296.3
214.8b
56.4b
88.3b
18.5b

285.9
265.5a
67.5a
89.9a
22.3a

-3.5
23.6
19.5
1.9
21.0

<0.023
<0.005
<0.047
<0.003

Phase 2
Volume (mL)
Concentration
Total Cells
Motility (%)
Doses
Phase 3
Volume (mL)
Concentration
Total Cells
Motility (%)
Doses
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Introdução
A dose inseminante elaborada a partir do ejaculado de um macho reprodutor suíno, deve
apresentar caracteres qualitativos e quantitativos que possibilitem, efetivamente, fecundar o oócito
da fêmea suína (3). Neste contexto, a suplementação de dietas para machos em reprodução, com
ácidos orgânicos (AO), são estudadas. Entres estes AO, salientamos os compostos a base de
flavonoides e ácido ascórbico que atuam basicamente como antioxidantes. A vitamina C, por
exemplo, quando adicionada em níveis adequados a dieta de um reprodutor, permite reduzir os danos
oxidativos às membranas dos espermatozoides e manter a viabilidade espermática (8). No entanto,
na maioria das vezes, o uso de compostos antioxidantes apresenta resultados efetivos quando
utilizado diretamente no sêmen criopreservado (6) e poucos resultados positivos são observados
quando utilizado na dieta dos animais. Portanto, este estudo tem por objetivo, avaliar os parâmetros
espermáticos (viabilidade e velocidades espermáticas) da dose inseminante de machos suínos
alimentados com dietas comerciais suplementadas com ácidos orgânicos.
Materiais e métodos
O estudo dividiu-se em dois períodos (período de adaptação (45 dias): fase de
suplementação da dieta comercial para machos reprodutores suínos com AO, e um período sem a
dieta enriquecida (45 dias)). Os machos reprodutores suínos foram alimentados com 2,8kg dia -1 de
ração comercial específica para machos reprodutores, contendo 3.200kcal kg -1, 17,5% de PB e
9.500mg kg-1 de Lisina e água ad libitum. Esta dieta foi suplementada com AO (constituído de ácido
lático (180,0g kg-1), vitamina C (5.200,0g kg-1), flavonoides (344,0mg kg-1), ácido cítrico (400,0g
kg-1), ácido fosfórico (15,0g kg-1) e ácido fumárico (20,0g kg-1)). Os animais foram sorteados
aleatoriamente em um dos tratamentos descritos a seguir: T1: Controle (C) (ração comercial para
machos reprodutores); T2: C+300g de AO; T3: C+600g de AO e T4: C+900g de AO. Primeiramente,
os ejaculados foram avaliados quanto as características macroscópicas (volume, cor e odor). Após,
foram avaliados o vigor espermático, a motilidade espermática - MT e a concentração (3).
Depois da diluição em BTS, as doses inseminantes produzidas foram avaliadas quanto a
sua morfologia espermática total (defeitos teratológicos, de peça intermediária - PI, de cauda e gota
- CG e de cabeça) considerando os valores de alterações menores que 20% e a integridade da
membrana espermática seguindo a metodologia de coloração em eosina-nigrosina (4). Também foi
separada uma alíquota da DI para submeter ao teste de termorresistência (TTR) (1). Foram avaliadas
a velocidade percorrida do trajeto médio (VAP, μm/s), a velocidade percorrida do trajeto real (VCL,
μm/s), a velocidade percorrida do trajeto em linha reta (VSL, μm/s), a relação entre VSL/VAP (STR,
%), a relação entre VSL/VCL (LIN, %), a relação entre VAP/VCL e a oscilação do trajeto real em
relação ao trajeto médio (WOB, %) pelo software ImageJ. O delineamento experimental utilizado
foi o inteiramente casualizado com repetição no tempo. As diferenças entre as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. O programa estatístico utilizado foi o Minitab
em sua versão 2017.
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Resultados e discussão
Nos parâmetros de velocidade espermática, a suplementação de AO influenciou a MT
(p<0,05) e o Vigor (p<0,05). A inclusão de AO aumentou o número de membranas íntegras, os
espermatozoides normais e provocou menor incidência de defeitos terciários nas células
espermáticas (p<0,05). O número de membranas íntegras de T3 foi 2,72%, 3,08% e 13,35% superior
(p<0,05) a T2, T4 e T1, respectivamente. Os defeitos de cauda e gota citoplasmática apresentaram
menor incidência em T4 sendo, 59,14%, 48,45% e 38,00% inferior a T1, T2 e T3, respectivamente.
As variáveis de movimento espermático VCL, VAP, VSL, WOB, LIN e STR não apresentaram
diferenças (p>0,05) entre os tratamentos utilizados. No TTR, não foram observadas diferenças
(p>0,05) entre tratamentos para MT, VCL, VSL, VAP, Vigor, WOB, LIN e STR. Alguns estudos
acrescentando 300mg de ácido ascórbico na dieta (5), apresentaram menos anormalidades
espermáticas em condições de estresse pelo calor, fato que pode ser explicado, pois, em tais
condições, a resposta ao ácido ascórbico é aumentada (7). Em condições de deficiência de ácido
ascórbico, a produção de sêmen, a motilidade espermática e a morfologia podem ser afetadas
negativamente (7), o que pôde ser observado em nosso estudo. Já, ao utilizar 1.000mg/dia (2) e
350mg/dia (9) respectivamente, os autores não observaram diferenças entre os tratamentos e
parâmetros avaliados. Alguns autores analisando dados e resultados, consideram injustificável e
pouco conclusiva a adição da vitamina C na dieta (7). Assim, mais estudos são necessários para
investigar a interação entre o ácido ascórbico e os bioflavonoides sobre os parâmetros seminais.
Conclusão
A inclusão de AO melhorou a viabilidade espermática das doses inseminantes, aumentando
o número de membranas íntegras, a percentagem de espermatozoides normais e provocou menor
incidência de defeitos terciários nas células espermáticas.
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v.24, p.79-103, 2004. (8) Toniolli, R. Utilização de antioxidantes na preservação seminal em Suínos. Ciência Animal, v.22, p.365-375, 2012.
(9) Wilson, M.E.; Gall, T.J.; Peterson, L.L. et al. Feeding the Boar for Optimum Performance. In: The 22nd Western Nutrition Conference
Proceedings. Saskatoon, Canada, 2001.

Tabela 1. Parâmetros de viabilidade e velocidade espermática (média±desvio padrão) entre
diferentes concentrações de um blend de ácidos orgânicos (AO)
Viabilidade espermática
Membranas íntegras (%)
STPZ normais (%)
Defs. Teratológicos (%)
Defeitos de PI (%)
Defeitos de CG (%)
Defeitos de Cabeça (%)
MT (%)
VCL (μm/s)
VAP (μm/s)
VSL (μm/s)
WOB
LIN
STR
Vigor (0 a 5)

T1
73.38±12,17b
72,04±9,11c
0,08±0,19
6,75±5,34
19,92±6,54a
1,20±1,11
80,33±9,93a
117,52±25,6
50,92±9,87
30,60±10,16
0,45±0,13
0,28±0,11
0,60±0,19
2,83±1,00ab

T2
80,97±7,89a
82,67±11,19ab
0,04±0,13
5,35±4,18
10,27±8,21bc
1,06±1,50
75,83±9,01a
118,59±33,33
51,39±7,36
31,55±9,62
0,46±0,13
0,29±0,11
0,60±0,13
2,54±0,71b

T3
83,18±10,19a
80,64±11,01b
0,02±0,10
4,78±3,53
12,35±9,91b
0,78±0,90
70,00±10,49b
122,71±33,2
52,17±8,16
31,95±9,63
0,46±0,13
0,28±0,11
0,59±0,13
2,96±0,68a

Letras diferentes nas linhas indicam diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05).
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T4
80,69±8,38ab
85,89±6,59a
0,06±0,16
4,58±3,38
8,140±4,14c
0,90±1,05
74,56±11,52ab
114,85±26,44
52,94±8,90
30,42±9,68
0,48±0,14
0,28±0,11
0,56±0,13
2,80±0,79ab
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A biosecurity program is the set of tools and processes aiming to minimize the risk of
introduction and dissemination of infectious agents in a population. There are multiple potential
routes for microbes to enter a farm. It has been scientifically demonstrated how specific steps reduce
the likelihood of transmission for diseases such as PRRS, Influenza or PED, preventing their
catastrophic impact on production. However, because the complexity of today’s farms and systems,
those steps need to be imprinted in the “way of living” of all the stakeholders to significantly reduce
the risk of disease. Creating a biosecurity culture able to influence all aspects of production, from
facility design and pig flow to entering a farm or loading a truck, requires the consistent commitment
of owners, managers and workers. The effective implementation of the plan involves the integration
of four main components:
1.
Risk assessment: the continuous and systematic search for any potential opening
for disease introduction is an opportunity to semi-quantify risks, audit routine processes, prioritize
investments and educate teams.
2.
Policy and guidelines: it is critical that the information and tools used to develop
and communicate the biosecurity program are science-based, consistent, practical and easy to
understand but complete.
3.
Education: an initiative to consistently drive engagement and accountability by all
members of the organization requires opportune and suitable training and retraining. Several systems
have promoted a local biosecurity champion in each farm or flow who will help to disseminate the
information and keep team engaged.
4.
Infrastructure: all equipment and facilities that need to be used in pork production
(trailers, loading chutes) or that can help to mitigate certain risk factors (air filters, TADD systems)
represent a major investment but should play a significant role in disease prevention. Without the
appropriate implementation of the three previous components, infrastructure becomes a heavy cost
with little return on the investment.
Because the success of a biosecurity program depends on everybody taking the right
decisions all the time, redundancy needs to be built in the processes to minimize failures. For
example, fleet segregation (by disease status or approach to terminal markets) is the most effective
strategy to minimize risk via transport, but it is still important to wash-disinfect-dry-inspect all the
vehicles and ultimately to load assuming trailers are dirty using a transition load-out process
respecting the clean-dirty lines in the farm. Another example of this “multi-layer” philosophy
involves people entering the farms. Restricting traffic to only those essential visitors that are subject
to downtime requirements is a first layer, but those people still need to wear disposable shoe covers
between their vehicles and the farm entrance, then use a bench to remove their footwear to avoid
cross traffic and finally fully shower before entering the farm.
A highly competitive pork industry, societal pressure on animal well-being and antibiotic
use, and the size and integration of today’s pig farms will continue to increase the need for healthier
pigs. Prevention of disease will continue to raise importance in the strategic planning of production
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systems. And although, the knowledge and technology exist, the key for success is the daily
execution of the program. That consistent implementation depends on creating a biosecurity culture
that is built with a logic plan, proactive leaders, engaged teams and timely adjustments.

