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Ação da bromexina oral sobre a resposta imune na mucosa 

respiratória dos suínos 

Adada G1, Matté F1, Piroca L1, Ternus EM*1, Praxedes-Campagnoni DI1, Mesa D2 

¹Vetanco S.A; ²Imunova Análises Biológicas LTDA. Autor para correspondência: eduardo@vetanco.com.br 

Palavras-chave: Imunidade, bromexina, mucosa respiratória. 

Introdução 

A bromexina (2-amino-3, 5-dibromo-N-ciclo-hexil-N-metilbenzilamina) é um derivado 

sintético da vasicina, um dos ingredientes ativos da planta asiática Adhatoda vasica. Sua eficácia foi 

comprovada na normalização do muco no trato respiratório e introduzida pela primeira vez em 1963, 

como medicamento secretolítico ou mucolítico (2). Seu uso aumenta a secreção de imunoglobulinas 

A (IgA) previamente produzidas pelas células do complexo imune no sistema respiratório em suínos 

(4). Apenas IgA e IgM são efetivamente secretados para as mucosas, sendo que IgA corresponde à 

maior parte dos anticorpos nesses locais e por estar presente no lúmen intestinal, esta forma de 

anticorpo é uma das principais responsáveis pela resposta imune adaptativa local (3). Os linfócitos 

T duplo-marcados (CD4+ CD8+) são uma particularidade dos suínos visto muito raramente em outros 

mamíferos. Com a maturidade, essas células passam a ser cada vez mais importantes para a 

imunidade local, estando presente em grandes quantidades nos órgãos linfoides periféricos (7). O 

presente estudo buscou avaliar a resposta imune de mucosa de suínos tratados com bromexina. 

Material e métodos 

O experimento foi realizado na fase de creche. Foram utilizados 48 leitões, separados em 

dois tratamentos, grupo tratado com bromexina (GT) e grupo controle negativo (GC). O GT recebeu 

via água de bebida uma solução à base de bromexina 1% (1 mg por Kg de peso vivo) durante 5 dias. 

Foram realizadas 48 coletas de sangue e de lavado nasotraqueal (n=24/grupo), divididas em 2 etapas: 

48h e 96h após o início do experimento. Do sangue total foram extraídos os leucócitos por meio de 

Histopaque e centrifugação, seguido de lavagem com solução tamponada. Os anticorpos específicos 

foram adicionados às células obtidas, incubados por 30 minutos e fixados com paraformaldeído para 

posterior análise no citômetro de fluxo FACSC alibur (Becton and Dickinson). Os lavados 

nasotraqueais foram coletados dos animais anestesiados com quetamina e xilazina. Para isso, foi 

injetado um volume de solução fisiológica, o qual foi então recuperado por meio de sonda urinária 

e seringa. Os Linfócitos T duplo-marcados e a fagocitose foram analisados pelo método de 

citometria de fluxo. As IgAs foram quantificadas pelo método de Bradford para quantificação de 

proteína total. Os testes estatísticos utilizados estão apresentados abaixo de cada gráfico e o software 

utilizado para realização das análises foi GraphPad Prism 6. 

Resultados e discussão 

A quantidade relativa de IgA total foi elevada pela bromexina com 48h (Figura 1), visto 

que esta aumenta o turnover de muco, elevando a secreção de IgA previamente produzida pelas 

células imunes do sistema respiratório (6). Na coleta das 96h, ambos os grupos obtiveram resultados 

semelhantes, pois a bromexina não aumenta a produção de IgA, mas sim a sua secreção.O número 

de linfócitos T duplo-marcados foi elevado (P = 0,09) nos animais tratados (Figura 2). Essas células 

são importantes na imunidade tecidual, e sua elevação após o uso de bromexina pode condizer com 

essa premissa (7). Metabólitos da bromexina parecem ser capazes de ativar a resposta imune celular, 

embora reduzam a inflamação local (1,5). Ao controlar o burst respiratório que é comum após a 

fagocitose, a bromexina inibe o estresse oxidativo associado ao processo inflamatório (4).  

Conclusão 

A bromexina intensificou a secreção de IgA no trato respiratório dos suínos 48 horas após 

o início do tratamento. O número de linfócitos T duplo-marcados aumentou no grupo de animais 
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tratados. Desta forma, conclui-se que, através da diminuição da atividade fagocítica têm-se uma 

redução no processo inflamatório na mucosa respiratória dos suínos tratados com bromexina. 
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Figura 1. Quantificação relativa de IgA total. Os resultados estão separados por data de coleta. 

Cada ponto representa um animal. As linhas e barras representam média e desvio padrão. 

Análise estatística de t de Student (P < 0,05). 

 

 
Figura 2. Porcentagem de leucócitos no lavado nasotraqueal. O eixo vertical apresenta à 

porcentagem de leucócitos encontrados. Diferenças significativas são representadas pelo P 

respectivo. Análise estatística de t de Student (P < 0,05). 
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Caracterização das práticas de aclimatação de leitoas para 

Mycoplasma hyopneumoniae utilizadas no Brasil 

Takeuti KL*1, Musskopf MNM1, De Conti ER1, Silva GS2, Bortolozzo FP1 & 

Barcellos DESN1  

1Setor de Suínos, Faculdade de Veterinária - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre – BR. 2Carthage Innovative Swine Solutions, Carthage – US. *Autor para correspondência: 

karinelt87@yahoo.com.br 

Palavras-chave: Adaptação, Controle, Pneumonia Enzoótica. 

Introdução 

Mycoplasma (M.) hyopneumoniae está associado a relevantes perdas econômicas na 

suinocultura devido à diminuição dos índices zootécnicos na fase de crescimento e terminação, além 

de aumentar gastos com vacinas e antimicrobianos para controlar a infecção (2). As leitoas 

consistem no grupo de maior risco de transmissão desse agente para suas leitegadas (1), sendo que 

a aclimatação pode ser uma alternativa de manejo utilizada para reduzir a excreção da matriz durante 

o período lactacional, diminuindo as chances de contaminação dos leitões nesta fase. Dessa forma, 

o objetivo deste estudo é caracterizar as práticas de aclimatação de leitoas para M. hyopneumoniae 

utilizados no Brasil. 

Material e métodos 

O estudo foi realizado através de um questionário, composto por 16 perguntas distribuídas 

em quatro tópicos: 1) Informações gerais sobre a granja: tipo de propriedade, localização e tamanho 

de plantel; 2) Informações sobre as leitoas de reposição: taxa de reposição anual, idade, origem das 

leitoas e status sanitário das leitoas na chegada; 3) Perguntas sobre a presença e utilização de 

quarentenário na granja; 4) Informações sobre a aclimatação: tipo, local, duração da aclimatação, e 

uso de vacinas e antimicrobianos durante o período.  

O questionário foi direcionado a Médicos Veterinários responsáveis por granjas brasileiras 

positivas para M. hyopneumoniae que realizam reposição do plantel reprodutivo, como granjas de 

ciclo completo, unidades produtoras de leitões (UPL), granjas multiplicadoras, quarto ou quinto 

sítios e granjas núcleo. As respostas foram obtidas através de um formulário online ou entrevista 

presencial realizada pelos coautores entre os anos de 2018 e 2019. Cada questionário continha 

informações a respeito de uma granja e todos os dados foram coletados anonimamente. 

Resultados e discussão 

A pesquisa foi respondida voluntariamente por 89 Médicos Veterinários responsáveis por 

89 granjas, representando um total de 285.970 matrizes localizadas em 8 estados brasileiros. O tipo 

de granja mais frequentemente avaliado foi a UPL, que representou um total de 53,9% (48/89) das 

propriedades avaliadas e a maioria dos entrevistados relatou que as granjas pertenciam a um sistema 

de integração, correspondendo a 58,4% (52/89). 

A taxa de reposição de leitoas anual média foi de 53,6% com idade média de chegada nas 

granjas de 147,5 dias, a qual variou de 0 a 280 dias. Quanto à origem das leitoas de reposição, 58,4% 

(52/89) eram provenientes de reposição externa, 33,7% (30/89) eram oriundas reposição interna e 

7,9% (7/89) faziam reposição mista (externa e interna). Já em relação ao status sanitário das leitoas 

de reposição externa ou mista, 55,9% (33/59) relataram receber leitoas oriundas de granjas positivas 

para M. hyopneumoniae, 23,7% (14/59) de granjas negativas, 11,9% (7/59) de origem mista (positiva 

e negativa), e 8,5% (6/59) de granjas com status desconhecido. Vale ressaltar que nas granjas que 

recebiam leitoas de origem externa ou mista, até 10 origens diferentes eram utilizadas para 

reposição, o que consiste em um risco de introdução de diferentes variantes de M. hyopneumoniae, 

as quais podem não apresentar proteção cruzada entre si (3). 

Um total de 80,9% (72/89) das granjas avaliadas não possuíam quarentenário. Vale ressaltar 

que a ausência de quarentenário nas granjas aumenta o risco à entrada de animais portadores de 

mailto:karinelt87@yahoo.com.br
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infecções exóticas ou às quais a granja possa ser livre, além de uma menor eficiência em controlar 

enfermidades que venham eventualmente ocorrer após a chegada dos animais. Quanto ao alojamento 

das leitoas na chegada nas granjas, 38,2% (34/89) possuíam galpão para recebimento de leitoas, 

35,9% (32/89) alojavam as leitoas em galpões de gestação, e 3,4% (3/89) alojavam as leitoas com 

porcas de descarte logo quando introduzidas nas granjas. Um dado interessante foi a ocorrência de 

recebimento de leitoas já aclimatadas em recrias externas às granjas, representando 4,5% (4/89), o 

que pode caracterizar um risco de introdução de novas variantes de M. hyopneumoniae. Os tipos de 

aclimatação praticados variaram entre: ausência de manejo, contato com leitoas mais velhas que 

apresentavam sinais clínicos de doença respiratória, contato com leitoas positivas para M. 

hyopneumoniae confirmadas através de diagnóstico laboratorial, contato com fêmeas descarte que 

apresentavam ou não sinais clínicos respiratórios e contato com suínos em terminação. As 

frequências para cada tipo de manejo utilizado para aclimatar os animais encontram-se na Tabela 1. 

Sabendo-se da importância das leitoas na dinâmica de infecção de M. hyopneumoniae, a sua 

aclimatação consiste em um dos principais manejos que visam controlar a infecção nos planteis, e 

embora seja uma prática que a maioria das granjas realiza, 41,6% relataram não realizar esse tipo de 

controle. 

Além disso, um total de 66,3% (59/89) dos entrevistados citou vacinar as leitoas para M. 

hyopneumoniae na chegada, sendo a vacinação com duas doses mais frequente (54,2%; 32/59). 

Referente ao uso de antimicrobianos na chegada das leitoas, 57,3% (51/89) das granjas realizam 

esse manejo, sendo a amoxicilina e a tulatromicina os antimicrobianos mais utilizados. Vale ressaltar 

que o uso de drogas antimicrobianas com ação frente a M. hyopneumoniae não é indicado na chegada 

das leitoas nas granjas, já que se espera que esses animais sejam expostos ao agente.   

Conclusão 

Embora já seja amplamente difundido o conceito de que as leitoas desempenham um papel 

fundamental na transmissão de M. hyopneumoniae, os resultados deste trabalho demonstram que a 

grande maioria das granjas brasileiras realiza reposição externa de origem positiva para M. 

hyopneumoniae, o que representa um risco na introdução de novas variantes. Além disso, um total 

de 41,6% das granjas não realiza nenhum tipo de manejo de aclimatação de leitoas, favorecendo a 

circulação do agente nos planteis e a sua transmissão para leitões suscetíveis durante a lactação. 

Referências 

(1) Calsamiglia M.; Pijoan C.; Bates P. et al. Colonisation state and colostral immunity to Mycoplasma hyopneumoniae 

of different parity sows. The Veterinary Record; v. 146, n. 18, p. 530-532, 2000. (2) Pieters M.G.; Maes D. 

Mycoplasmosis. Zimmerman JJ, Karriker LA, Ramirez A, Schwartz KJ, Stevenson GW, Zhang J. (eds). In: Diseases of 

Swine. 11th ed.  Oxford, UK: John Wiley & Sons. cap. 56, p.863-883, 2019. (3) Villarreal I.; Maes D.; Meyns T. et al. 

Infection with a low virulent Mycoplasma hyopneumoniae isolate does not protect piglets against subsequent infection with 

a highly virulent M. hyopneumoniae isolate. Vaccine; v. 27, n. 12, p. 1875-1879, 2009. 

 

Tabela 1: Métodos de aclimatação de leitoas utilizadas em 89 granjas brasileiras. 

Método de aclimatação Frequência, % (n) 

Contato com porcas de descarte (com ou sem tosse) 29,2% (26/89) 

Contato com leitoas mais velhas com tosse 20,2% (18/89) 

Contato com leitoas mais velhas positivas* para M. hyopneumoniae 4,5% (4/89) 

Contato com suínos em terminação 4,5% (4/89) 

Não realizam 41,6% (37/89) 

Total  100% (89) 

*Confirmado por diagnóstico laboratorial  
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Forner RAN*1, Takeuti KL1, De Conti ER1, Santi M2, Bortolozzo FP1& Barcellos 
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Palavras chave: Pneumonia enzoótica, ordem de parto, aclimatação, epidemiologia, PCR em tempo real.  

Introdução 

Mycoplasma hyopneumoniae é o agente causador da pneumonia enzoótica e um dos 

principais agentes infecciosos primários envolvidos no complexo de doenças respiratórias dos 

suínos (3). A transmissão da porca para o leitão tem papel fundamental na epidemiologia da doença, 

sendo que as fêmeas jovens tem maior potencial de transmitir a bactéria para sua leitegada (1). A 

segregação de partos através do quinto sítio pode ser uma forma de controle para a pneumonia 

enzoótica (3,4). Nesse sistema, ocorre a separação das leitoas (OP0) e primíparas (OP1) do rebanho 

de fêmeas mais velhas (OP≥2). Da mesma forma a separação completa da progênie das fêmeas OP1 

das fêmeas OP≥2 pode ser obtida (4). Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar o 

efeito da segregação de partos sobre a dinâmica de infecção por M. hyopneumoniae e a ocorrência 

de lesões pulmonares ao abate. 

Material e métodos 

O estudo foi conduzido em três sistemas de produção de suínos (A, B e C). A origem das 

leitoas foi a mesma para as três granjas. As leitoas eram criadas em um sistema positivo para M.  

hyopneumoniae até a transferência para o quarto sítio, não foi realizada aclimatação dos animais. 

Do quarto sítio as fêmeas eram transferidas gestantes para a granja A (quinto sítio - OP1), da granja 

A as fêmeas foram transferidas para granja B após o primeiro parto (granja receptorada -  primíparas 

OP≥2), e a granja C consistiu de uma granja convencional (OP≥1) com reposição de leitoas 

diretamente do quarto sítio. Os leitões nascidos de cada UPL foram criados em creches e terminações 

únicas sem mistura de origens. Os protocolos de medicação e vacinação para M. hyopneumoniae 

foram semelhantes entre as granjas.  

Um total de 40 fêmeas de ordens de parto 1-6 foram selecionadas em cada granja e tiveram 

amostras de muco coletadas por cateter intratraqueal (5) de 0-3 dias antes do parto. Ao desmame (21 

dias) 2 leitões de cada fêmea foram selecionados e tiveram suabes nasais coletados. Desses mesmos 

leitões foram coletadas amostras de muco (5) aos 63, 100 e 140 dias de idade. Ao abate foram 

coletados fragmentos de pulmão e realizada avaliação do escore de pneumonia (2). As amostras 

foram avaliadas quanto à presença de M. hyopneumoniae por PCR em tempo real (5). A prevalência 

de M. hyopneumoniae em cada momento e os valores de lesão pulmonar foram comparados entre as 

granjas através de testes de comparação múltipla no software R. v3.2.  

Resultados e discussão 

Os resultados de prevalência de matrizes e leitões positivos para M. hyopneumoniae por 

PCR encontram-se na Tabela 1. Não houve diferença estatística significativa na prevalência de 

fêmeas positivas para M. hyopneumoniae ao pré-parto entre as granjas. Nos leitões aos 21 dias a 

prevalência foi significativamente maior na granja A e dos 100 dias de idade ao abate a prevalência 

foi significativamente maior na granja B. A ocorrência e severidade de lesões pulmonares foi 

significativamente maior na granja B (Tabela 2). Os resultados sugerem que a segregação de partos 

não foi eficaz no controle da doença, uma vez que a prevalência e a ocorrência de lesões foram 

maiores na granja receptora. Em teoria, a segregação de partos forneceria tempo suficiente para que 

as leitoas se infectassem, recuperassem e parassem de excretar a bactéria até a transferência para a 
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granja receptora (3,4). No entanto, a falta de aclimatação das fêmeas no presente estudo pode ter 

contribuído para que esse comportamento não ocorresse. Sem a aclimatação prévia, é possível que 

primíparas suscetíveis tenham sido introduzidas na granja receptora, contribuindo para a 

perpetuação da infecção por M. hyopneumoniae em todo o fluxo produtivo. Diferenças no desafio 

sanitário entre as granjas também podem ter contribuído com os resultados.  

Conclusão 

Nas condições do presente estudo a segregação de partos não foi efetiva no controle da 

infecção por M. hyopneumoniae. Estudos futuros combinando a segregação de partos com processos 

efetivos de aclimatação são necessários para elucidar a dinâmica de infecção nesses sistemas.  

Referências 
(1) Fano, E.; Pijoan, D.; Dee, S. et al.Assessment of the effect of sow parity on the prevalence of Mycoplasma 

hyopneumoniae in piglets at weaning. Proceedings of the 19th International Pig Veterinary Society Congress. 

Proceedings...2006.(2) Madec, F.; &Kobisch, M. Bilan lésionnel des poumons de porcs charcutiers à l’abattoir. Journées de 

la Recherche Porcine, v. 14, n. 8, 1982. (3) Maes, D.; Segales, J.; Meyns, T. et al. Control of Mycoplasma hyopneumoniae 

infections in pigs. Veterinary Microbiology, v. 126, n. 4, p. 297–309, 2008. (4) Moore, C. Parity Segregation. (J. M. Murphy, 
Ed.)5th London Swine Conference. Proceedings...London, Ontario, Canada: 2005.(5) Sponheim, A.; Alvarez J.; Fano, E. 

et al. Comparison of the sensitivity of laryngeal swabs and deep tracheal catheters for detection of Mycoplasma 

hyopneumoniae in experimentally and naturally infected pigs early and late after infection.Veterinary Microbiology, p. 
108500, nov. 2019. (6) Takeuti, K. L. Barcellos, D. E. S. N.; Andrade, C. P. et al.Infection dynamics and genetic variability 

of Mycoplasma hyopneumoniae in self-replacement gilts. Veterinary Microbiology, v. 208, p. 18–24, 2017. 

Tabela 1: Prevalência de matrizes e leitões positivos para Mycoplasma hyopneumoniae por PCR 

em diferentes sistemas produtivos.   

 Prevalência (%) de M. hyopneumoniae 

  Leitões 

Granja1 Matrizes 21 dias 63 dias  100 dias  140 dias  Abate 

A 6,06 20,37a 1,85 1,85b 0,00b 27,78b 

B 10,81 4,23b 0,00 15,49a 71,83a 78,87a 

C 8,82 7,58b 0,00 0,00b 1,52b 33,33b 
1Descrição das granjas: A – quinto sítio (OP1) (n = 33 fêmeas, 54 leitões), B – granja receptora 

(OP≥2) (n = 37, fêmeas, 71 leitões), C– granja convencional (OP≥1) (n = 34 fêmeas, 66 leitões). 

Letras diferentes indicam diferença estatística significativa na coluna (p< 0,05).   