243

Manejo

Resultados produtivos da utilização de primíparas como mães de leite
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Introdução
Avanços significativos em metodologias de melhoramento genético associado a melhorias
de manejo, nutrição, sanidade e ambiência, tem resultado em aumento do número de leitões nascidos
vivos (NV) no Brasil, o que tem sido evidente e ocorrido de maneira linear. Nos últimos oito anos,
o crescimento foi de 1,22 NV por parto na média dos plantéis (11,44 vs 12,66), ou seja, 0,15 por
ano. Nas granjas mais produtivas, foi ainda mais intenso, 1,68 no mesmo período (12,67 vs 14,35)
(1). Consequentemente, a dinâmica das maternidades brasileiras está sendo gradativamente
modificada, devido, principalmente, à diferença entre NV e tetos funcionais, os quais ficam entre
14-16 tetos (2 e 5) e, portanto, há maior necessidade de mães de leite (MDL).
Na Dinamarca, país referência mundial em prolificidade, já há muitos anos, havendo
necessidade da utilização de MDL, há preferência para utilização de primíparas, entretanto, no
Brasil, devido a receios de possíveis quedas de produtividade e longevidade decorrentes de desgastes
corporais excessivos em lactações de longas durações, a utilização de primíparas como MDL não é
um manejo corriqueiramente utilizado.
Por existirem diferenças expressivas de ambiência e nutrição de matrizes suínas entre a
Dinamarca e o Brasil, esse manejo sempre foi tratado com muita cautela e ressalvas em nosso país.
Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as consequências reprodutivas e à
retenção de matrizes até o parto subsequente de primíparas que foram submetidas ou não ao manejo
de MDL durante sua primeira lactação, dados até então desconhecidos em nosso país.
Materiais e métodos
O estudo foi realizado em uma granja multiplicadora da DB-Genética Suína (localizada no
estado de MG), utilizando fêmeas da linhagem DB25 ®. Seu povoamento começou em fevereiro de
2014 e os partos iniciaram em setembro de 2014. Durante esse período, o plantel médio da granja
foi de 1429 matrizes produtivas. Avaliou-se todos os desmames de primíparas que ocorreram entre
outubro de 2014 a novembro de 2015.
Primíparas que apresentaram desmame nulo, ou seja, seu desmame não foi planejado, mas
sim forçado por algum motivo específico (físico ou sanitário) foram descartadas dessa avaliação.
O manejo de MDL foi realizado em duas etapas. Fêmeas de 4-6 dias de lactação foram
realocadas na sala de parto e receberam o excesso de leitões do parto, após a mamada de colostro.
Em seguida, fêmeas entre 18-23 dias de lactação foram realocadas para a vaga deixada pelas fêmeas
de 4-6 dias de lactação, recebendo os leitões destas. Já os leitões das fêmeas com 18-23 dias de
lactação foram desmamados e transferidos para a creche.
Para a análise, as fêmeas foram separadas em dois grupos: Controle (primíparas não
submetidas ao manejo de MDL) e PMDL (primíparas submetidas ao manejo de MDL).
As informações de tipo de desmame, Intervalo-Desmame-Cio (IDC), número de nascidos
totais (NT) no segundo parto e retenção de matrizes entre o primeiro e segundo parto foram colhidas
do programa de gerenciamento de dados da granja (S2 – Agriness).
Para o cálculo da porcentagem de retenção entre o primeiro e segundo parto foi utilizada a
seguinte equação: (Número de matrizes que chegaram ao segundo parto / Número de matrizes
desmamadas no primeiro parto) *100, sendo que a análise estatística para essa característica foi
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realizada pelo teste qui-quadrado, considerando as diferentes distribuições (fêmea no segundo
parto=1, fêmea apenas no primeiro desmame=0), dentro de cada tratamento.
Todas as análises estatísticas foram realizadas no software estatístico SAS 9.4. Para
comparação das médias de IDC e NT foi utilizado o PROC GLM, sendo possível comparar as
variâncias de dados desbalanceados pelo teste F. A significância estatística foi definida como P
<0,05.
Resultados e discussão
As médias gerais (±EP) de IDC, NT e retenção entre o primeiro e segundo parto foram 5,56
± 0,10, 16,60 ± 0,10, 90,6% ± 0,65, respectivamente.
Não foram observadas diferenças (P>0,05) no IDC e na porcentagem de retenção de
matrizes entre o primeiro e segundo parto. Em contrapartida, primíparas submetidas ao manejo de
mães de leite tiveram maior número de NT no parto subsequente (Tabela 1).
Esses dados corroboram com o estudo realizado na Dinamarca (3) onde os autores
demonstraram que primíparas submetidas ao manejo de MDL apresentaram leitegadas maiores no
parto subsequente com efeitos mínimos sobre IDC e retenção de matrizes.
O aumento no tamanho da leitegada no parto subsequente pode ser explicado pelo maior
período de recuperação do trato reprodutivo de fêmeas submetidas ao manejo de MDL, como já
observado em outros trabalhos (4).
Conclusão
A utilização de primíparas como mães de leite pode ser uma oportunidade de aumento de
nascidos totais no parto subsequente dessas matrizes e uma alternativa estratégica no manejo em
maternidades de granjas hiperprolíficas.
Estudos subsequentes que contemplem avaliações de mudanças corporais durante a
lactação auxiliarão a entender melhor a relação entre essas mudanças e o desempenho subsequentes
de primíparas mães de leite.
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Tabela 1. Consequência sobre o Intervalo-Desmame-Cio (IDC), Nascidos Totais (NT) no
segundo parto e retenção de matrizes entre primeiro e segundo parto de primíparas submetidas
(PMDL) ou não (CONTROLE) ao manejo de mães de leite na sua primeira lactação
Retenção entre 1º e 2º
GRUPOS
N
IDC (dias)
NT segundo parto
parto (%)
PMDL
380
5,68±0,21
17,52±0,19 a
91,1±1,4
CONTROLE
1669
5,53±0,11
16,39±0,10 b
90,5±0,7
*Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa com 95% de confiança pelo teste F.
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Introdução
A introdução de porcas hiperprolíficas na produção de suínos gerou um aumento na
variação de peso ao nascer dos leitões e uma maior competição pelos tetos, comprometendo a ingesta
adequada de colostro, particularmente dos leitões com baixo peso ao nascer (7). A amamentação
parcelada é uma técnica frequentemente empregada em leitegadas grandes, que consiste em dividir
a leitegada em dois grupos, para permitir que os leitões pequenos ou nascidos mais tarde possam ser
amamentados sem competição, de forma que todos os leitões tenham uma ingestão adequada de
colostro (1). O objetivo deste estudo foi verificar se há aumento no consumo de colostro quando os
leitões de diferentes categorias de peso são submetidos a este manejo.
Materiais e métodos
O estudo foi realizado numa granja comercial de suínos, localizada no Oeste do Paraná,
Brasil. Para o estudo, foram selecionadas 14 fêmeas (Landrance x Large White) e suas leitegadas
(215 leitões), de acordo com o número de nascidos vivos (≥12 leitões). Todos os partos foram
assistidos e, após a secagem e a assepsia de cordão umbilical, os leitões foram pesados
individualmente (peso médio de 1,30 ± 0,30 kg, variando de 0,67 a 1,96 kg) e identificados com
números sequenciais nas costas, utilizando caneta marcadora. Ao final do parto, as fêmeas e suas
leitegadas foram selecionadas aleatoriamente para compor dois diferentes grupos: 1) controle - os
leitões permaneceram com a fêmea e ingeriram colostro ad libitum; 2) amamentação parcelada (AP)
- os leitões foram distribuídos em dois grupos de acordo com o peso ao nascer (PN), sendo um grupo
de leitões pequenos (LP), com PN de 1,3 kg ou menos e, um grupo de leitões grandes (LG), com PN
maior do que 1,3 kg. Inicialmente, os LG foram mantidos no escamoteador, para que os LP tivessem
oportunidade de mamar. Depois de 1 h, os grupos foram trocados e assim foram realizadas trocas
sucessivas, realizando dois eventos de AP por grupo.
Após 24h do início do parto, os leitões foram pesados novamente e o colostro ingerido (CI)
foi estimado de acordo o método descrito por Devillers et al. (4). Os dados foram analisados
utilizando o PROC MIXED (SAS, versão 9.0), considerando os efeitos fixos do tratamento AP, o
grupo de peso ao nascer e suas interações. As leitegadas e suas interações com os efeitos fixos foram
incluídos como efeito aleatório no modelo. As médias foram comparadas utilizando PROC
LSMEANS. Adotou-se o nível de significância de 5%.
Resultados e discussão
O manejo de amamentação parcelada não afetou (p = 0,9734) a ingestão de colostro dos
leitões (Tabela 1), porém, o peso ao nascimento influenciou esta variável (p = 0,0009), sendo que
os LP consumiram menos colostro quando comparado aos LG, independentemente do tratamento
ao qual foram submetidos. Assim como o presente estudo, Morton et al. (6) verificaram o mesmo
padrão, observando maior consumo de colostro de leitões pesados (> 1,45 kg) em relação aos leitões
médios (entre 1,11 e 1,45 kg) e pequenos (<1,11 kg), sem efeito do tratamento de AP.
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O efeito observado do peso ao nascer sobre a ingestão de colostro está de acordo com
estudos prévios (3,5). Estes resultados podem ser explicados pelo fato que os leitões pesados têm
maior vitalidade e habilidade para sugar o colostro dos tetos, tornando estes animais mais
competitivos no úbere do que os seus companheiros mais leves de leitegadas (3, 7).
Os resultados obtidos indicam que o manejo de amamentação parcelada baseado no peso
ao nascimento não melhora a ingestão de colostro para leitões com baixo peso. Na média, todos os
grupos de peso consumiram colostro acima do estipulado como adequado (≥ 200g) (7), porém, ao
verificar os valores mínimos e o número de leitões que consumiram menos que 200g, observa-se
que um número expressivo de leitões (33,66% para o grupo controle e 35,96% para o AP) não
mamou quantidades adequadas de colostro, ao contrário do que a literatura especializada relata, de
que o manejo garantiria uma melhor ingestão de colostro em 100% dos leitões (2).
Conclusão
A ingestão de colostro dos leitões de baixo peso ao nascer não melhorou em comparação
com os leitões mais pesados, quando foram submetidos ao manejo de amamentação parcelada. A
quantidade de colostro ingerido por leitão entre o nascimento e às 24 horas após o nascimento foi
influenciada pelo peso ao nascimento.
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Tabela 1. Colostro ingerido por grupo de peso ao nascimento de leitões submetidos aos tratamentos
controle e de amamentação parcelada (Média ± Desvio Padrão).
Grupo peso ao
Valores mínimos
Tratamento
CI (g)
NCI < 200g
nascer*
- máximos (g)
1) Controle
LG
286,96 ± 124,18 20,62 – 555,74
11
(n=101)

LP

210,28 ± 88,11

59,87 – 467,68

23

2) Amamentação parcelada

LG

290,42 ± 106,74

113,17 – 469,45

11

(n=114)