 

Tabela 2: Prevalência e severidade de lesões pulmonares em suínos abatidos em diferentes sistemas 

produtivos. 
  

Idade(dias) 

Frequência 

pneumonia 

(%) 

Extensão da lesão (%)   

Granja1 n Média Min Máx SD Escore 

A 48 184 66,7b 8,86b 0,00 49,00b ±11,65 1,17 

B 61 177 100,0a 26,25a 1,50 60,75a ±15,69 2,90 

C 63 174 15,9c 1,14c 0,00 25,00c ±3,83 0,21 
1Descrição das granjas: A – quinto sítio (OP1), B – granja receptora (OP≥2), C – granja convencional 

(OP≥1). Letras diferentes indicam diferença estatística significativa na coluna (p< 0,05).   
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Serigueli, SRR*1 & Brehmer, M1
 

1IDEXX Livestock, Poultry and Dairy department. *Autor para correspondência: sara-
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Palavras-chave: Pleuropeneumonia suína, doença respiratória de suínos, perdas econômicas, diagnóstico, 

ELISA 

Introdução 

O Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) é o principal agente causador da 

pleuropneumonia suína, que é uma doença respiratória de grande relevância na suinocultura 

moderna. A doença pode ou não cursar com sintomatologia clínica respiratória, ou seja, tosse, 

dispneia e depressão. Quando a APP ocorre de forma assintomática a disseminação da doença é 

maior, sendo o APP um agente altamente infectante. Em plantéis onde o APP ocorre de forma aguda 

a mortalidade é elevada, especialmente na fase de terminação onde ocorre o declínio dos níveis de 

proteção decorrentes dos anticorpos maternos (1). As perdas econômicas do APP na produção de 

suínos podem variar entre $3 e $10 por suíno afetado, e tem relação com o baixo desempenho dos 

animais na terminação, custos de tratamento dos suínos afetados com antibióticos, aumento da 

mortalidade do plantel, aumento das condenações de pleurisia ao abate e aumento do número de 

refugos. A perda econômica poderá ser muito superior quando o APP ocorre concomitante com 

outros patógenos de vias respiratórias (como Mycoplasma hyopneumoniae ou Influenza por 

exemplo) (2).  

Material e métodos 

Foram coletadas amostras sanguíneas de suínos em três unidades terminadoras distintas. 

Os suínos coletados estavam sendo produzidos seguindo boas práticas de manejo, ambiente e 

biosseguridade e em acordo com a legislação vigente no Brasil (3). Foram coletados sangue de 1678 

suínos no período compreendido entre dezembro de 2016 e outubro de 2019, sendo 583 suínos 

analisados na terminação 01 (T01), 531 suínos na terminação 02 (T02) e 564 suínos na terminação 

03 (T03). Os animais coletados estavam na metade do período de engorda, idade em que o suíno 

enfrenta o maior desafio sanitário em função da queda da imunidade materna recebida. As amostras 

de soro, foram processadas segundo a técnica de ELISA- Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay 

(4) método indireto para detecção de todas as toxinas causadoras da pleuropneumonia suína. Os 

resultados foram calculados segundo critério de razão S/P (amostras positivas) para Actinobacillus 

pleuropneumoniae (APP). O cálculo de razão S/P foi realizado por software específico do teste 

ELISA utilizado conforme a Figura 1.  

Resultados e discussão 

Os níveis de anticorpos se mantiveram baixos ao longo do período desse estudo, podendo-se 

observar aumento da resposta imunologia durante o mês de outubro de 2017 na terminação 01 (T 

01), o que sugere a presença do patógeno a campo. A três propriedades analisadas apresentaram 

baixo índice de infecção por APP durante a maioria dos meses, os picos de detecção do agente 

infeccioso somente ocorreram durante os meses de outubro (2017 e 2018) indicando sazonalidade 

do agente (Figura 2).  

Conclusão 

A análise da razão S/P ao longo do tempo pode ser uma importante contribuição para o 

programa de monitoria e controle de Actinobacillus pleuropneumoniae em granjas de suínos. 

Informações sobre a dinâmica de anticorpos podem facilitar a tomada de decisões mais pontuais e 

assertivas contribuindo para a manutenção de status sanitário, redução da utilização de antibióticos, 

otimização de programas vacinais, erradicação de patógenos resultando em redução no custo geral 

de produção. 
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Figura 1. Cálculo de razão S/P e interpretação dos resultados. 

 

Figura 2. Índices de razão S/P de Actinobacillus pleuropneumoniae em granjas produtoras de 

suínos no Brasil, entre 2016 e 2019.  
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Introdução 

A presença e diversidade de elementos de resistência aos antimicrobianos em isolados de 

salmonela é um alerta sobre seu potencial risco para a segurança alimentar e a saúde pública (1). 

Desta forma, o controle microbiológico nos frigoríficos é fundamental para minimizar a 

contaminação das carcaças (3) e consequente risco ao consumidor. O objetivo deste estudo foi 

caracterizar cepas de Salmonella spp. isoladas de carcaças suínas na etapa de pré-resfriamento, 

quanto ao perfil fenotípico de resistência antimicrobiana.  

Material e métodos 

No período entre setembro e outubro de 2016, 126 carcaças foram amostradas em 3 

abatedouros frigoríficos de suínos sob Serviço de Inspeção Federal em Santa Catarina. No pré-

resfriamento, a cada 35 carcaças foi colhida uma amostra de meia carcaça em 4 regiões: lombo, 

papada, pernil e barriga. Utilizou-se esponjas abrasivas estéreis em uma área de 100 cm², totalizando 

400 cm² por amostra, delimitado por molde estéril em cada um dos pontos de acordo com a Instrução 

Normativa nº 60/2018/MAPA. 

O isolamento do gênero Salmonella seguiu a ISO 6579:2002 e a sorotipificação realizada 

na Fundação Instituto Oswaldo Cruz. A caracterização fenotípica do perfil de resistência foi 

realizada por antibiograma descrito no CLSI (2). Foram selecionados antimicrobianos de interesse 

em saúde pública, sendo eles: cloranfenicol 30 µg, gentamicina 10 µg, meropenem 10 µg, 

tetraciclina 30 µg, ácido nalidíxido 30 µg, ampicilina 10 µg, cefotaxime 30 µg, trimetropim 5 µg, 

ceftazidima 30 µg, ciprofloxacina 5 µg e azitromicina 15 µg.  

A interpretação dos resultados seguiu as tabelas CLSI (2) e EUCAST (4), classificando as 

amostras em susceptíveis (S), susceptíveis em exposição aumentada (I) e resistentes (R). Os isolados 

classificados como multirresistentes foram aqueles que apresentaram resistência a três ou mais 

classes de antimicrobianos. Foi realizada análise descritiva dos resultados obtidos e o Teste Exato 

de Fisher para associação entre abatedouro, sorovar e resistência antimicrobiana, utilizando o 

software estatístico SAS®.  

Resultados 

Das 61 amostras isoladas e identificadas como Salmonella, 50,8% teve origem no 

abatedouro A, 19,7% no abatedouro B e 29,5% no abatedouro C. Destas amostras, 31,1% foram 

susceptíveis a todos os antimicrobianos. Além disso, nenhuma amostra de Salmonella apresentou 

resistência a azitromicina, ceftazidima, cefotaxime e meropenem, representantes das classes de 

antimicrobianos classificados como criticamente importantes para a saúde humana. Sendo as classes 

dos macrólideos (azitromicina) e das cefalosporinas de 3ª, 4ª e 5ª geração (ceftazidima e cefotaxime) 

consideradas de altíssima prioridade, e dos carbapenêmicos (meropenem) de alta prioridade segundo 

a Organização Mundial da Saúde - OMS (6). Foram consideradas multirresistentes 52,54% das 

amostras. A frequência de resistência mais elevada foi à tetraciclina (54,1% dos isolados), seguida 

por ampicilina (50,82%), ácido nalidíxico (42,62%), e cloranfenicol (42,62). Sendo que 62,5% dos 

isolados multirresistentes, possuíram perfil de resistência contendo tetraciclina, ampicilina e 

cloranfenicol, evidenciando associação de resistência a estes antimicrobianos. Esta associação para 

o sorovar Typhimurium está associado a um mesmo perfil, o ACSSuT (5). No caso do ácido 

nalidíxico, sua resistência vem sendo associada a mutações do gene gyrA, como é uma quinolona de 

primeira geração causa preocupação de saúde pública por estar relacionada à redução na 
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suscetibilidade a outros antimicrobianos desta classe (1), considerada de altíssima prioridade pela 

OMS (6). 

Observa-se na Tabela 1, que as amostras isoladas do abatedouro A apresentaram menor 

índice de resistência, em contrapartida, o abatedouro C apresentou maior índice de amostras 

resistentes. Na associação entre os sorovares encontrados com a origem das amostras e a resistência, 

foi possível observar que o abatedouro A, com menor percentual de resistência obteve 54,8% das 

suas amostras sendo S. Infantis e nenhuma S. Typhimurium. Já o abatedouro C com 88,89% de 

amostras sendo S. Typhimurium, obteve o maior índice de resistência. Estes dados indicam que há 

diferença no perfil de resistência dos isolados bem como dos sorovares mais prevalentes em função 

da realidade epidemiológica e de manejo sanitário dos diferentes sistemas de produção. Além disso, 

entre todos os sorovares o Typhimurium apresentou maior índice de resistência frente a 6/11 

antimicrobianos testados. Evidenciando que quanto maior o número de isolados de S. Typhimurium 

nos abatedouros, maior foi o índice de resistência observado. A S. Typhimurium vem sendo uma 

grande preocupação mundial, no Brasil, um estudo identificou 39 genes de resistência a diferentes 

classes antimicrobianas isoladas de amostras biológicas humanas e de alimentos. Também, 

apresentou 52,2% dos isolados com fenótipo de resistência à gentamicina e/ou estreptomicina, que 

não são comumente usados para tratar infecções por salmonela em humanos (1).  

Conclusão 

Não houve resistência bacteriana aos antimicrobianos testados das classes dos macrólideos, 

cefalosporinas e carbapenêmicos, considerados criticamente importantes para humanos. Enquanto, 

a resistência à tetraciclina, ampicilina, cloranfenicol e ácido nalidíxico foi elevada. O sorovar 

Typhimurium apresentou um fenótipo multirresistente superior independente do abatedouro, 

evidenciando a importância do seu controle em carcaças suínas.  

Referências 
(1) Almeida, F.; Seribelli, A.A.; Medeiros, M.I.C.; et al. Phylogenetic and antimicrobial resistance gene analysis of 
Salmonella Typhimurium strains isolated in Brazil by whole genome sequencing, Plos One, 2018. (2) CLSI 2019. 

Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals. 5rd ed. 

Approved standard M31-A3, Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA. (3) Corbellini, L.G.; Júnior, A.B.; 

Costa, E.F. et al.  Effect of slaughterhouse and day of sample on the probability of a pig carcass being Salmonella-positive 

according to the Enterobacteriaceae count in the largest Brazilian pork production region. International Journal of Food 

Microbiology, v. 228, p. 58 - 66, 2016. (4) European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint 
tables for interpretation of MICs and zone diameters. EUCAST; 2019. (5) Hur, J.; Jawale, C.; Lee, J. H. Antimicrobial 

resistance of Salmonella isolated from food animals: A review. Food Research International, v. 45, p. 819–830, 2012. (6) 
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Tabela 1: Percentagem de resistência antimicrobiana em isolados de Salmonella spp. de carcaças 

suínas na etapa de pré-resfriamento em função do frigorífico.  

* ab = Linhas seguidas por letras distintas diferem significativamente pelo teste Exato de Fisher (p≤0,05).   

Frigorífico 
Ác. Nalidixico  Ampicilina  Ciprofloxacina  

S I R  S I R  S I R  

A (n = 31) 77,42 9,68 12,90 a 74,19 0,00 25,81 a 83,87 16,13 0,00 a 

B (n = 12) 16,67 16,67 66,67 b 25,00 0,00 75,00 b 33,33 66,67 0,00 b 

C (n = 18) 5,56 16,67 77,78 b 22,22 0,00 77,78 b 33,33 61,11 5,56 b 

Total (n=61) 44,26 13,11 42,62  49,18 0,00 50,82  59,02 39,34 1,64  

Prob. Fisher* <0,0001  0,0004  0,0003  

Frigorífico 
Cloranfenicol  Gentamicina  Tetraciclina  

S I R  S I R  S I R  

A (n = 31) 80,65 0,00 19,35 a 87,10 6,45 6,45 a 70,97 3,23 25,81 a 

B (n = 12) 50,00 0,00 50,00 ab 75,00 8,33 16,67 a 33,33 0,00 66,67 b 

C (n = 18) 22,22 0,00 77,78 b 22,22 11,11 66,67 b 5,56 0,00 94,44 b 

Total (n=61) 57,38 0,00 42,62  65,57 8,20 26,23  44,26 1,64 54,10  

Prob. Fisher* 0,0002  <0,0001  <0,0001  
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Introdução 

A diarreia pós desmame (DPD) é uma doença comum em leitões recém desmamados, sendo 

responsável por perdas econômicas relacionadas a mortalidade e redução de desempenho (1,3). O 

uso de antibióticos no período pós desmame é uma prática comum para controlar a DPD. No entanto, 

existe uma tendência mundial para um uso responsável de antimicrobianos em animais de produção, 

estimulando a redução dos classificados como criticamente importantes pela Organização Mundial 

de Saúde (ex: colistina), tornando necessário encontrar alternativas para o controle dessa doença (8). 

A avilamicina, antibiótico de uso exclusivo animal, tem se mostrado eficaz no controle da DPD (2,5) 

por meio do seu mecanismo de ação: reduz a quantidade de fímbrias de Escherichia coli, resultando 

em deficiência no processo de adesão da bactéria no lúmen intestinal, ausência de produção de 

toxinas e consequentemente a inexistência dos sintomas (6). Os probióticos também têm sido 

utilizados, devido a produção de compostos antimicrobianos que inibem a produção de toxinas 

bacterianas ou a adesão de patógenos à mucosa intestinal (4,7). O objetivo foi comparar o 

desempenho zootécnico e sanitário de leitões alimentados com rações contendo antimicrobianos 

atualmente utilizados na realidade brasileira (colistina, halquinol), comparado à um antibiótico de 

uso exclusivo animal (avilamicina) e um probiótico multicepas.  

Material e métodos 

Foram utilizados 300 leitões (50% machos castrados, 50% fêmeas) da genética PIC 

(Camborough x AG 337), com 22 dias de idade média e 6,026 ± 0,971 kg de peso vivo, alojados em 

baias de 5 animais sob o desafio ambiental da granja. Os animais foram divididos em blocos ao 

acaso de acordo com o peso inicial e sexo em seis diferentes tratamentos: T1 – grupo controle 

recebendo rações sem antibiótico durante toda a creche; T2 – rações com 80 ppm de avilamicina 

durante 28 dias, seguido de rações isentas de antibióticos até os 42 dias; T3 – rações com 200 ppm 

colistina durante 28 dias, seguido de rações isentas de antibióticos até 42 dias; T4 – rações com 120 

ppm de halquinol durante 28 dias, seguido de rações isentas de antibióticos até 42 dias; T5 – rações 

com 200 g/ton de probiótico composto por Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus 

thermophilus e Enterococus faecium durante toda a fase de creche e T6 – rações com 80 ppm de 

avilamicina durante 28 dias e 200 g/ton de probiótico (descrito anteriormente) durante toda a creche. 

As pesagens dos leitões foram individuais e realizadas semanalmente e a cada troca de ração. Foram 

obtidos o consumo diário de ração, o ganho diário de peso e a conversão alimentar por semana e 

considerando todo o período experimental. O escore de diarreia foi avaliado diariamente de acordo 

com a seguinte classificação: 0 – consistência normal; 1 – semissólidas; 2 – pastosas; 3 – aquosas. 

A mortalidade foi registrada de acordo com as causas (prováveis ou diagnosticadas). Dados 

paramétricos foram submetidos à ANOVA e as médias ao teste Tukey, com programa estatístico R 

versão 3.3.0 (2016-03-05). Os dados não paramétricos foram avaliados pelo teste de Qui-quadrado. 

Resultados e discussão 

O peso final aos 42 dias de creche diferiu estatisticamente quando levado em consideração 

o fator semana, sendo que o grupo T2, T5 e T6 apresentaram peso maior que o grupo T3 (P<0,001), 

sem diferença para o T1 e T4. Diferente de outros autores que observaram um peso maior aos 28 

dias pós desmame no tratamento com avilamicina comparado ao grupo controle (5), nosso trabalho 
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encontrou diferença dos animais tratados com avilamicina, probiótico ou a combinação dos dois em 

relação ao grupo tratado com colistina (T3), mas não com o grupo controle (T1). Além disso, a 

conversão alimentar da primeira semana foi menor para os grupos T2 e T6, comparados ao grupo 

T3 (P<0,001). Os grupos T2 e T5 apresentam uma quantidade maior de animais acima de 22 kg ao 

final de creche, comparados ao grupo T3 (P<0,001), mas sem diferença para os grupos T1, T4 e T6 

(Tabela 1). A ocorrência de diarreia foi menor nos grupos T1, T2, T4 e T6, comparados aos grupos 

T3 e T5 (P<0,001) e a menor média de escore de diarreia foi encontrada no grupo T6, seguida pelo 

grupo T2, seguida pelos grupos T1, T3, T4 e T5 (P<0,001). Outros trabalhos mostram que animais 

tratados com avilamicina tiveram menor ocorrência e média de escore de diarreia comparado ao 

grupo controle (2,5), no entanto nosso trabalho demonstrou diferença na ocorrência de diarreia dos 

animais tratados com avilamicina ou avilamicina + probiótico com relação aos animais que 

receberam colistina, havendo diferença para o grupo controle apenas no escore médio de diarreia. 

Conclusão 

Os animais que receberam avilamicina ou avilamicina + probiótico tiveram resultados 

superiores aos que receberam colistina, em relação ao peso final de creche, conversão alimentar de 

primeira semana, número de leitões acima de 22 kg na saída de creche (apenas T2), ocorrência e 

escore de diarreia. No entanto, não houve diferenças expressivas em relação ao grupo controle, ao 

grupo com halquinol ou somente probiótico. O uso associado de avilamicina e probiótico não teve 

efeito negativo no desempenho zootécnico e sanitário dos leitões. 

Referências 
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Ontario, prevalence of hemolytic E. coli serogroups involved, and their antimicrobial resistance patterns. Canadian Journal 

of Veterinary Research, v. 63, p. 73-78, 2002. (2) Beckler, D.C.; Evelsizer, R.; Puls, C.L. et al. Effect of avilamycin 
(Kavault) on incidence and severity of diarrhea in presence of pathogenic E.coli in nursery pigs. 49th Annual meeting of AASV, 

p. 172-175, 2018. (3) Fairbrother J.M.; Nadeau E.; Gyles C.L. Escherichia coli in post weaning diarrhea in pigs: an update 

on bacterial types, pathogenesis, and prevention strategies. Animal Health Research Review, v. 6, p 17-39, 2005. (4) Lan R.; 

Koo J.; Kim I. Effects of Lactobacillus acidophilus supplementation on growth performance, nutrient digestibility, fecal 

microbial and noxious gas emission in weaning pigs. Journal of Science and Food Agriculture, v. 97, p.1310-1315, 2016. (5) 

Marsteller, T.; Carter, B.; Eggers, K. et al. Effetciveness of avilamycin (Kavault) for reducing the incidence and severity 
of colibacilosis in post weaned pigs. 47th Annual Meeting of AASV, p. 154-157, 2016. (6) Rostagno M.; Pelger G. Exposure 

to the antibiotic avilamycin inhibits E. coli fimbriae and attachment.  IPVS, p 246, 2014. (7) Zhang L.; Xu Y.Q.; Liu H. et 

al. Evaluation of Lactobacillus rhamnosus GG using an Escherichia coli K88 model of piglet diarrhea: effects on diarrhea 
incidence, fecal microflora and immune responses. Veterinary Microbiology, v. 141, p. 142–148, 2010. (8) World Health 

Organization. Critically important antimicrobials for human medicine, 5th revision. Geneva, Switzerland, 2017. 