LP

228,02 ± 88,86

29,53 – 440,13

30

* Para ambos os tratamentos, o grupo LG consumiu mais colostro do que o grupo LP (p = 0,0009). Não houve
diferença entre os tratamentos (p = 0,9734). CI – Colostro ingerido; LG – Leitões Grandes (> 1,3 kg); LP –
Leitões Pequenos (≤ 1,3 kg); NCI – número de leitões que consumiram menos que do 200g de colostro.
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Introdução
Os suínos costumam estabelecer uma hierarquia social através de brigas (5). Nesse
contexto, os momentos de reagrupamento de animais, como o desmame, merecem destaque, pois as
agressões físicas ocorrem, comumente, quando leitões não familiarizados entre si se misturam e
tentam, por meio de brigas, empurrões, cabeçada e mordidas, reestabelecer uma ordem social (5; 9).
Esse tipo de interação social está associado a quadros de estresse, a lesões corporais (6),
imunossupressão, podendo impactar negativamente na taxa de crescimento dos animais (8). A
ocorrência de brigas é dependente de diversos fatores, como o tamanho e peso dos animais do novo
grupo (7, 3) bem como o tamanho dos grupos formados (4).
O comportamento agressivo do suíno também se baseia em fatores como espaço de baia
disponível. Autores observaram maior ocorrência de brigas em baias com maior densidade,
provavelmente devido à maior frequência de contato ocasionada pela diminuição de área de baia
(2). Em um outro estudo, também foi observado um aumento de interações e brigas à medida que o
espaço para os animais diminuía. A forma como a densidade afeta a frequência de brigas na creche,
e as lesões resultantes, ainda não se encontra bem elucidada, principalmente quando se considera as
densidades recomendadas e utilizadas na atualidade (10). Sendo assim, o objetivo desse estudo foi
avaliar o efeito da densidade sobre a ocorrência de brigas em leitões na fase de creche.
Materiais e métodos
Foram desmamados 560 leitões com peso médio de 5,75 (±0,9 kg) e idade média de 20,92
(±0,8 dias). Os animais foram alojados aleatoriamente em quatro tratamentos com diferentes
densidades: T033, T028, T023 e T018 (0,33, 0,28, 0,23 e 0,18 m²/animal, nessa ordem). As baias
eram compostas por 20 animais e a ração era fornecida à vontade. O número de lesões de briga foi
avaliado semanalmente enquanto a frequência de brigas foi obtida a partir de filmagens, as quais
foram realizadas em 16 baias, em três momentos (1ª, 4 e 6ª semana de alojamento).
Resultados e discussão
Conforme resultados apresentados na Tabela 1, a densidade exerceu efeito linear
(P=0,0273) sobre o número de brigas por leitão, havendo aumento gradual da ocorrência de disputas
à medida que a densidade aumenta. Esse efeito mostra que a alta densidade pode ser um fator
estressante para os leitões a ponto de aumentar a frequência de brigas. O fornecimento de ração era
ad libitum e o espaço de comedouro utilizado foi de 3,2 cm/animal, logo, a disputa por acesso ao
comedouro não parece ter sido uma causa para estas brigas, e sim o aumento da densidade.
Na última semana do experimento, houve um aumento na frequência de brigas nos grupos
com menor espaço, fato que estreita ainda mais a relação entre estresse e densidade, uma vez que a
dificuldade de locomoção é considerada um fator estressante para leitões (1). Quando se considera
apenas o momento do alojamento, observa-se redução significativa da média de brigas por leitão da
4ª para a 6ª semana de creche, corroborando com os resultados de outros autores (9), os quais
encontraram redução na média de brigas quando avaliaram leitões 48 horas após o desmame e 40
dias após. Nesse estudo, foram utilizados animais com idade média de 20,9 dias no desmame (20 a
22 dias), no entanto, as disputas pela ordem social mostram-se independentes da idade na qual os
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leitões são desmamados. Da mesma forma, em um outro estudo, não foi encontrado diferença no
tempo dispendido para brigas quando comparou leitões desmamados com 7, 14 ou 28 dias (12).
Em relação às lesões de briga, não foi observada diferença na média de lesões, das três
regiões avaliadas, entre as densidades. Porém, quando as regiões foram avaliadas de forma
independente, observou-se uma tendência de efeito linear (P=0,0649) na região 3, aumentando o
escore de lesões de briga de 1,493 com menor densidade para 1,855 com maior densidade. As brigas
podem causar lesões e, ocasionalmente, a morte dos leitões, mas, a presença das lesões nem sempre
está associada a comportamentos agressivos (11). Isto condiz com os resultados observados, uma
vez que não houve efeito da densidade sobre o número de lesões de brigas, apesar do efeito linear
da densidade sobre a frequência das brigas.
Conclusão
A frequência de brigas foi afetada de forma linear de acordo com o aumento na densidade,
sendo necessária a execução de mais trabalhos a fim de elucidar como esse fator estressante age
sobre os leitões.
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Tabela 1: Efeito da densidade sobre o número de lesões de briga e número de brigas.
Item
0,33

Densidade (m²/animal)
0,28
0,23

0,18

EPM

Probabilidade, P<
Linear
Quadrático

Lesões de Brigas
Região 1
4,310
4,204
4,024
4,077
0,2438
0,4282
0,7479
Região 2
4,183
4,074
4,162
4,520
0,2354
0,3072
0,3306
Região 3
1,493
1,431
1,521
1,855
0,1350
0,0649
0,1570
Média geral
3,329
3,236
3,236
3,484
0,1905
0,5900
0,3800
Número de Brigas
Semana 1
0,712
1,000
0,867
0,716
0,0579
NA
NA
Semana 4
1,146
0,958
1,125
1,525
0,0835
NA
NA
Semana 6
0,446
0,467
0,583
0,647
0,0520
NA
NA
Média geral
0,768
0,808
0,858
0,963
0,0617
0,0273
0,6079
a Média de brigas/leitão/dia. Região 1: Cabeça e membros anteriores; Região 2: Tórax e abdômen; Região 3: Membros
posteriores. Os valores correspondem à média de todos os momentos de avaliação (7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias após o
alojamento).
b Média de brigas/leitão/dia. Os valores correspondem à média de três momentos de avaliação: 5, 25 e 39 dias após
alojamento.
NA: Não aplicável.
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Introdução
Programas nutricionais adequados são essenciais para manter a condição corporal da fêmea
suína no decorrer da gestação a fim de evitar perdas reprodutivas (2) e por isso, métodos de
modelagem matemática têm sido utilizados para predizer a necessidade de nutrientes requeridos
pelas fêmeas. Esses modelos dividem a energia em três porções: mantença da fêmea, produtos dos
conceptos e ganho de peso materno (1). Quando as duas primeiras categorias recebem o aporte
necessário, o excedente de energia pode ser depositado nos tecidos da fêmea (3), o que quando
ocorre em excesso, pode prejudicar o desempenho nas fases subsequentes. As exigências das fêmeas
devem ser estimadas com base em medidas corporais. Um método mais fidedigno que o Escore
Corporal Visual (ECV), seria a pesagem pós-parto das fêmeas possibilitando a avaliação de suas
perdas corporais. No entanto, mover a fêmea da gaiola é laborioso e pode impactar na mortalidade
pré-desmame (3). Deste modo, o objetivo do presente estudo foi predizer o peso pós-parto de fêmeas
suínas permitindo melhor adequação dos programas nutricionais.
Materiais e métodos
Uma base de dados foi construída com informações coletadas em duas granjas no estado
de Santa Catarina, totalizando 522 fêmeas suínas, entre primíparas e multíparas (OP1 – OP4). Todas
as fêmeas foram alojadas em gaiolas individuais, com acesso ad libitum à água e recebendo ração a
base de milho e farelo de soja durante a gestação. Todas as fêmeas foram pesadas na transferência
para a sala de maternidade e uma segunda pesagem em até 12 h após o parto. O peso dos leitões
nascidos vivos e natimortos foi registrado em até 12 h após o parto. Os dados coletados foram
analisados utilizando o software Minitab (Minitab for Windows, v. 18, Pennsylvania, USA).
Nenhum outlier foi identificado no teste de Grubbs considerando o nível de significância de 5%.
Em seguida, o procedimento ‘Best Subject’ foi utilizado para escolha dos modelos analíticos. O peso
pós-parto das fêmeas (kg) foi considerado como variável dependente, enquanto as seguintes
variáveis independentes foram testadas: peso na transferência, número de leitões nascidos (apenas
nascidos vivos e natimortos), peso dos leitões nascidos (apenas nascidos vivos e natimortos),
consumo de ração na maternidade (kg) e intervalo entre as pesagens (dias). As variáveis
independentes que geraram modelos com o melhor ajuste aos dados (critérios: coeficiente de
determinação ajustado e Cp de Mallows) foram selecionadas nesta etapa e analisadas utilizando o
procedimento ‘ANOVA - Mixed Effects Model’. A sequência de inclusão das covariáveis nos
modelos foi a mesma definida no procedimento anterior.
Resultados e discussão
O peso médio pré-parto foi de 209,8 ± 19,9 kg (média ± DP); o número de nascidos totais
foi de 13,5 ± 3,1; e o peso da leitegada foi 18,1 ± 3,7 kg. Três equações foram propostas para predizer
o peso pós-parto e são apresentadas na Tabela 1. As variáveis peso na transferência, leitões nascidos
e peso da leitegada foram significativas nas equações (P < 0,001). O coeficiente de determinação foi
semelhante entre equações obtidas considerando todas as ordens de parto. Na análise de dados, o
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peso na transferência foi identificado como principal variável para a modelagem do peso pós-parto
de fêmeas suínas. Desta forma, mesmo com esta única variável, a equação 1 (EQ1) apresenta um
coeficiente de determinação alto (R2 = 0,87) sendo similar aos coeficientes da equação 2 (EQ2) (R2
= 0,89) e equação 3 (EQ3) (R2 = 0,91) que possuem mais variáveis (Figura 1). Porém, a constante
da Eq 1 não foi significativa (P > 0,05) no modelo, o que pode limitar a acurácia das estimativas
geradas por esta equação em outras populações. O número de leitões nascidos e peso da leitegada
estão correlacionados (r = 0,76; P < 0,001) e, portanto, foram utilizados em equações diferentes. Na
EQ3, a variável peso da leitegada é utilizada e pode-se observar que o R2 da EQ3 foi numericamente
maior que o R2 das EQ1 e EQ2. No entanto, ambas as variáveis (número de leitões nascidos e peso
da leitegada) convergem para um aumento semelhante do coeficiente de determinação das equações
em relação a EQ1. Neste contexto, a equação que melhor estima o peso pós-parto de uma fêmea
suína e que possui maior mais aplicabilidade prática é descrita da seguinte maneira (equação 2):
y = 13,03 + (0,93×b1) + (-1,23×b2);
Sendo:
y, peso da fêmea pós-parto, expresso em kg;
b1, peso pré-parto, expresso em kg;
b2, número total de leitões nascidos, n.
Contudo, a escolha pela equação a ser utilizada deve ser baseada na facilidade de acesso e
confiabilidade dos dados disponibilizados em cada granja.
Conclusões
O peso pós-parto de fêmeas suínas pode ser predito com acurácia através de equações que
incorporem dados apropriados, confiáveis e fidedignos.
Referências
(1) NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC - Nutrient Requeriments of Swine, 11th. National Academy Press, Washington, DC, USA,
2012. (2) Schenkel, A.C., Bernardi, M.L., Bortolozzo, F.P. et al. Body reserve mobilization during lactation in first parity sows and its effect
on second litter size. Livestock Science, v.132, n.1, p.165-172, 2010. (3) Thomas, L.L.; Dritz, S.S.; Goodband, M.D. et al. Generating an
Equation to Predict Post-Farrow Maternal Weight in Multiple Parity Sows. Kansas Agricultural Experiment Station Research Reports. v.2,
p.70-76, 2016.

Tabela 2. Equações para estimar o peso de fêmeas suínas pós-parto (coeficiente ± DP)¹
Peso na
Leitões nascidos3,
Peso da
Eq.
Constante
transferência, kg
n
leitegada3, kg
1
4,29ns ± 6,45
0,89** ± 0,02
2
13,03* ± 6,37
0,93** ± 0,02
-1,23** ± 0,10
*
**
3
13,55 ± 6,33
0,96 ± 0,02
-1,34** ± 0,09

R2
0,87
0,89
0,91

1

Dados de 522 fêmeas foram utilizados para a modelagem do peso materno pós-parto (kg). Probabilidade dos coeficientes
indicada por: nsP > 0,05; *P < 0,05; **P < 0,001. 3Leitões nascidos vivos e leitões natimortos, desconsiderando leitões
mumificados.

Figura 5. Coeficiente de determinação (R2) entre o peso observado e peso predito pelas equações
1(EQ1), 2 (EQ2) e 3(EQ3).