Tabela 1: Número e percentual de animais de acordo com a classificação de peso na saída de 

creche (<18kg; 18-22kg; >22kg)  

<18 kg T1 T2 T3 T4 T5 T6 

n 6 7 6 10 5 5 

% 16,22 17,50 16,22 26,32 13,51 13,51 

18-22 kg       

n 21 16 24 18 12 16 

% 56,76 40,00 64,86 47,37 32,43 43,24 

>22 kg       

n 10ab 17a 7b 10ab 18a 16ab 

% 27,03 42,50 18,92 26,32 48,65 43,24 

*T1- Controle; T2- Avilamicina 80ppm; T3- Colistina 200ppm; T4- Halquinol 120ppm; T5- 

Probiótico 200g/ton; T6- Avilamicina 80ppm + Probiótico 200g/ton. a,b valores com letras 

diferentes na mesma linha significam diferença estatística no teste Qui-quadrado (P<0,05) 
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Introdução 

Mycoplasma (M.) hyopneumoniae é responsável por uma doença respiratória crônica em 

que animais infectados são capazes de eliminar e transmitir a bactéria por longos períodos (1,2). A 

detecção de suínos positivos para M. hyopneumoniae por PCR pode ser utilizada para determinar a 

dinâmica de infecção do agente nos planteis e identificar precocemente suínos positivos. No entanto, 

a sensibilidade de detecção pode variar de acordo com o local de coleta das amostras. Nos últimos 

anos a coleta através de swabs laríngeos demonstrou maior sensibilidade na detecção de M. 

hyopneumoniae in vivo (3). No entanto, recentemente a coleta de amostras mais profundas do trato 

respiratório (traqueia e brônquios) demonstraram maior sensibilidade (4,5,6). Dessa forma, o 

objetivo foi comparar duas técnicas de amostragem in vivo (swab laríngeo e cateter intratraqueal 

profundo) quanto a sua sensibilidade na detecção de M. hyopneumoniae por PCR em tempo real. 

Material e métodos 

Sessenta suínos com idade média de 140 dias provenientes de três terminações (A, B e C) 

localizadas no Rio Grande do Sul foram amostrados para detecção de M. hyopneumoniae por PCR 

em tempo real, totalizando 180 animais. Os animais foram contidos com auxílio de um cachimbo e 

amostras de swab laríngeo e cateter intratraqueal profundo foram obtidas com auxílio de um abridor 

de boca, lanterna e laringoscópio, totalizando duas amostragens por animal, resultado em 360 

análises de PCR. A primeira amostra foi coletada com uso de swabs de rayon estéreis (CLASSIQ 

Swabs TM®, USA) na região da laringe, e a segunda através da introdução de um cateter utilizado 

para inseminação artificial pós-cervical (Minitube do Brasil®, Brasil) para obtenção de muco 

intratraqueal. As amostras foram armazenadas sob refrigeração até o laboratório, onde foram 

processadas para extração de DNA (MagAttract 96 cador Pathogen Kit, Qiagen®, Alemanha) e 

análise por PCR em tempo real (7). Amostras com Ct<40 foram consideradas positivas. As médias 

de Cts de cada granja foram comparadas por teste t-pareado pelo software R (R Core Team 2015) 

versão 3.2, sendo que diferenças foram consideradas significativas quando P<0,05. 

Resultados e discussão 

Os resultados qualitativos (positivo/negativo) de PCR para M. hyopneumoniae obtidos em 

cada tipo de amostra para cada granja encontram-se na Tabela 1. Observa-se que a maioria dos 

animais apresentou positividade tanto na amostra coletada com swab laríngeo quanto através do 

cateter intratraqueal, variando entre 51,6 a 90,0%. Poucos suínos foram detectados negativos nas 

duas amostras, cuja frequência variou de 0 a 1,7%. Por outro lado, a ausência de detecção de M. 

hyopneumoniae no swab laríngeo com positividade no cateter intratraqueal foi bastante 

representativa, especialmente na granja A, em que 46,7% dos animais seriam diagnosticados 

negativos no swab, embora tenham sido detectados todos positivos no cateter. Este resultado ressalta 

a importância do uso da melhor técnica ou local de amostragem para detecção de M. hyopneumoniae 

a fim de garantir uma maior sensibilidade no PCR, reduzindo o número de falsos negativos. Por 

outro lado, nenhum animal foi detectado negativo na coleta com cateter e positivo na amostra obtida 

por swab, reforçando a maior sensibilidade do cateter intratraqueal na detecção de M. 

hyopneumoniae in vivo. Em um estudo comparativo entre os mesmos tipos de amostra avaliados 

neste trabalho, também foi observada superioridade do cateter intratraqueal na detecção de M. 
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hyopneumoniae por PCR quando comparado ao swab laríngeo tanto em suínos inoculados 

experimentalmente, quanto em condições naturais de infecção por contato direto (5).  

Quando avaliados os resultados quantitativamente através dos valores de Ct obtidos nas 

amostras positivas para M. hyopneumoniae (Tabela 2), observou-se que a média de Ct das amostras 

obtidas por swab laríngeo foi significativamente maior (P<0,001) do que a média dos resultados de 

cateter intratraqueal em todas as granjas. Ainda, diferenças de Ct elevadas foram encontradas entre 

os dois tipos de amostragem, oscilando entre 4,96 a 6,56 Ct entre as granjas avaliadas. De forma 

semelhante, diferenças no valor de Ct obtidos entre swab laríngeo e cateter intratraqueal também 

foram descritos, sendo que a maior diferença encontrada foi de 5,8 Ct a menos nas amostras de 

cateter intratraqueal coletadas de animais em contato direto com suínos inoculados 

experimentalmente há 84 dias (5).  

Conclusão 

Os dados deste trabalho indicam a maior sensibilidade de detecção de M. hyopneumoniae 

por PCR em tempo real em amostras obtidas com cateter intratraqueal quando comparadas às 

amostras coletadas com swab laríngeo, o que pode ser decisivo na detecção do agente em casos 

crônicos da infecção ou em infecções subclínicas quando a concentração bacteriana é baixa. 
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Tabela 1: Percentuais de concordância dos resultados qualitativos (positivo/negativo) para M. 

hyopneumoniae por PCR entre os dois tipos de amostragem (swab laríngeo vs cateter 

intratraqueal) nas três granjas. 

Granja Swab Laríngeo/Cateter intratraqueal 

+/+ +/- -/+ -/- 

A 51,6% 0% 46,7% 1,7% 

B 90,0% 0% 8,3% 1,7% 

C 88,3% 0% 11,7% 0% 

 

Tabela 2: Valores de Ct obtidos de animais positivos para M. hyopneumoniae por PCR de acordo 

com o tipo de amostra obtida nas três granjas. 

Granja 
Média de Ct dos animais positivos ao PCR 

Diferença (CI-SL) 
Swab Laríngeo Cateter intratraqueal 

A 32,75a 26,19b -6,56 

B 32,33a 27,37b -4,96 

C 33,34a 27,66b -5,68 

CI: cateter intratraqueal, SL: swab laríngeo; Letras sobrescritas na mesma linha indicam diferença 

significativa (P<0,05) 
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Introdução 

O vírus influenza A (IAV) é um vírus envelopado, com genoma composto por RNA, 

segmentado. O IAV é um dos principais patógenos envolvidos em casos de infecção respiratória 

aguda em suínos, impactando negativamente a produção de suínos (7). O vírus é considerado 

endêmico na suinocultura mundial e os subtipos H1N1, H1N2 e H3N2 são os mais prevalentes (1, 

2, 7). O diagnóstico da influenza em suínos é realizado a partir de amostras de secreção nasal, suabe 

orofaríngeo, “wipes”, fluido oral e tecido pulmonar, as quais são testadas por RT-PCR (7).  

O fluido oral (FO) tem sido utilizado no diagnóstico de influenza em suínos, pois além de 

ser uma amostra mais representativa do plantel para detectar excreção viral, é rápido, de baixo custo 

e de fácil amostragem (3, 4). O fluido oral é composto pela secreção das glândulas salivares, 

misturada com soro, células inflamatórias, fungos, bactérias, vírus, secreções nasais e bronquiais, 

células epiteliais da mucosa oral e debris de alimentos (2, 5). Muitos destes elementos presentes na 

saliva influenciam a extração de ácidos nucleicos, degradando o RNA e atuando como inibidores 

durante a reação de RT-PCR (8).  

Existem vários kits disponíveis comercialmente e com alta qualidade para extração de RNA 

a partir de pequenas quantidades de material biológico, porém estes necessitam ser avaliados para 

cada matriz que se deseja testar. Neste trabalho, três kits comerciais de extração automatizada de 

ácidos nucleicos, baseados em “beads magnéticas”, foram avaliados para extração de RNA de IAV 

em FO de suíno. 

Material e métodos 

Para a extração de RNA foi utilizada uma amostra de IAV H1N1pdm09 isolada de suínos 

em 2010 (CMISEA - BRMSA 00099) (6), com TCID50/mL 104,38. Foi realizada diluição seriada 

1:10 do vírus em solução salina fosfatada (PBS) e, em seguida, amostras de FO, negativas para IAV 

(8), foram acrescidas à diluição viral finalizando as respectivas concentrações (10-1 a 10-6). 

A seguir, RNA viral foi extraído, a partir das diluições 10-1 a 10-6, utilizando os kits 

MagMAX-96 Viral RNA Isolation Kit (Thermo Fisher), MagMAX CORE Nucleic Acid 

Purification Kit (ThermoFisher) e MagAttract 96 Cador Pathogen Kit (Qiagen). A proporção 

utilizada de FO/volume eluído final foi de 50/50uL; 200/90uL e 200/100uL, respectivamente. Após 

a extração de RNA, foi realizada a amplificação do gene que codifica a proteína da matriz (M) do 

IAV por meio do teste de RT-qPCR (8). Na reação foi utilizado o kit AgPath-ID OneStep (Ambion), 

o sistema de detecção TaqMan e o equipamento 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems). 

O ciclo de quantificação (Cq), inversamente associado à carga viral, foi determinado para cada 

amostra. Como controle positivo foi utilizada a amostra BRMSA 00099, diluída 1:10 em PBS e, 

como controle negativo, FO testado por RT-qPCR e negativo para IAV. 

Resultados e discussão 

RNA de IAV foi extraído de amostras de FO e a RT-qPCR foi realizada conforme descrito 

acima. Amplificação do gene M do IAV foi detectada para as amostras de FO com RNA extraído 

com o uso dos kits de extração MagMAX-96 Viral RNA Isolation Kit (ThermoFisher) e MagAttract 

96 Cador Pathogen Kit (Qiagen) (Tabela 1). Não foi evidenciada amplificação do gene M do IAV 

quando o RNA viral foi extraído com o uso do MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit 

(ThermoFisher). Vários estudos reportam o uso do kit MagMAX-96 Viral RNA Isolation Kit 
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(ThermoFisher) para detecção de IAV em FO (1, 2, 3, 4). Além disto, o MagMAX-96 Viral RNA 

Isolation Kit requer uma quantidade inicial menor de FO e gera um volume eluído final de RNA na 

proporção1:1. Apesar do MagAttract 96 Cador Pathogen Kit (Qiagen) usar um volume inicial maior 

de FO e gerar um volume eluído de 2:1, o volume final de RNA é maior quando comparado com o 

MagMAX-96 Viral RNA Isolation Kit (ThermoFisher), todavia sem causar prejuízo no ciclo de 

quantificação (Tabela 1). Yang et al. (9) mencionam, porém que o rendimento e a qualidade dos 

ácidos nucleicos têm um impacto direto no desempenho do ensaio. Além disso, um maior volume 

de RNA eluído é importante quando se deseja avaliar a amostra para um número maior de agentes 

patogênicos e aplicação do RNA para outras técnicas de diagnóstico molecular.  

O uso comercial de diagnósticos baseados em amostras de FO aumentou consideravelmente 

nos últimos anos devido as vantagens práticas, econômicas e de bem-estar relativas à coleta de FO, 

quando comparado a coleta de sangue. É importante observar que a amostra de FO também pode 

conter material do sistema respiratório, contaminação ambiental e fecal, material da cavidade nasal 

e anticorpos, ampliando ainda mais o escopo para a detecção de agentes infecciosos por essa matriz. 

Por outro lado, este amplo material resulta em alguns desafios para a análise laboratorial, 

principalmente em relação aos inibidores da PCR e à degradação da amostra. Para minimizar estes 

impactos, métodos de coleta, processamento e preservação das amostras estão mais refinados, além 

da otimização de reagentes e etapas da PCR (1, 2, 4). 

Conclusão 

Os kits de extração MagMAX-96 Viral RNA Isolation Kit (ThermoFisher) e MagAttract 

96 Cador Pathogen Kit (Qiagen) foram igualmente eficientes na extração de RNA de IAV em 

amostras de FO de suínos. 
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Tabela 1: Resultados de Cq na detecção de IAV em amostras de fluido oral de suínos quando 

utilizados três kits de extração de RNA. 

Amostras Diluição 
MagMAX-96 

(ThermoFisher) 

MagMAX CORE 

(ThermoFisher) 

MagAttract 96 

(Qiagen) 

T1 10-1 FO 21,45 - 21,45 

T2 10-2 FO 25,36 38,23 29,09 

T3 10-3 FO 32,70 - 32,59 

T4 10-4 FO 37,46 - 36,80 

T5 10-5 FO - - - 

T6 10-6 FO - - - 

C - FO - - - 

C + 10-1 PBS 21,83 21,49 21,19 
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Introdução 

As patologias que acometem o sistema geniturinário são muito importantes e vem ganhando 

enfoque nas pesquisas na última década, devido à criação suína intensiva, que predispõe a vulva das 

matrizes gestantes ou lactantes, entrarem diretamente em contato com as fezes por um longo período, 

e facilitando a contaminação da área (1). As infecções urinárias têm grande participação nos 

insucessos reprodutivos de fêmeas suínas, criadas em regime intensivo (2). Desta maneira, o objetivo 

do trabalho foi modificar o manejo de fêmeas suínas durante a maternidade, aumentando a limpeza 

das baias, no intuito de verificar a redução dos casos de cistite subclínica.  

Materiais e métodos 

Foram selecionadas 10 fêmeas suínas de diferentes lotes e estágios de prenhes, sendo 

distribuídas em 10 baias individuais com piso gradeado ao final da baia. Os animais continuaram 

com sua antiga dieta e fornecimento normal de água. Foram utilizados frascos para coleta de urina 

esterilizados, e a coleta foi realizada no primeiro dia em que os animais foram submetidos ao novo 

ambiente.  

Depois de realizada a coleta inicial e da verificação da bacteriúria, deu-se início à melhora 

no manejo, sendo realizada limpeza do ambiente duas vezes mais que a rotina de limpeza 

estabelecida no local. A limpeza a seco foi realizada com pá e vassoura para a remoção das fezes e 

mais impurezas ali presentes. Assim, esta alteração perdurou por duas semanas, até ser realizada a 

última coleta de urina dos animais. 

Para a realização da urinálise foram colhidos no mínimo 20 mL de urina, colhidas ao acaso, 

de fêmeas suínas na maternidade, por micção natural. No exame de urina tipo I foram avaliados os 

exames físico, químico e do sedimento urinário e no exame de urina tipo II foi realizada cultura das 

urinas com bacteriúria. 

Os resultados obtidos foram tabelados, sendo realizada estatística descritiva com cálculo 

de média e desvio padrão e teste t de student para comparação dos tratamentos para as variáveis 

paramétricas e teste de qui-quadrado para comparação das variáveis não paramétricas, sendo 

considerados significativos valores de p<0,05 (3). 

Resultados e discussão 

No início do experimento todas as fêmeas apresentavam bacteriúria, prevalecendo na 

cultura a bactéria Escherichia coli, corroborando com a literatura que cita que os microorganismos 

envolvidos com maior frequência, nas infecções urinárias são a Escherichia coli em culturas puras 

ou mistas (2). 

A densidade média urinária antes era de 1.009±0.007 e passou para 1.006±0.005, após a 

alteração do manejo, porém essa diferença não foi estatisticamente significativa, assim como o 

discreto aumento no pH da urina de 7,6±0,4 para 7,8±0,3 (p>0,05). A E. coli O total de leucócitos 

na urina antes foi de 2,50±4,77 por campo grande de aumento avaliado (objetiva de 40X) e passou 

para 0,15±0,33. E o de hemácias de 1,25±1,39 e passou para 1,05±1,73, não sendo essas diferenças 

significativas estatisticamente (p>0,05).  

As alterações mais significativas estão relacionadas à diminuição da celularidade da urina, 

sendo que anteriormente 20% das amostras de urina avaliadas apresentavam 1+ de células renais, 

50% das amostras com presença de raras células renais e 30% ausentes deste tipo de célula e após a 

mudança do manejo as células renais estavam ausentes em 100% das amostras avaliadas (p<0,05), 
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que é considerado normal para urinas da espécie. Anteriormente 60% das porcas apresentavam 

grande quantidade de células vesicais na urina (1 a 2+), em 30% das amostras havia presença rara 

de células vesicais e em 10% esse tipo celular era ausente, após as modificações realizadas 90% das 

amostras avaliadas eram ausentes para células da bexiga, sendo presentes em 10% das urinas 

(p<0,05). Antes do manejo 70% das amostras tinham 1 a 2+ de células descamativas uretrais e 

vaginais, e 30% apresentavam essas de maneira rara, após a mudança no manejo 50% das amostras 

apresentavam esses tipos celulares de maneira rara e 40% não apresentava células descamativas, 

somente 10% permaneceram apresentando 1+ (p<0,05).  

Essa alteração de celularidade pode ser explicada pela quantidade de bactérias presentes na 

urina anteriormente as mudanças instauradas, no início 90% das amostras de urina das porcas 

avaliadas tinha de 1 a 3+ de bactérias, e após as alterações feitas, em 70% das amostras avaliadas a 

quantidade de bactérias era rara (p<0,05). 

Conclusão 

De tal maneira podemos observar que medidas de higiene básicas, adotadas por um curto 

período de tempo já surtem efeito na quantidade de bactérias e de células presentes na urina, e 

contribuem para a prevenção de infecções urinárias na suinocultura. 
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Introdução 

Actinobacillus suis (A. suis) é um importante patógeno causador de doenças respiratórias 

em suínos com maior prevalência em animais mais jovens (1). É uma bactéria saprófita do trato 

respiratório superior de suínos (2). MacInnes e colaboradores (3) mostraram que 94% dos rebanhos 

testados foi detectado A. suis, embora não tenham sido observados casos clínicos.  

Os quadros relacionados à Actinobacillus suis, em geral estão ligados à leitões recém 

desmamados. Yaeger (4) relatou três formas clínicas causados por A. suis. A forma septicêmica 

aguda e fulminante que cursa, frequentemente, com morte súbita. As lesões macroscópicas 

consistem em hemorragias petequiais e equimóticas em múltiplos órgãos com exsudação fibrinosa 

nas cavidades torácicas e abdominais. Em alguns quadros, pleurite, pericardite e artrite com 

abscessos multifocais em vários órgãos podem ser observados. As lesões histopalógicas consistem 

em infiltrado inflamatório neutrofílico com focos de necrose em múltiplos órgãos associados a 

presença de bactérias intralesionais. 

A segunda forma é a respiratória, na qual os animais podem apresentar tosse e febre que 

evoluem para a morte (4,5). A terceira forma é o quadro septicêmico crônico. Os animais podem 

exibir letargia, anorexia, febre e lesões cutâneas romboides vermelhas, semelhantes a erisipela. 