EQ1: y = 4,29 + (0,89×b1); EQ2: y = 13,03 + (0,93×b1) + (-1,23×b2); EQ3: y = 13,55 + (0,96×b1) + (-1,34×b3). Onde:
y, peso da fêmea pós-parto, expresso em kg; b1, peso pré-parto, expresso em kg; b2, número total de leitões nascidos, n; b3,
peso da leitegada, kg.
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Palavras-chave: Espessura de toucinho, escore corporal, caliper, aleitamento
Introdução
Com o avanço da suinocultura moderna, as fêmeas devem estar cada vez mais preparadas
para atender aos índices produtivos da granja. A preparação dela inicia antes mesmo da cobertura e
se estende por toda vida produtiva. O acompanhamento da condição corporal durante a lactação é
de extrema importância, já que a perda de peso, pode afetar negativamente os índices reprodutivos
do ciclo subsequente (3). Com as novas demandas pela produção de suínos dentro de padrões de
Bem estar Animal, sendo uma delas o desmame na 4ª semana de vida do leitão, muito tem se
discutido sobre o efeito na condição da fêmea suína com 1 semana a mais de lactação. Por se tratar
de um parâmetro de poucos estudos já desenvolvidos em lactações superiores a 24 dias, o objetivo
do presente estudo foi acompanhar a variação da massa corpórea das fêmeas suínas do parto ao
desmame de 28 dias através de três diferentes métodos de avaliação, espessura de toucinho, escore
corporal visual e caliper.
Materiais e métodos
Foram avaliadas 70 fêmeas F1 (Landrace x Large White) com ordens de parto de 1 a 6, de
uma granja comercial na região Oeste de Santa Catarina entre Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018.
As porcas eram alojadas em selas parideiras do parto ao desmame, cada uma foi avaliada
individualmente de três maneiras acerca de seu escore corporal visual (ECV), onde 1 corresponde
ao animal extremamente magro e 5 extremamente gordo; Espessura de Toucinho (ET) através do
aparelho MTU-100 Microem®(1), classificando como magro 9-11,9mm; regular 12-14,9mm e
gordo mais de 15mm de espessura de toucinho; e escore corporal através de equipamento caliper
adaptado a suínos, valendo-se das mesmas classificações da ET. As avaliações foram realizadas 7
dias antes o parto, no dia do parto e 7, 14, 21 e aos 28 dias, dia do desmame. Os dados foram
analisados através de um modelo linear generalizado (glm); no modelo estatístico foram incluídos
os efeitos de ordem de parto e período (semana de lactação). Para avaliar se houve correlação entre
ECV e ET (mensurada através dos dois equipamentos avaliados) utilizou-se a correlação de Pearson.
Os dados foram analisados pelo programa Minitab versão16. As correlações foram consideradas
baixas quando menores que 0.5, media entre 0.5 e 0.7 e alta quando os valores fossem acima que
0.7.
Resultados e discussão
A média de escore de condição corporal visual, espessura de toucinho e medições feitas
pelo aparelho caliper, realizadas antes do parto, após o parto, e 7, 14, 21 e no desmame aos 28 dias,
estão apresentadas na Tabela 1. A correlação entre o ECV e a ET foi baixa (r= 0.440) e entre ECV
e o capiler, foi média (r= 0.542). Já a correlação entre ET e o caliper foi alta (r= 0.883). Apesar de
ser prática, a avaliação visual é subjetiva e possui variação individual. O caliper mostrou-se de fácil
aplicação e acessível, já que é de simples manuseio e evita a subjetividade da avaliação visual.
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A perda de peso e da camada de toucinho, principalmente em fêmeas primíparas, prolonga
o intervalo desmama cio, assim como a aumenta a probabilidade de reduzir a segunda leitegada (3).
Não houve diferença significativa na variação da espessura de toucinho ou condição corporal das
porcas da maternidade ao desmame. Também não houve influência do número de leitões sobre estes
mesmos parâmetros. Os dois principais fatores que afetam o peso corporal são genéticos e
nutricionais (4). Entretanto, os fatores genéticos respeitam demanda de mercado, reduzindo
espessura de toucinho, já o manejo nutricional pode ser controlado pelos produtores para manter o
peso de porcas durante a gestação e lactação (4). Com o correto balanço energético, porcas têm
condições de desmamar leitegadas com 110Kg em lactações de 28 dias, sem comprometer sua
condição corporal (2). Como a granja onde foi realizado o experimento recebia adequada orientação
nutricional, não foi observada queda na condição corporal significativa das porcas, comprovando
que é possível realizar o desmame aos 28 dias, sem comprometer a condição corporal das porcas.
Conclusões
Não há variação significativa da massa corpórea de fêmeas suínas em lactação de 28 dias.
O resultado aferido com o caliper tem alta correlação com a espessura de toucinho, sendo
recomendado para acompanhamento da condição corporal de porcas.
Referências
(1) Biscegli C.I. & Fávero J.A. Comunicado técnico EMBRAPA- Recomendação sobre o uso do ultra-som na medida da espessura de toucinho
em suínos vivos. n.2, p.1-4, 1996. (2) Craig, A.; Henry, W. & Magowan, E. Effect of phase feeding and valine-to-lysine ratio during lactation
on sow and piglet performance. Journal of Animal Science, v.94, p.3835–3843, 2016. (3) Eissen, J.J.; Apeldoorn, J.; Kanis, E. et al. The
importance of a high feed intake during lactation of primiparous sows nursing large litters. Journal of Animal Science, v.81, p.594-603. 2003.
(4) Kim, J.S.; Yang, X. & Baidoo, S.K. Relationship between Body Weight of Primiparous Sows during Late Gestation and Subsequent
Reproductive Efficiency over Six Parities. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, v.29, n.6, p.768-774, 2016.

Tabela 1. Variação média da condição corporal de fêmeas suínas, do parto ao desmame,
mensurada através do escore corporal visual, espessura de toucinho e caliper.
Pré-parto

Parto

7d

14d

21d

28d

P

3,3

3,19

3,17

3,23

3,17

3,17

0,650

Espessura de Toucinho (mm)

11,3

11,3

11,9

12

12,6

11,9

0,093

Caliper (mm)