Podem ocorrer abortos e morte súbita (4,5). 

Ainda na rotina diagnóstica são esporádicos os quadros referentes à infecção por A. suis em 

animais mais velhos, no entanto tem se notado um aumento no número de casos na rotina laboratorial 

com diagnóstico definitivo de enfermidade causada por A. suis.  O objetivo desse trabalho foi 

confirmar essa percepção de aumento dos casos de infecção por A. suis bem como avaliar as faixas 

etárias acometidas entre os anos de 2017 a 2019 com quadro confirmado causado por A. suis. 

Materiais e Métodos 

Foram avaliadas 237 amostras referentes às submissões enviadas ao laboratório Microvet 

entre os anos de 2017 a 2019 com confirmação diagnóstica através de isolamento e identificação 

bacteriana, PCR e histopatologia para A. suis depositadas no sistema de informação interno 

(Microsis). Os resultados presentes no banco de dados foram tratados e analisados foram filtrados 

com palavras chaves a fim de mapear os resultados de interesse.  

Resultados e Discussão 

Os resultados encontrados no banco de dados da Microvet estão descritos abaixo (figuras 

1 e 2). No ano de 2019 houve um considerável aumento no número de casos de A. suis, totalizando 

167 isolados, enquanto em 2017 teve um total de 44 isolados e 2018 apenas 26 isolados (figura 1).  

Foi observado que o número de isolamento de A. suis em animais mais velhos (entre 71 e 185 dias 

de idade) aumentou 9 vezes em 2019 em relação a 2017 e 25 vezes em relação a 2018 (figura 2). 

Em 2019, 60% dos casos confirmados foram em animais 71 e 185 dias de idade (figura 2). 

Apesar de pobremente descrito na literatura atual, a presença de lesões causadas por A. suis 

em animais mais velhos tem aumentado ao longo dos anos. Alguns fatores relacionados são a 

formação de novos rebanhos sem a exposição e produção de anticorpos em tempo hábil, 

principalmente baixo título de anticorpos circulantes nas fases finais do sistema de produção para A. 

suis devido a vacinação das matrizes, tornando tardio o aparecimento de sinais clínicos. Além de 

baixa pressão de infecção devido às medidas de manejo em granjas com alto status sanitário. Dessa 

forma, a percepção de A. suis como patógeno suíno em animais de recria e terminação deve ser 



Sanidade 

21 

expandida à medida que os sistemas de produção de suínos evoluem. Uma alternativa a ser utilizada 

seria a vacinação de leitões na creche como um reforço vacinal para a manutenção do título de 

anticorpo para A. suis nas fases finais. 

Conclusões 

Foi observado um aumento dos casos clínicos relacionadas à A. suis em animais entre 71 e 

185 dias de idade, não relatado em anos anteriores trazendo a importância de trabalhos em relação 

a esse patógeno nas granjas brasileiras além do desenvolvimento de medidas de imunização afim de 

minimizar os prejuízos causados por esse patógeno. 
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Figura 1: Número de resultados positivos para A. suis entre 2017 e 2019 estratificados, em 

proporção, por idade em dias. 

 

 
Figura 2: Percentual de resultados positivos para A. suis entre 2017 e 2019 por idade em dias. 
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Introdução 

A circovirose suína é responsável por perdas econômicas significativas na suinocultura. Vetores como 

moscas são considerados um dos mais importantes carreadores de doenças (2,3) podendo ser detectados o 

circovírus em Musca doméstica e mosquito Culex sp. (6, 1). O vírus PCV3 é considerado um patógeno 

emergente com alta prevalência, mas existem poucos trabalhos direcionados a sua epidemiologia e formas de 

transmissão principalmente relacionados a sua presença em invertebrados, o que já foi previamente relatado 

para o vírus PCV2 (6). O objetivo desse trabalho foi investigar a presença dos vírus PCV3 em invertebrados 

presentes em um sistema de produção de suínos da zona da mata de Minas Gerais.  
Material e métodos 

Foram coletadas moscas das espécies Musca domestica (n=11) e Cochliomyia hominivorax (n=24) 

totalizando 35 insetos provenientes de uma propriedade sabidamente positiva para PCV2 e PCV3 localizada na 

região da zona da Mata em Minas Gerais. A amostragem foi realizada na fase de creche. 

Os invertebrados foram macerados utilizando PBS estéril e para a técnica da PCR o DNA total foi 

extraído usando kit comercial (Wizard® Genomic DNA Purification Kit - Promega) e a PCR foi realizada 

seguindo protocolos anteriormente descrito (adaptado de Kwon et al., 2017).  

Resultados e discussão 

Nos testes de PCR, todas as amostras de Musca domestica testadas foram positivas para o vírus PCV2 

e 10 das 11 amostradas de Musca domestica foram positivas para PCV3 (tabela 1). Das 24 amostras de 

Cochliomyia hominivorax testadas, 20 foram positivas para PCV2 e 16 foram positivas para PCV3 (tabela 1) 

confirmando a presença desses vírus em insetos. Esse trabalho demonstra que esses insetos podem ser 

carreadores e possivelmente transmitir os patógenos como demonstrado em trabalhos anteriores para outros 

vírus em suínos (2; 5). Além disso, os insetos coletados em granjas podem ser utilizados para monitoria sanitária 

e mensuração da pressão de infecção na granja devido a facilidade de coleta sem a necessidade de manipulação 

animal. 

Outro fator importante a ser discutido, é a capacidade de disseminação desse patógeno para setores e 

propriedades nos arredores. Em geral a Musca domestica tem capacidade de percorrer por outros setores da 

granja e até mesmo propriedades diferentes, podendo dificultar programas de controle e erradicação. Dessa 

forma, deve ser investigado o real papel na epidemiologia das enfermidades causadas por Circovírus afim de 

criar medidas para minimizar a disseminação desses patógenos via insetos. 

Conclusão 

O teste de PCR para detecção de PCV2 e PCV3 foi eficiente em detectar a presença do vírus em 

insetos e pode ser uma importante ferramenta para monitoria desses patógenos na granja e ainda é considerado 

um risco a presença do mesmo devido a sua capacidade de carrear esses patógenos para outros setores e granjas 

próximas, dificultando assim programas de controle e erradicação.  
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Tabela 1: Número de resultados positivos para PCV2 e PCV3 estratificados por espécie testada. 

 

 Positivos para PCV2 Positivos para PCV3 

Musca domestica  11 (n=11) 10 (n=11) 

Cochliomyia hominivorax  20 (n=24) 16 (n=24) 

Total 31 (n=35) 25 (n=35) 
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Introdução 

Compreende-se como infecção urinária a penetração e a multiplicação de microrganismos 

nas vias urinárias, podendo atingir todo o aparelho urinário ou parte dele (4). Infecção do trato 

urinário define-se como a colonização e consequente resposta inflamatória dos órgãos do trato 

urinário, como rins, ureter, bexiga e uretra (3). A infecção urinária (IU) é a doença endêmica mais 

importante das fêmeas suínas em produção e também uma das principais causas de falhas 

reprodutivas, com comprometimento da saúde geral e redução da vida útil (2). A doença é 

responsável por mais de 50% dos descartes e mortes súbitas de fêmeas suínas nas fases de gestação 

e lactação (1). 

Descrição 

O experimento foi conduzido em uma granja independente de ciclo completo, localizada 

no município de Arvorezinha, RS. Foram avaliadas 41 matrizes suínas em diferentes períodos de 

gestação, incluindo fêmeas em anestro. As matrizes estavam alojadas em galpão de alvenaria, em 

gaiolas individuais, com piso totalmente compacto de concreto, com acesso individual ao 

comedouro e bebedouro tipo chupeta. Todas as fêmeas possuíam identificação quanto à idade e 

ordem de parto.  

Realizou-se a coleta de urina de todos os 41 animais, sendo coletada a primeira urina da 

manhã, antes do arraçoamento, desprezando-se as primeiras frações de urina, obtendo-se somente a 

fração final da micção. Em seguida foi mensurado o pH urinário através do uso de fitas reativas. 

Destas 41 fêmeas, 9 matrizes apresentaram pH urinário alterado, variando entre 8 e 9, considerando-

se que o pH normal da urina de porcas pode variar entre 5,5 e 7,5 (3). Destas 9 amostras de urina, 

foram avaliadas outras características como: cor, aspecto e odor, além da realização do exame 

bacteriológico. Quanto à coloração, as amostras foram classificadas como amarelo claro e amarelo 

escuro, quanto ao aspecto foram classificadas como límpida e turva, e quanto ao odor como 

característico e amoniacal.  

Para o exame bacteriológico, foi realizada nova coleta, utilizando o mesmo procedimento 

anterior, desprezando-se as primeiras frações de urina, obtendo-se somente a fração final da micção. 

As amostras foram coletadas em frascos estéreis e encaminhadas ao laboratório de Bacteriologia da 

Universidade de Passo Fundo (UPF), com o objetivo de realizar o isolamento bacteriano, afim de 

identificar os possíveis agentes causadores da infecção urinária (IU), além do teste de suscetibilidade 

aos antimicrobianos, para definir entre as drogas testadas o antibiótico mais eficaz contra os 

microrganismos isolados.  

No exame bacteriológico, foi observada a presença de microrganismos de origem fecal, 

destacando a bactéria Escherichia coli, e Enterococcus, as quais se mostraram sensíveis a 

Amoxicilina, Ampicilina e Ceftiofur. Das 9 fêmeas que apresentaram pH alterado, 7 possuíam idade 

superior a 30 meses, duas apresentavam-se em anestro e 4 apresentavam retorno ao cio, além de 

baixo número de leitões nascidos no último parto.  