12,3

12

12,2

12,6

12,2

12,2

0,848

Escore Corporal Visual

Escore Corporal Visual (1 a 5, onde 1- extremamente magra e 5- extremamente gorda);
Espessura de Toucinho (magra 9-11,9mm; regular 12-14,9mm; gorda >15mm);
Caliper (magra 9-11,9mm; regular 12-14,9mm; gorda >15mm).
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Introdução
Lesões de casco em porcas são frequentes em mais de 90% dos animais, sendo o
sobrecrescimento das unhas principais e acessórias bastante comum (6) e relacionado com prejuízo
ao bem-estar dos animais e no desempenho produtivo (3). A água, por sua vez, apesar de ser um dos
mais importantes nutrientes para os suínos, tem sido negligenciada, e há pouca informação
disponível a respeito de seu impacto nos processos fisiológicos, especialmente na qualidade dos
cascos. Os sólidos dissolvidos totais (SDT) são responsáveis, dentre outras coisas, pela salinidade e
dureza da água de bebida e têm origem natural na dissolução de minerais contendo cálcio e
magnésio, como rochas calcárias, e origem antropogênica nos despejos industriais (12). Níveis
elevados de SDT alteram negativamente a palatabilidade da água e prejudicam seu consumo, e
consequentemente, o desempenho dos animais (7). Este estudo teve como objetivo avaliar a relação
entre os SDT na água de bebida e o sobrecrescimento das unhas principais (UP) e acessórias (UA)
de porcas em produção.
Materiais e métodos
Foram avaliados os cascos dos membros pélvicos de 2.383 porcas, de 28 granjas
comerciais, conforme método previamente estabelecido (6). Foram calculados os escores médios de
lesões das UP e UA de cada granja. A água de bebida destas granjas foi coletada em copo
descartável, na mesma linha de abastecimento dos bebedouros da gestação, desprezando-se o
primeiro litro de água e avaliada individualmente quanto aos SDT. Utilizou-se medidor de SDT
HMD (modelo ZT-2), imerso em 200 ml de água. Os dados foram avaliados usando a versão v6 do
StatPlus:mac (AnalystSoft Inc.). O coeficiente de Pearson foi utilizado para avaliar a correlação
entre os valores de SDT e o escore médio de UP e UA.
Resultados e discussão
Os coeficientes de correlação R entre os SDT e UP, e SDT e UA foram de 0,47 (P = 0,01)
e 0,41 (P = 0,03), respectivamente. As relações estão demonstradas nas Figuras 1 e 2 e demonstram
que SDT acima de 100 ppm podem favorecer o sobrecrescimento das unhas.
Há poucos dados disponíveis sobre impacto da água de bebida na saúde e desempenho dos
suínos, especialmente no que diz respeito aos SDT. De maneira geral, aceita-se que águas contendo
menos de 1.000 ppm de SDT são adequadas para consumo (2). Além disso, níveis elevados de
determinados elementos podem interferir na absorção de outros (1; 10), prejudicando a
disponibilidade dos mesmos para os processos fisiológicos dos quais participam, da adequada
função do sistema imune (8; 4) e, finalmente, da formação dos tecidos queratinizados. A redução do
fluxo adequado de nutrientes, especialmente os minerais cálcio, zinco, cobre e manganês, e as
vitaminas A, D, E e biotina para as células epidermais, produtoras de queratina, resulta na produção
de tecido córneo de qualidade inferior (11), predispondo-o a processos inflamatórios. A inflamação
crônica do córion, assim como a laminite resultante de inflamação sistêmica, resulta em aumento na
atividade metabólica e aceleração do crescimento da parede córnea do casco (5; 9) que, por sua vez,
é de qualidade inferior.
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Conclusão
O sobrecrescimento das unhas principais e acessórias das reprodutoras suínas tem
correlação positiva com os SDT na água de bebida. Estudos complementares para identificação dos
minerais relacionados são necessários, assim como revisão dos parâmetros de referência de
qualidade de água de bebida, visto que os limites máximos recomendados parecem estar
superestimados.
Referências
(1) Atkinson, S.A.; Shah, J.K.; Webber, C.E. et al. A multi-element isotopic tracer assessment of true fractional absorption of minerals from
formula with additives of calcium, phosphorus, zinc, copper and iron in young piglets. The Journal of Nutrition, v.123, n.9, p.1586–93, 1993.
(2) Ensley, S.M. & Osweiler, G.D. Noninfectious Diseases. In: Zimmerman, J. J.; Karriker, L. A.; Ramirez, A. et al. (Eds.). Diseases of Swine.
10th. ed. [s.l.] John Wiley & Sons, Inc., p.983, 2012. (3) Fitzgerald, R.F.; Stalder, K.J.; Karriker, L.A. et al. The effect of hoof abnormalities
on sow behavior and performance. Livestock Science, v.145, n.1–3, p.230–238, 2012. (4) Gammoh, N.Z. & Rink, L. Zinc in infection and
inflammation. Nutrients, v.9, n.6, 2017. (5) Guimaraes, A.M.S.; Althaus, L.K.; Tullio, D.M. et al. Laminitis in culled sows from commercial
swine farms of Southern Brazil. Archives of Veterinary Science, v.13, n.2, p.140–144, 2008. (6) Kramer-Nogueira, A.F. Frequência e
severidade de lesões de casco em matrizes suínas e em cevados. Universidade Federal do Paraná (UFPR), Palotina, 2016. (7) Morgan, S.E.
Water quality for cattle. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, v.27, p.285–295, 2011. (8) Osorio, J. S.; Trevisi, E.;
Li, C.; Drackley, J.K. et al. Supplementing Zn, Mn, and Cu from amino acid complexes and Co from cobalt glucoheptonate during the
peripartal period benefits postpartal cow performance and blood neutrophil function. Journal of Dairy Science, v.99, n.3, p.1868–1883, 2016.
(9) Ossent, P. An introduction to sow lameness, claw lesions and pathogenesis theories. 1 st. ed. Eden Prairie, MN, USA: Zinpro Corporation,
2010. (10) Patterson, J.K.; Lei, X.G. & Miller, D.D. The pig as an experimental model for elucidating the mechanisms governing dietary
influence on mineral absorption. Experimental Biology and Medicine, v.233, n.6, p.651–664, 2008. (11) Tomlinson, D.J.; Mülling, C.H. &
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Introdução
O componente lipídico utilizado na nutrição de suínos é uma importante fonte de energia,
além disso, desempenha papel fisiológico e bioquímico no organismo animal, melhora a
palatabilidade do alimento e contribui para o melhor desempenho dos suínos (5). O óleo de soja é o
ingrediente mais utilizado para elevar o teor energético nas rações de suínos, e isso se deve por ser
um ingrediente de alta disponibilidade e baixo custo, além de fornecer altos níveis de energia
metabolizável (6).
A exigência nutricional dos suínos varia ao longo de sua vida, e isso se deve ao
desenvolvimento do sistema fisiológico e bioquímico desses animais alterar ao longo do tempo (4).
Na maternidade as principais fontes de energia são a gordura e a lactose proveniente do leite
materno, que serão substituídas por amido e óleo vegetal nas fases seguintes (7). Quando os leitões
são desmamados eles apresentam reduzida digestibilidade de lipídeos, devido a menor atividade da
enzima lipase e menor secreção de sais biliares (1; 6), o que sugere que quanto maior a inclusão de
óleo na dieta desta fase, menor será o desenvolvimento do leitão.
O creep feeding é um manejo alimentar realizado na maternidade para tentar adaptar os
leitões ao consumo de dieta sólida, que deve servir de subsidio para acelerar a maturação intestinal
e permitir que as rações iniciais, com o uso de óleo vegetal, sejam melhor aproveitadas. Os resultados
dos estudos dessa técnica são animadores, porém ainda não há um consenso de como ela deve ser
adotada e em qual idade deve ser iniciada (2).
Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho de leitões em fase de
creche alimentados com ração isoproteica, contendo 1% e 2% de óleo de soja como fonte de energia.
Materiais e métodos
O experimento foi realizado em uma Unidade Produtora de Leitões (UPL), localizada na
região oeste do Paraná. Foram utilizados 300 leitões, 150 machos castrados e 150 fêmeas, recémdesmamados, com 21 dias de vida. Os animais foram distribuídos em dois grupos, recebendo dieta
isoproteica, com diferente inclusão de óleo na ração: T1 – 1% de óleo e, T2 – 2% de óleo. Cada
grupo foi representado por seis repetições (três baias com macho e três baias com fêmeas), com 25
leitões cada. O consumo de água e de ração foi ad libitum durante todo o período experimental.
Ao final do experimento os leitões foram pesados para obter os dados de peso final (PF),
ganho de peso (GP) e ganho de peso diário (GPD) e, então, enviados para a unidade de engorda.
Também foi pesada a ração remanescente para calcular o consumo de ração (CR) e a conversão
alimentar (CA) do período.
Os dados de desempenho zootécnico foram avaliados primeiramente para a presença de
animais outliers, os quais foram excluídos da análise, obtendo-se distribuição normal dos dados
analisados. Em seguida, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) em relação
aos níveis de inclusão de óleo de soja na dieta, sendo que o peso corporal médio dos animais no
início do experimento foi utilizado como co-variável. As análises foram realizadas no programa
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Statistical Analysis System (SAS), versão 9.1, adotando-se o nível de 5% de significância.
Resultados e discussão
A inclusão de 1% de óleo de soja na ração dos suínos na fase de creche demonstrou
melhores parâmetros zootécnicos (P<0,05) para as variáveis PF, GP, GPD e CR (Tabela 1). Não
houve diferença apenas para a CA (P> 0,05) uma vez que as variáveis utilizadas para calcular esse
dado, CR e GP, foram proporcionalmente semelhantes para as duas dietas.
Os achados do presente estudo estão de acordo com os resultados observados por Sbardella
(2012), em que óleo de arroz, mesmo apresentando menor densidade, pode substituir a utilização do
óleo de soja, sem que houvesse prejuízo para o crescimento dos leitões na fase de creche (5). Por
outro lado, Pimenta et al (2003) não observou diferença no desempenho de leitões alimentados com
diferentes níveis de óleo de soja na fase de creche (3).
Portanto, o presente estudo demonstrou que o aumento da densidade da dieta para leitões
em fase de creche não resultou em melhoria de desempenho, uma vez que os leitões nesta fase
apresentam menor maturidade do trato gastrointestinal, com menor atividade da enzima lipase e
menor secreção de ácidos biliares (1;6). Com isso sugere-se que menores níveis de lipídeos
adicionados à dieta permitam melhor aproveitamento do alimento ingerido, tendo maiores taxas de
absorção intestinal, consequentemente, há melhora dos parâmetros zootécnicos.
Conclusões
No presente estudo foi possível demonstrar que a inclusão de 1% de óleo soja resultou em
melhor desempenho dos leitões em fase de creche quando comparado a 2% de óleo de soja.
Referências
(1) Grant, A.L.; Thomas, J.W.; King, K.J. et al. Effects of dietary amines on small intestinal variables in neonatal pigs fed soy protein
isolate. Journal of Animal Science, v.68, p.363-371, 1990. (2) Marcolla, C.S. & Ribeiro, A.M.L. Efeitos do fornecimento de dietas prédesmame para leitões: uma revisão. Boletim de Indústria Animal, v.72, n.1, p.77-90. 2015. (3) Pimenta, M.E.S.G.; Lima, J.A.F.; Fialho,
E.T. et al. Diferentes fontes e níveis de lipídeos no desempenho de leitões pós-desmame. Ciência e Agrotecnologia, v.27, n.5, p.1130-1137,
2003. (4) Rostagno, H.S.; Albino, L.F.T.; Donzele, J.L. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: Composição de alimentos e exigências
nutricionais. 3 ed. Viçosa, UFV, p.252. 2011. (5) Sbardella, M.; Berenchtein, B.; Andrade, C. et al. Rice oil as a soybean oil replacement
in weanling pig diets. Livestock Science, v.145, p.21-27, 2012. (6) Verussa, G.H. Uso de lipídeos na nutrição de suínos. Nutri-Time, v.12,
n.05, p.4288-4301, 2015. (7) Willians, I.H. Growth of the weaned pig. In: Pluske, J.R.; Le Dividich, J.; Verstegen, M.W.A. (Eds.). Weaning
the pig: concepts and consequences. Netherlands: Wagening Academic Publishers, p.17-35, 2003.

Tabela1. Média ± erro padrão das médias para as características de desempenho em relação aos
níveis de inclusão de óleo na ração.
Óleo de Soja
Característica
Média
Valor de P
s
1%
2%
PF (kg)
22,653 ± 0,703a
21,934 ± 0,855b
22,293 ± 0,544
0,0305
GP (kg)
16,977 ± 0,401a
16,260 ± 0,513b
16,618 ± 0,333
0,0310
GPD (kg)
0,435 ± 0,010a
0,417 ± 0,013b
0,426 ± 0,009
0,0321
CR (kg)
25,362 ± 0,784a
23,971 ± 0,823b
24,667 ± 0,591
0,0040
CA
1,473 ± 0,018
1,474 ± 0,020
1,473 ± 0,013
0,9488
*Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P<0,05)
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Introduction
The nursery phase is a critical phase in swine production, because during this period the
animals are challenged by several stressful events, which results in imbalance in cellular apoptosis
and mitosis in the intestinal epithelium (5). This imbalance associated with a physiological and
immune immaturity of these animals may contribute to pathogenic bacteria proliferation in the
gastrointestinal tract (GIT), which may increase enteric disorders and reduce performance. Thus,
antimicrobials as growth promoters have been used in order to control the proliferation of pathogenic
bacteria, but since its use has been associated with the selection of antibiotic-resistant bacterial
strains, several countries banned its use as growth promoters, reinforcing the need for studies with
other compounds that are able to promote improvements in the health and performance of swine.
Among these, prebiotics, substances that are not digested or absorbed by GIT, but stimulate the
growth of beneficial bacteria in the large intestine, promoting improvements in the health and
performance of the host (1). Therefore, the aim of this study was to evaluate the effects of
Mananoligosaccharide (MOS), β-glucan, Galactoligosaccharide (GOS) and Frutoligosaccharide
(FOS) in replacement of an antimicrobial growth promoter in diets of weaned piglets on the growth
performance.
Materials and methods
The experiment was carried out in the Swine Sector of the School of Veterinary Medicine
and Animal Science (FMVZ - UNESP - Botucatu/SP) and approved by the Ethics Committee for
the Use of Animals (Protocol number 133/2016). A total of 120 weaned piglets (21 days old, initial
BW 6.85kg ± 0.83kg), in a 41-d study (experimental period), were housed in suspended stalls with
a slatted floor of 1.70m2 each, equipped with drinking nipples and feeder trough type and fed three
diets according to the phases: pre-starter I (d 1 - 15), pre-starter II (d 16 - 28) and starter (d 29 - 41).
The diets were formulated in order to meet minimum nutritional requirements according to Rostagno
et al. (7). For the determination of the growth performance (average daily feed intake - ADFI,
average daily weigh gain - ADG and feed conversion ratio – F:G), the animals, feed and waste were
weighed at days 1, 15, 28 and 41. The animals received water and feed ad libitum. It was used a
completely randomized block design, with five treatments, eight replicates and three animals per
experimental unit: T1 = basal diet (BD) with inclusion of antibiotic (120ppm of halquinol chlorohydroxyquinoline at 60%); T2 = BD with inclusion of MOS + β-glucano (3kg/t); T3 = BD
with inclusion of MOS + β-glucano (2,0kg/t) + GOS + FOS (1,0kg/t) (1:9); T4 = BD with inclusion
of MOS + β-glucano (2,0kg/t) + GOS + FOS (1,0kg/t) (3:7); T5 = BD with inclusion of MOS + βglucano (2,0kg/t) + GOS + FOS (1,0kg/t) (5:5). The data were submitted to analysis of variance and
the averages were compared by the Tukey test at 5% of probability, using the statistical program
SAS 9.0 (2002).
Results and discussion
During all the experimental periods, there was no difference (P>0.05) in ADFI and ADG
variables. However, during d 0 - 15, the animals fed T1 and T3 showed better F:G (P<0.05)
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compared to those fed T2, but similar to animals fed T4 and T5. In the whole period (d 0-41) the
piglets fed T1 had better F:G (P<0.05) than animals fed T4, but did not differ from the other
treatments (Table 1). These prebiotics compounds are selectively fermented by beneficial bacteria,
and thus promote greater proliferation of these strains, indirectly controlling the population of
pathogenic bacteria (6). Directly, MOS compound have the ability to adsorb specific gram-negative
bacteria, preventing their adhesion to the epithelium and its further proliferation. β-glucans act by
stimulating systemic and local intestinal immunity (2). These direct and indirect effects may improve
growth performance, once the intestinal epithelium would be preserved (8). For the period of d 0 to
15, and for the total experimental period, animals fed T2 and T4, respectively, showed worsening in
feed conversion ratio compared to animals fed T1, which could be explained by a possible imbalance
in the intestinal microflora generated by the prebiotic doses used in both experimental diets (2). The
results found in several studies evaluating the use of prebiotics in the diet of weaned piglets are still
inconsistent, owing to different experimental facilities, herd health status and exposure to stressor
factors (4).
Conclusion
Considering all the nursery phase, the blend prebiotics used in this study, with the exception
of the blend of the treatment 4, provided similar performance to the antimicrobial halquinol, showing
its possible replacement by these prebiotics compounds.
References
(1) Gibson, G.R. & Roberfroid, M.B. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. Journal of
Nutrition, v.125, p.1401-1412, 1995. (2) Kogan, G. & Kocher, A. Role of yeast cell wall polysaccharides in pig nutrition and health protection.
Livestock Science, v.109, p.161–165, 2007. (3) Macfarlane, G.T.& Cummings, J.H. Probiotics and prebiotics: can regulating the activities
of intestinal bacteria benefit health? BMJ, London, v.18, p.999-1003, 1999. (4) Miguel, J.C.; Rodriguez-Zas, S.L. & Pettigrew, J.E. Efficacy
of a mannan oligosaccharide (Bio-Mos®) for improving nursery pig performance. Journal of Swine Health and Production, v.12, p.296–307,
2004. (5) Pluske, J.R.; Le Dividich, J. & Verstegen, M.W.A. Weaning the pig: Concepts and consequences. Wageningen Academic
Publishers, p.432, 2003. (6) Pretus, H.A.; Ensley, H.E.; Mcnamee, R.B. et al. Isolation, physicochemical characterization and preclinical
efficacy evaluation of soluble scleroglucan. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, v.257, p.500–510, 1991. (7) Rostagno,
H. S.; Albino, L. F. T. & Donzele Tabelas brasileiras para aves e suínos – Composição de alimentos e exigências nutricionais. Viçosa:
Imprensa Universitária/UFV, 2011, 252 p. (8) Silva, L. P. & Nörnberg, J. L. Prebióticos na nutrição de não-ruminantes. Ciência Rural, v.33,
p. 55-65, 2003.

Table 1. Effects of dietary treatments on average daily feed intake (ADFI), average daily weight gain (ADG)
and feed conversion ratio (F:G) of the piglets during the experimental period (d 0 to 41)
Experimental diets1
Variables
T1
T2
T3
T4
T5
CV²
P value
d 0 to 15
ADFI (g)
309
301
305
325
332
14.54
0.6049
ADG (g)
243
211
241
239
249
14.60
0.2503
F:G
1.28a
1.46b
1.27a
1.37ab
1.38ab
6.33
0.0007
d 0 to 28
ADFI(g)
535
514
531
563
573
10.04
0.1989
ADG (g)
343
322
345
347
356
11.55
0.5347
F:G
1.56
1.60
1.54
1.63
1.61
4.06
0.0603
d 0 to 41
ADFI (g)
719
708
714
720
748
8.17
0.7021
ADG (g)
413
399
401
394
411
9.55
0.8443
F:G
1.74a
1.78ab
1.78ab
1.83b
1.82ab
3.35
0.0320
In the same line, means followed by different letter differ significantly by Tukey Test (P<0.05). 1T1 = basal
diet with inclusion of antibiotic (120ppm of halquinol - chlorohydroxyquinoline at 60%); T2 = basal diet with
inclusion of MOS + β-glucano (3,0kg/t), T3 = basal diet with inclusion of MOS + β-glucano (2,0kg/t) + GOS
+ FOS (1,0kg/t) (1:9), T4 = basal diet with inclusion of MOS + β-glucano (2,0kg/t) + GOS + FOS (1,0kg/t)
(3:7), T5 = basal diet with inclusion of MOS + β-glucano (2,0kg/t) + GOS + FOS (1,0kg/t) (5:5); ²CV =
Coefficient of variation.
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Introdução
Buscando amenizar parte do estresse gerado pelo desmame na suinocultura, o uso de
palatabilizantes nas dietas tem se mostrado uma alternativa viável para estimular o consumo de ração
pelos leitões (4, 12). Além de benefícios no consumo, alguns palatabilizantes, quando detectados
pelos receptores de sabor doce no organismo, também podem estimular a liberação de hormônios
como, peptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP), peptídeo semelhante a glucagon 1
(GLP-1), peptídeo semelhante a glucagon 2 (GLP-2) e a serotonina (5, 8). Dentre as diversas funções
desses hormônios, pode-se destacar a capacidade deles em aumentar a expressão da proteína
inibidora de apoptose, inibir a expressão da proteína pró-apoptose (4), suprimir a apoptose celular e
proteólise, estimular a proliferação celular, promover aumento da massa e da espessura da mucosa,
melhorar a altura dos vilos (2) e alterar o comportamento ingestivo (6). Assim, o presente estudo
objetivou avaliar a inclusão de diferentes palatabilizantes em substituição ao açúcar nas dietas de
leitões desmamados sobre parâmetros de morfometria intestinal.
Materiais e métodos
Foram utilizados 32 leitões (16 machos e 16 fêmeas) mestiços de linhagem comercial, com
idade média de 26 dias e peso vivo médio de 7,27±0,7kg. Os animais foram alojados em baias de
creche suspensas. O delineamento experimental adotado foi o de blocos cazualidos, com quatro
tratamentos e oito repetições, sendo o animal a unidade experimental. Os tratamentos avaliados
foram: Ref. – Dieta basal; Sug. – Dieta basal com inclusão de 5% de açúcar; Sac. – Dieta basal com
inclusão de 0,035% de sacarina sódica e Neo – Dieta basal com inclusão de 0,035% de
palatabilizante a base de sacarina sódica associada a neotame. As dietas foram formuladas de acordo
com recomendações de Rostagno et al. (7), correspondentes a fase pré-inicial 1, fornecidas ad
libitum. No último dia de experimento (14º dia), os animais foram eutanasiados por exsanguinação,
após eletronarcose. Coletou-se amostras de aproximadamente 2cm da porção média do duodeno e
do jejuno, fixadas em isopores, lavadas com solução salina e armazenadas em solução formol.
Posteriormente, as amostras foram submetidas a lavagens de desidratação em soluções com níveis
crescentes de álcool (de 70% até álcool absoluto) e xilol, para confecção dos blocos de parafina. Os
blocos foram microtomizados para confecção das lâminas histológicas e, por fim, os cortes foram
corados com hematoxilina e eosina. As leituras das lâminas foram feitas em microscópio de luz
(Leica DM 750) para registro das imagens e, com auxílio do software Image J, foram realizadas
cerca de 30 leituras por amostra para cada um dos parâmetros de altura de vilo (AV), profundidade
de cripta (PC) e largura de vilo (LV). Com os valores de AV e PC também foram calculadas a relação
AV:PC, e com os valores de AV e LV foram calculados a área de superfície de vilos (A), de acordo
com Argenzio et al. (1). Os dados foram submetidos a técnica de análise de variância (ANOVA)
pelo PROC GLM do software SAS 9.3 (2001) e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 5%
de significância.
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Resultados e discussão
As dietas não influenciaram (P>0,05) os parâmetros de morfometria intestinal das porções
do duodeno e jejuno dos leitões (Tabela 1). Outros trabalhos também não encontraram alterações na
morfologia intestinal de leitões quando receberam sacarina sódica e açúcar na dieta (4) ou sacarina
sódica como palatabilizante na água de beber (10). Contudo, Silva et al. (9), testando a inclusão de
sacarina sódica na dieta de leitões desmamados, observaram maior AV e melhor relação AV:PC do
duodeno dos animais, em relação àqueles que consumiram dieta sem palatabilizante. A divergência
nos resultados pode ser atribuída à quantidade de ração ingerida e a qualidade dos ingredientes
utilizados na formulação das dietas, pois estes são fatores que podem determinar a intensidade das
alterações intestinais nos leitões (11). No presente estudo as dietas experimentais foram complexas,
com ingredientes de alta digestibilidade, o que pode ter contribuído para ausência de diferenças nos
resultados.
Conclusão
A inclusão de sacarina sódica ou sacarina sódica associada a neotame na dose de até 0,035%
em substituição ao açúcar na dieta não afeta a morfologia intestinal de leitões.
Referências
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Glucagon-like peptide-2 functions in domestic animals. Domestical Animals Endocrinology, v.24, p.103–22, 2003. (3) Litvak, G. Vitamins
and Hormones - Incretins and Insulin Secretion. 1st ed. San Diego: Elsevier, p.461, 2010 (4) Martinez, J.F.; Amorim, A.B.; Faria, D.E. et al.
Palatabilizantes em dietas de leitões recém-desmamados. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.66, n.4, p.1207-1215,
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Tabela 1. Altura de vilo (AV), profundidade de cripta (PC), relação AV:PC e área de
superfície de vilo (A) do duodeno e jejuno, de leitões aos 40 dias de idade alimentados
com dietas contendo diferentes palatabilizantes
Tratamentos1
CV
Item
EPM3
P
(%)2
Ref
Sug
Sac
Neo
Duodeno
AV (μm)
470,43
440,40
397,41
447,91
18,92
83,15
0,619
PC (μm)
182,59
182,04
168,16
187,96
12,02
21,69
0,369
AV:PC
2,58
2,42
2,36
2,38
16,79
0,41
0,932
A (μm²)
2,17
2,10
1,76
2,13
22,91
0,47
0,429
Jejuno
AV (μm)
447,73
440,82
407,49
426,77
19,07
82,13
0,773
PC (μm)
156,59
147,66
156,21
162,67
11,37
17,72
0,425
AV:PC
2,86
2,99
2,61
2,62
20,98
0,59
0,479
A (μm²)
1,55
1,56
1,40
1,52
20,76
0,31
0,721
1

Ref - dieta referência sem palatabilizante, Sug - dieta com inclusão de 5% de açúcar, Sac - dieta com
inclusão de 0,035% de sacarina sódica e Neo - dieta com inclusão de 0,035% de palatabilizante a base
de sacarina sódica e neotame. 2 Coeficiente de variação. 3 Erro padrão da média.
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Introdução
O estresse ocasionado no período pós-desmame, associado com a imaturidade fisiológica
dos animais, converge para deficiência de secreção de ácido clorídrico no estômago e de enzimas
digestivas no intestino delgado, ocasionando desbalanço nas taxas de apoptose e mitose celular dos
enterócitos com redução na área absortiva do intestino delgado (4). Neste cenário, há a maior
proliferação de bactérias patogênicas, ocorrendo aumento nas desordens entéricas e menor digestão
e absorção de nutrientes dietéticos, resultando em menor desempenho (3). Para contornar esses
efeitos deletérios são utilizados antimicrobianos em doses promotoras na dieta dos leitões, mas há
uma crescente preocupação do mercado consumidor sobre a possível seleção e desenvolvimento de
cepas bacterianas resistentes a antimicrobianos utilizados na medicina humana, resultando na
proibição da sua inclusão como melhorador de desempenho em vários países (9). Assim, torna-se
necessário o estudo de compostos que substituam os antimicrobianos como melhorador de
desempenho, como por exemplo, os prebióticos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi de avaliar
os efeitos da inclusão de mananoligossacarídeo (MOS), β-glucano, frutoligossacarídeo (FOS) e
galactoligossacarídeo (GOS) em dietas de leitões em fase de creche sobre a microbiologia do
conteúdo do ceco dos animais.
Materiais e métodos
O experimento foi realizado no Setor de Suinocultura da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia – UNESP, Câmpus de Botucatu/SP, e aprovado pela Comissão de Ética no
Uso de Animais (Protocolo nº 133/2016). Foram utilizados 40 leitões recém-desmamados com idade
média de 21 dias (peso vivo inicial médio 7,030kg ± 0,640kg). Os leitões foram alojados
individualmente em baias suspensas, com piso anterior concretado e posterior ripado plástico, com
área de 1,70 m2, equipadas com bebedouro tipo chupeta, comedouro tipo calha e campânulas com
resistência elétrica. Durante o período experimental (14 dias) os leitões receberam dieta pré-inicial
1 à vontade. As dietas eram isoenergéticas, isoprotéicas e foram formuladas de modo a atender as
exigências nutricionais mínimas dos animais, de acordo com Rostagno et al. (6). O delineamento
experimental adotado foi de blocos ao acaso com cinco tratamentos e oito repetições, e o animal foi
considerado a unidade experimental. Os tratamentos avaliados foram: T1 = dieta basal com inclusão
de antibiótico promotor de crescimento (120 ppm de halquinol – clorohidroxiquinolina 60%); T2 =
dieta basal com adição de MOS e β-glucano (3,0 kg/t); T3 = dieta basal com adição de MOS e βglucano (2,0kg/t) + GOS e FOS (1,0kg/t) (1:9); T4 = dieta basal com adição de MOS e β-glucano
(2,0kg/t) + GOS e FOS (1,0kg/t) (3:7); T5 = dieta basal com adição de MOS e β-glucano (2,0kg/t)
+ GOS e FOS (1,0kg/t) (5:5). No 14º dia do experimento, todos os animais foram abatidos para a
coleta do conteúdo do ceco, a fim de realizar a contagem de bactérias em UFC/g (coliformes totais,
E.coli, bactérias ácido láticas e Clostridium sulfito redutor) e a possível presença de Salmonella spp.
Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas por teste de Tukey
à 5% de probabilidade, usando o programa estatístico SAS 9.0 (2002).
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Resultados e discussão
Os tratamentos não influenciaram (P>0,05) a contagem microbiológica no conteúdo cecal
dos leitões. Resultados semelhantes foram encontrados por Utiyama et al. (8) e Silva et al. (7), em
que não foram observadas diferenças estatísticas na microbiota intestinal com a inclusão de
prebióticos na dieta de leitões recém-desmamados. Contudo, Castillo et al. (1) verificaram
diminuição na contagem de Enterobactericiae em animais que receberam dietas com inclusão de
parede celular de levedura (MOS + β-glucano) (0,2%), enquanto Zhao et al. (10) observaram
diminuição na população de E.coli no trato gastrintestinal dos leitões alimentados com MOS (0,1%).
A condição experimental de baixo desafio sanitário imposto aos animais neste experimento não
alterou o perfil da microbiota do ceco, uma vez que os melhores resultados com aditivos prebióticos
são obtidos quando os animais estão sujeitos a maiores efeitos estressores (maior pressão sanitária,
taxa de lotação, entre outros) (5). Ademais, as dietas utilizadas nos experimentos eram altamente
digestíveis, o que pode ter favorecido o equilíbrio da microflora intestinal dos leitões, além de ter
limitado o desenvolvimento de bactérias patogênicas no trato gastrintestinal pela redução de
substrato disponível ao crescimento bacteriano, mascarando o potencial efeito positivo dos
prebióticos sobre a flora bacteriana intestinal desses animais (2).
Conclusão
A combinação de prebióticos em dietas para leitões recém-desmamados, em condições de
baixo desafio sanitário, não alteram o perfil bacteriano cecal.
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Tabela 1. Quantificação microbiológica (CFU/g) do conteúdo do ceco dos animais aos 35 dias de
idade
Dietas experimentais¹
Variáveis
T1
T2
T3
T4
T5
CV2
P valor
Coliformes totais

4,28

3,81

4,15

3,70

3,67

21,0926

0,4877

E. coli

3,50

2,94

2,72

2,70

2,72

54,1339

0,8251

Bactérias láticas

8,02

7,32

7,09

7,34

7,41

18,5853

0,7359

CSR.3

2,04

1,97

1,70

1,93

2,16

40,9074

0,8409

ausente

ausente

ausente

ausente

ausente

-

-

Salmonella sp.

¹T1 = dieta basal com inclusão de antibiótico promotor de crescimento (120 ppm de halquinol –
clorohidroxiquinolina 60%), T2 = dieta basal com adição de MOS e β-glucano (3,0 kg/t); T3 = dieta basal com
adição de MOS e β-glucano (2,0kg/t) + GOS e FOS (1,0kg/t) (1:9), T4 = dieta basal com adição de MOS e βglucano (2,0kg/t) + GOS e FOS (1,0kg/t) (3:7), T5 = dieta basal com adição de MOS e β-glucano (2,0kg/t) +
GOS e FOS (1,0kg/t) (5:5); 2CV = Coeficiente de variação; 3CSR = Clostridium sulfito redutor.
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Introdução
A suplementação de agonistas beta-adrenérgicos como a ractopamina (RAC) no segundo
terço da gestação de fêmeas suínas melhora o aporte nutricional dos fetos (1), sendo uma alternativa
para aumentar o número de fibras musculares ao nascimento, determinando um incremento no tecido
muscular dos leitões e melhorando o desempenho pós-natal até a idade do abate (2). No entanto, a
RAC por ser similar às catecolaminas naturais pode gerar alterações comportamentais e fisiológicas,
determinando respostas típicas de estresse na fêmea (3). Assim, o objetivo deste trabalho foi
identificar os efeitos da inclusão de 10mg e 20mg de RAC, dos 25 a 50 dias da gestação sobre o
desempenho da matriz e a vitalidade dos leitões.
Materiais e métodos
O experimento foi conduzido nas instalações experimentais do Laboratório de Pesquisa em
Suínos (LPS) da FMVZ/USP, foram utilizadas 40 matrizes suínas (Large White x Landrace) alojadas
em gaiolas individuais, as quais foram divididas em 3 tratamentos, a saber: RAC20: 20 mg de
ractopamina; RAC10: 10 mg de ractopamina; CON: controle (Sem ractopamina). O tratamento foi
administrado através da alimentação no período experimental de 25 dias até os 50 dias da gestação
segundo o recomendado por HOSHI e colaboradores (1). Durante a gestação foi fornecido 2,5 kg de
ração de gestação, seguindo as recomendações de Rostagno (4), dividido em 2 arraçoamentos por
dia. As seguintes medidas foram utilizadas para avaliar o desempenho reprodutivo das fêmeas:
número total de leitões nascidos (NT), número de leitões nascidos vivos (NV), número de leitões
natimortos (NM), mumificados (MM), peso do médio do leitão ao nascimento (PMN) e Peso anexos
fetais (PAF). Para a avaliação da vitalidade foi utilizado o teste de pontuação apgar adaptado por
Zaleski e Hacker (5) e modificado por Motta-Rojas (6), medindo os seguintes parâmetros: frequência
cardíaca (bradicardia, normal e taquicardia), tempo entre nascimento e a primeira respiração (> 1
min, entre 16 s e 1 min e <15 s), cor da pele no focinho (pálido, rosa ou cianótico), tentativa de ficar
em pé de 4 apoios (> 5 min, entre 1 e 5 min, e <1 min) e mancha da pele com mecônio (grave, leve
ou ausente). Cada variável foi classificada de 0 (o menos favorável) para 2 (o mais favorável) dentro
de uma pontuação global variando de 1 a 10 para cada leitão nascido. Uma pontuação menor que 6
indicou falha ao passar do teste de escala de vitalidade. Os critérios de inclusão para formar os
grupos foram obtidos exclusivamente do escore de vitalidade, independentemente da ordem de
nascimento e gênero. Os leitões foram classificados em três grupos segundo a pontuação do apgar:
vitalidade baixa (classificação ≤ 5 pontos); vitalidade média (entre 6 e 7 pontos), e vitalidade alta
(classificação ≥ 8 pontos); Todas as medidas de vitalidade foram realizadas no primeiro minuto de
vida (7).
Utilizou-se delineamento em blocos casualizados, sendo considerado a sala e a ordem de
parto como bloco. Os dados foram analisados pelo PROC MIXED, usando a versão 9.3 do programa
SAS. As médias foram comparadas pelo teste de PDIFF, sendo considerado significativo quando o
P<0.05.
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Resultados e discussão
Não foi observado efeito do tratamento para o número de leitões nascidos totais, nascidos
vivos, natimortos, mumificados, peso médio ao nascimento e peso dos anexos fetais (P > 0,05;
Tabela 1). No entanto, dentro da classificação do escore da vitalidade (Tabela 2), foi observado
efeito do tratamento na porcentagem de vitalidade média (P=0.0164), porém não foi observado
diferenças na porcentagem de vitalidade baixa e alta (P > 0,05). O uso de ractopamina no segundo
terço da gestação, determina efeitos positivos no aumento do número de fibras musculares ao
nascimento, mas não nos valores de desempenho da fêmea (1). Quanto ao peso dos anexos fetais
não foi observado efeito do tratamento provavelmente por estar correlacionado ao número de leitões
nascidos totais (r=0.56858) que foi muito variável entre os diferentes tratamentos.
Não foi observado efeito do tratamento quanto aos leitões de baixa e alta vitalidade (P>
0,05) que pode ser explicado pelo peso ao nascimento, o qual não foi influenciado pelo tratamento,
já que leitões mais pesados têm maiores dificuldades para passar pelo canal do parto (7). No entanto
o uso de 20 mg ractopamina diminuiu a porcentagem de leitões de vitalidade média. É importante
salientar que a vitalidade dos leitões não foi influenciada negativamente pelos tratamentos visto que
não houve diferença estatística quanto ao número de leitões de baixa vitalidade, porém a
porcentagem da vitalidade alta do RAC20mg foi numericamente superior.
Conclusão
A ausência de influência negativa sobre leitões indica que suplementação de ractopamina
no período de 25 a 50 dias da gestação é segura para tanto para os aspectos reprodutivos quanto para
a vitalidade do leitão.
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Tabela 1. Efeito do tratamento sobre número total de leitões nascidos (NT), número de leitões
nascidos vivos (NV), número de leitões natimortos (NM), mumificados (MM), peso médio do
leitão ao nascimento (PMN), Peso anexos fetais (PAF).
Variáveis
Tratamento
PMN
PAF
NT
NV
NM
MM
(kg)
(kg)
Controle
18.58±3.18 16.42±3.45 1.42±2.47 1.33±1.30 1.29±0.12 4.22±1.16
RAC10 mg
16.38±4.72 14.31±4.80 1.85±2.58 0.54±0.78 1.35±0.27 4.04±1.13
RAC20 mg
17.80±4.77 15.73±4.30 1.33±1.18 1.67±2.13 1.35±0.23 4.43±1.47
Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística pelo teste PDIFF (P<0.05)

Tabela 2. Efeito do tratamento sobre a classificação do escore de vitalidade dos leitões
Vitalidade
Tratamento
Baixa (%)
Média (%)
Alta (%)
Controle
0.00
23.42a ±15.72
76.58±15.72
RAC10 mg
4.62±6.75
25.90a ±18.18
69.48±17.74
RAC20 mg
3.44±5.65
15.96b ±10.06
80.59±9.80
Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística pelo teste PDIFF (P<0.05)
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Introduction
At weaning, piglets are exposed to stressors factors such as maternal separation and changes
in diet, from liquid to solid, which contributes to the low development of the enzymatic system, a
decrease in feed intake in the first days after this handling, and an impairment of growth
performance. Furthermore, at weaning the digestive system of piglets undergoes modifications as
increased production of pancreatic enzymes and of digestive aids organs (3), until they are prepared
for the digestion of ingredients of vegetable origin. The variation of gastric pH, due to diet, is of
decisive importance in the health and digestive state (8). The use of highly digestible and palatable
diets has been used in order to stimulate feed intake, and it is possible to highlight the use of
sweeteners as additives for this purpose (4). Sucrose, in addition to being a concentrated and readily
available source of energy, it is a natural sweetener which presents high preference by piglets.
Saccharin sodium, which shows a sweetness 300 to 500 times greater than sucrose for humans, and
has no energetic power in the diet (6), and neotame, derived from aspartame, which is a non-nutritive
and non-caloric palatabilizer with a high sweeteness potential, which may be 6.000 to 10.000 times
sweeter than sugar, and has properties that increase the flavor of diet (5), may be used in the piglets
diet. Thus, considering the diversity of sweeteners used in the piglets’ diet and the questions about
safety for health in the use of artificial palatabilizers, the objective of this study was to evaluate the
inclusion of sugar, saccharin sodium and saccharin sodium associated with neotame in the diet of
weaned piglets on pH, relative weight and length of organs.
Materials and methods
Thirty-two weaned piglets (crossbreed of commercial lineage), with an initial BW of
7.27±0,7kg (26-d old) were housed in pens (3.4m²), equipped with a nipple drinker and feeder trough
type. Animals received water and feed ad libitum. A randomized complete block design (eight
replicates) was carried out with four treatments: Ref – basal diet without sweetener; Sug – basal
diet with 5% of sugar, Sac – basal diet with 0.035% of saccharin sodium and Neo – basal diet with
0.035% of saccharin sodium + neotame-based sweetener. On the end of experiment (experimental
period 14 d), the animals were stunned by eletronarcosis and slaughtered to collect the organs
without digestive contents (stomach, liver, spleen, small intestine, large intestine, pancreas, lung,
heart and right and left kidneys) to calculate the relative organ weight, (organ weight divided by the
animal carcass weight). It was measured the length of small and large intestine, and the pH content
of stomach, jejunum and cecum using a digital peagameter. All diets were isoenergetic, isoproteic
and formulated to meet the minimum nutritional requirements of the animals, per Rostagno et al.
(7). The data were submitted to the variance analysis technique and supplemented with the Tukey
test for the comparisons of averages, and the alpha level of P<0.05 was used as the criterion for
statistical significance, using the software SAS 9.3 (2001).
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Results and discussion
No significant differences (P>0.05) were observed for the content of stomach, jejunum and
cecum pH, as well as for the relative weight and length of weaned piglets’ organs (Table 1). There
are several factors that may alter the weight and length of organs, such as energy intake, amount of
protein in the diet, amount of synthetic amino acids ingested, dietary fiber, environment and the use
of other additives (1). Corroborating with the present study, Zhu et al. (9) also found no significant
differences in weight of piglets’ organs when the inclusion of increasing levels of neotame (0, 50
and 500mg/kg) was tested. In the other hand, Martinez et al. (4) evaluated the use of 3% of sugar,
0.015% of sweetener based on saccharin sodium + neohespiridin and a control diet to piglets, found
difference in the relative weight of the animals’ stomach fed with the sweetener based diet and the
diet control. The absence of difference in the results found for the relative weight and length of
organs may be due to the fact that, in the present study the animals presented similar feed intake and
weight gain among the evaluated diets. The pH value of organs content found in the present study
is similar with those in the literature (2). Although evaluating different diets, all of these diets
compositions had very low variance in relation to the amount of ingredients used, and they were
highly digestible and palatable, as well as isoenergetic and isonutritives, which could have
influenced none significant differences in the results.
Conclusions
The inclusion of sugar, saccharin sodium and saccharin sodium associated with neotame in
the diet of weaned piglets do not affect the pH content of stomach, jejunum and cecum, the relative
organ weight and length of small and large intestine.
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Table 1. Relative weight, length of organs and pH of the animals at 40-d old
Experimental diets1
CV2
P Value
Sug
Sac
Neo
Relative weight of organs (%)
Stomach
0.68
0.66
0.66
0.63
9.62
0.4641
Liver
2.87
2.90
2.68
2.77
6.47
0.1024
Spleen
0.19
0.19
0.17
0.18
14.39
0.7451
3
Small Int.
4.48
4.44
4.83
4.91
16.20
0.5045
4
Large Int.
1.95
1.90
1.95
2.00
10.17
0.8064
Pancreas
0.29
0.25
0.27
0.23
28.53
0.3931
Lung
1.06
1.07
1.02
1.02
9.57
0.5906
Heart
0.52
0.52
0.51
0.50
6.67
0.6061
Right kidney
0.30
0.30
0.29
0.28
10.42
0.3482
Left kidney
0.30
0.30
0.30
0.28
11.68
0.7065
Length of organs (meters)
3
Small Int.
11.77
11.90
12.14
11.98
10.51
0.9437
Large Int.4
2.33
2.06
2.10
2.31
18.54
0.4259
pH value
Stomach
3.94
3.86
3.82
3.48
20.99
0.6701
Jejunum
5.53
5.49
5.68
5.42
3.63
0.0983
Cecum
6.09
5.94
5.93
6.11
3.51
0.1822
1
Ref – basal diet without sweetener; Sug – basal diet with 5% of sugar; Sac – basal diet with 0.035% of saccharin sodium; Neo – basal diet
with 0.035% of saccharin sodium + neotame-based sweetener. 2CV = Coefficient of variation; 3Small Int. = small intestine; 4Large Int. =
large intestine.
Items
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Introdução
A suinocultura tem se caracterizado pela seleção genética para aumento da prolificidade, o
que resultou no aumento de mais de um leitão nascido vivo por fêmea (de 11,4 para 12,7), de 2007
a 2016 nos planteis brasileiros (1), reduzindo consequentemente, o peso médio ao nascer. Aumentar
o peso dos leitões ao nascimento é economicamente importante, visto que leitões mais pesados
necessitam de menos tempo para atingir o peso ideal de abate (2). Nesse contexto, o aumento na
quantidade diária de ração fornecida, na fase final de gestação (bump feeding), é tradicionalmente
praticado com o objetivo de aumentar o peso ao nascer, pois é nessa fase que há maior crescimento
fetal (6). Entretanto, os benefícios desse manejo, quando aplicado em porcas, são inexistentes ou
controversos, embora haja indícios de efeitos positivos para leitoas (3). Nesse sentido, o objetivo foi
avaliar, em um estudo de dose-resposta, os efeitos de diferentes quantidades de ração, fornecidas na
fase final de gestação, sobre o desempenho produtivo e reprodutivo de leitoas.
Materiais e métodos
Foram utilizadas 977 leitoas de duas linhagens genéticas (Camborough - Agroceres PIC® e
DB 90 - DB Genética Suína®), de uma granja de quinto sítio, localizada na cidade de Iomerê - SC.
Até o dia 90 de gestação, as fêmeas receberam 1,8 kg/dia de uma dieta com 3,2 Mcal EM/kg, 0,60%
de lisina digestível e 12,4% de proteína bruta. No dia 90 de gestação, as fêmeas foram distribuídas
uniformemente, de acordo com o seu peso, em quatro grupos que receberam diferentes quantidades
de ração (1,8, 2,3, 2,8 ou 3,3 kg/d), do dia 90 de gestação até o parto. O arraçoamento nessa fase
final de gestação foi manual, duas vezes ao dia. As fêmeas foram avaliadas individualmente quanto
ao peso, escore corporal visual (ECV), escore de caliper (Ecal) e espessura de toucinho (ET), em
três momentos: dia 90 e 110 de gestação e ao desmame. Todos os leitões nascidos vivos e natimortos
foram pesados individualmente em um período de até 12 h após o parto. O fornecimento de ração
na maternidade foi ad libitum, com registro do total consumido e das perdas. Os dados foram
analisados usando a versão 9.3 do programa SAS pelo uso do procedimento GLIMMIX e de
contrastes ortogonais polinomiais lineares e quadráticos.
Resultados e discussão
Foi confirmada a uniformidade dos grupos (P>0,43), no dia 90, para as variáveis peso (kg;
185,76 ± 0,44), ECV (3,52 ± 0,01), ET (mm; 13,21 ± 0,08) e Ecal (14,96 ± 0,75). Os ganhos de peso
(Figura A), ECV, ET e Ecal das fêmeas, entre o dia 90 e 110, aumentaram linearmente (P<0,001) à
medida que houve aumento na quantidade diária de ração consumida no período. Ao parto, os grupos
não diferiram entre si quanto ao número total de leitões nascidos e o coeficiente de variação do peso
de leitões nascidos vivos (NV) e natimortos (NM) (Tabela 1; P>0,05). Entretanto, houve uma
tendência de efeito quadrático da quantidade de ração para o número de NV (P=0,08). O grupo que
consumiu 1,8 kg na gestação apresentou o menor percentual de NM, diferindo dos demais grupos,
os quais foram iguais entre si. Resultados semelhantes foram encontrados em porcas, quando houve
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aumento na quantidade diária de energia (4). Foi observada tendência de efeito quadrático da
quantidade de ração (Figura 1B) para peso médio dos leitões (P=0,08) e peso total da leitegada
(P=0,06). Quando usadas quantidades menores de ração (1,8 vs 2,2 kg/d), Mallmann (5) também
não encontrou benefícios com a prática do bump feeding. As perdas de peso entre o dia 110 e
desmame aumentaram linearmente com o aumento da quantidade de ração fornecida na gestação
(Figura A; P<0,001). O consumo de ração na maternidade foi linearmente superior para as fêmeas
que consumiram a menor quantidade de ração fornecida na gestação (Tabela 1; P<0,001). Com isso,
o grupo com maior ganho de peso na fase de gestação foi o que teve maior perda na fase subsequente,
o que é explicado pela relação negativa entre peso ao parto e consumo de ração na lactação (5).
Conclusão
O fornecimento de maior quantidade de ração para leitoas, na fase final da gestação, não
implica em aumento substancial do peso dos leitões ao nascimento e aumentou a natimortalidade. A
prática do bump feeding aumentou o ganho de peso da fêmea no final da gestação,
consequentemente, aumentando a perda de peso parto e desmame devido ao menor consumo de
ração na lactação, o que implica em necessidade de avaliação da relação custo:benefício do
fornecimento de maior quantidade de ração para leitoas gestantes.
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Figura 1. A: Ganho de peso (kg; coluna) das fêmeas, do dia 90 ao 110 de gestação, e perda de peso (kg; linha) entre
o dia 110 e o desmame. B: Peso médio dos leitões ao nascer (g; coluna) e peso total da leitegada (kg; linha).
Ganho de peso dia 90-110 e perdas de peso dia 110-desmame, efeito linear P<0,001; Peso médio ao nascer, efeito quadrático
P=0,08; Peso total da leitegada, efeito quadrático P=0,06.

Tabela 1. Desempenho ao parto de leitoas, de acordo com a quantidade de ração fornecida entre o dia 90 de gestação
e o parto (média).
Quantidade de ração, kg/d
1,8
2,3
2,8
3,3
Efeitos
EPM
Item
n = 244 n = 242 n = 241
n = 250
Linear
Quadrático
Total de leitões nascidos, n
14,5
14,1
14,3
14,3
0,30
0,60
0,33
Leitões NV, n
13,7
13,2
13,2
13,4
0,20
0,21
0,08
Leitões NM¹, %
3,4a
4,6b
5,5b
4,2b
0,50
Consumo de ração, kg/d
4,16
4,07
3,76
3,88
0,23
0,01
0,17
NV = leitões nascidos vivos; NM = leitões natimortos; a, b na mesma linha indicam diferença entre os grupos; P ≤ 0,05
EPM = erro padrão da média.

269