Segundo Sobestiansky et al. (1999), os sinais clínicos indicativos de infecção urinária 

podem ser caracterizados como, descarga vulvar purulenta, descarga vulvar ressecada nos lábios 

vulvares e falhas reprodutivas como retorno ao cio (4). Com isso, o estro não é manifestado, podendo 

ocorrer aborto, o que torna essa fêmea propícia ao descarte (5). Estes sinais foram observados em 
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quatro das 9 fêmeas que apresentavam pH urinário alcalinizado. Assim, foi constatado que a 

infecção urinária em fêmeas suínas estava relacionada com animais mais velhos, que apresentavam 

retorno ao cio, ou anestro. 

Conclusão 

Levando-se em consideração os resultados obtidos, conclui-se que a infecção do trato 

urinário está diretamente associada com problemas reprodutivos, sendo um dos grandes problemas 

de descartes de fêmeas, e causando grandes prejuízos financeiros aos produtores. Uma boa estratégia 

é conseguir identificar de forma precoce os sinais nos animais, posteriormente agir de forma rápida 

para gerar menor custo ao produtor com menor uso de fármacos. 
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Figura 1. Diferenças na coloração das amostras 

de urina. 
Figura 2. Fêmea suína apresentando 

descarga vulvar purulenta. 
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Introdução 

Agente etiológico da pneumonia enzoótica, Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo), 

desempenha um papel importante no complexo de doenças respiratórias dos suínos, predispondo 

e/ou potencializando infecções por agentes oportunistas (1). A alta prevalência de suínos infectados 

e a cronicidade ocasionam perdas zootécnicas e econômicas (1), preocupando a suinocultura 

mundial (2). A reposição de leitoas pode representar um risco sanitário ao plantel, quando o status 

sanitário de origem é desconhecido (3), tanto pela introdução de novas cepas de Mhyo, quanto por 

criarem uma subpopulação de animais susceptíveis às cepas existentes na granja, aumentando a 

pressão de infecção no rebanho. Dessa forma, plantéis livres de Mhyo podem ser considerados de 

alto padrão sanitário (2), proporcionando maior segurança ao plantel de destino. Entretanto, a 

introdução de leitoas negativas em rebanhos contaminados representa maior risco de transmissão da 

fêmea para o leitão (4), quando não realizado o manejo de aclimatação. Por ser um agente de 

transmissão lenta (5) e com longo período de excreção (6), a aclimatação para Mhyo deve iniciar-se 

o mais precocemente possível para que, no momento do primeiro parto, já tenha se encerrado o 

período de  excreção do agente (7), mantendo a estabilidade e o controle da infecção no plantel (2). 

Na perspectiva de reduzir perdas zootécnicas, protocolos práticos de aclimatação de leitoas para 

Mhyo são necessários. Este estudo objetiva avaliar a dinâmica de infecção de Mhyo em leitoas de 

reposição negativas alojadas em granjas comerciais, aos 150 dias de vida e expostas, naturalmente, 

ao agente nas granjas de destino.  

Material e métodos 

Noventa e oito leitoas com 150 dias de vida, oriundas de uma granja multiplicadora 

negativa para Mhyo, foram alojadas em três granjas comerciais positivas, localizadas no Oeste de 

Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul. Os animais foram alojados em baias coletivas, 

permitindo o contato entre baias com um lote de leitoas, anteriormente alojadas na granja, as quais 

já tiveram contato com a microbiota residente. As leitoas negativas não foram vacinadas para Mhyo 

e, quando necessário, foi realizada medicação individual e com princípio ativo sem ação sobre 

Mhyo. A dinâmica de infecção foi avaliada pela detecção de Mhyo por PCR, em tempo real (8) e 

pela detecção de anticorpos pelo ELISA (IDEXX), a partir de amostras individuais de swab 

laríngeo e sangue, respectivamente. As coletas ocorreram no momento do alojamento (dia 0) e, 

aproximadamente, aos 15, 30, 60, 90, 120, 150 dias pós-alojamento e no pré-parto. Na granja A, o 

pré-parto coincidiu com a coleta, aos 150 dias de alojamento, devido à ocorrência de coberturas mais 

precoces, quando comparadas à idade na primeira cobertura das granjas B e C. 

Resultados e discussão 

Analisando os resultados na Figura 1, observaram-se variações na dinâmica de infecção 

entre as granjas. As primeiras detecções de Mhyo por PCR ocorreram na segunda semana após o 

alojamento, variando de 0 a 69% entre as granjas. No entanto, foram necessários pelo menos de 30 

a 60 dias de alojamento para que 100% das leitoas da granja B e A, respectivamente, se tornassem 
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positivas. Já na granja C, somente 90 dias pós alojamento 100% das leitoas foram positivas. Com 

90 dias de alojamento, começou a ser observada a redução de leitoas excretando Mhyo nas granjas 

A e B. No pré-parto ainda foi possível detectar 57%, 20% e 30% de leitoas positivas para Mhyo por 

PCR, nas granjas A, B e C, respectivamente. Esses animais podem apresentar maior risco na 

transmissão vertical de Mhyo, durante o parto (4), com maior probabilidade de desmamar leitões 

positivos (9). Quando comparados os resultados de PCR com os de ELISA, observou-se que as 

primeiras detecções de anticorpos ocorreram na segunda semana de alojamento, apenas nas granjas 

A e B e que, somente aos 60 dias pós-alojamento, 100% das leitoas foram sorologicamente positivas 

na granja A; após 90 dias de alojamento na granja B e 150 dias na granja C, demonstrando que o 

PCR, em tempo real, é mais sensível do que o ELISA na detecção precoce de infecções por Mhyo. 

Conclusão 

Todas as leitoas negativas no alojamento foram positivas, pelo menos uma vez, antes do 

primeiro parto. A dinâmica de infecção variou de acordo com a granja, sendo que até 57% das leitoas 

ainda excretaram Mhyo no pré-parto. Neste protocolo, onde não foi realizada exposição controlada, 

sugere-se que o recebimento das leitoas seja realizado precocemente, antes dos 150 dias de idade, 

para que elas tenham tempo suficiente de se infectarem e debelarem a infecção até o primeiro parto.  
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Figura 1: Frequência de detecção de Mycoplasma hyopneumoniae através de PCR e ELISA em 

leitoas negativas alojadas em granjas comerciais positivas.  

As colunas referem-se aos resultados do PCR e linhas ao ELISA. NC: Não Coletado.  
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Introdução 

O uso rotineiro de antimicrobianos juntamente a problemas na administração determinam 

a seleção de bactérias resistentes a uma grande variedade de princípios ativos e uma preocupação à 

saúde pública com resíduos de antimicrobianos na carne suína (4). Esse cenário motivou a pesquisa 

com alternativos, como os prebióticos, probióticos, óleos essenciais e ácidos orgânicos, que 

possibilitem a manutenção da saúde dos animais sem o comprometimento de seu desempenho (1,2).  

Portanto, o objetivo do trabalho foi comparar a utilização de alternativos via ração de suínos na fase 

de creche, crescimento e terminação. 

Material e métodos 

Após o desmame, 1100 leitões foram submetidos ao protocolo vacinal para Mycoplasma 

hyopneumoniae, Verotoxina 2e recombinante de E.coli, Lawsonia intracellularis, Circovirus suíno 

tipo 2 (PCV2), Salmonella tiphymurium, E. coli beta hemolítica, Haemophilus parasuis, 

Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida. Os leitões foram brincados, pesados, 

divididos por sexo e distribuídos em 6 tratamentos distintos e alojados em 36 baias (6 

baias/tratamento). Os tratamentos foram  livre de ATB: ração sem antibióticos, ATB: ração com 

antibióticos, prebiótico: ração com prebióticos (mananoligossacarídeo MOS), probiótico: ração com 

probióticos (Bacillus spp., B. sifidum, E. faecium, L. acidophilus),  OE: ração com óleo essencial 

(Timol e Carvacrol), e AO: ração com ácido orgânico (ácidos lático, cítrico e ascórbico). A inclusão 

dos alternativos foi realizada na formulação das dietas.   

Para a determinação do ganho médio diário e ganho de peso individual na saída da creche 

foi realizada a segunda pesagem dos animais e na fase de crescimento e terminação foram realizadas 

quatro pesagens.  Para o cálculo de eficiência alimentar houve o controle e pesagem de toda ração 

ofertada. Além disso, durante o experimento foram analisadas as ocorrências clínicas, índice de 

mortalidade, índice de tosse e espirro e a presença de diarreia. Os animais com alguma ocorrência 

receberam tratamento via parenteral e notificados em ficha.  

Todos os animais que vieram à óbito foram necropsiados e diagnosticado a causa mortis. 

Para a fase de crescimento e terminação, foram transferidos 850 animais e foram abatidos 840 

animais sob Serviço de Inspeção Federal  e na etapa de evisceração foram analisados: o índice de 

úlcera gástrica (5), utilizando o escore de lesão de 0 (para normal) à 4 (paraqueratose e ulceração); 

índice de pneumonia e pleurisia (IPP) em cada lobo pulmonar de 74 animais  (6). 

Os dados foram analisados utilizando o software Statistical Analysis System (SAS Inst. 

Inc., Cary, NC) e os resultados foram descritos como as médias ± erro padrão da média com 

comparação de médias pelo teste de Tukey HSD. 

Resultados e discussão 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos (P>0,05) em relação a eficiência 

alimentar. O índice de pneumonia e pleurisia (tabela 1) não obteve diferença, todos os tratamentos 

apresentaram alto índice de pneumonia. Não houve diferença (P>0,05) para o grau de úlcera gástrica 

(tabela 2).  

O índice de mortalidade entre os tratamentos não teve significância (P>0,05). O período 

com maior mortalidade registrada foi a creche, totalizando 35 animais, devido principalmente ao 
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estresse e a mudança de nutrição. Em todo o período do experimento as doenças mais frequentes 

que acometeram os leitões foram meningite, seguido de diarreia por colibacilose, pneumonia 

causada por Haemophillus parasuis (HPS) e infarto. 

Possivelmente esses resultados surgiram devido a implantação de programas de boas 

práticas de manejo, a identificação precoce de sinais clínicos para manter a sanidade, ajustes nos 

protocolos de imunização e não houve a mistura de lotes de diferentes origens (3) que reflete 

diretamente na sanidade dos animais devido ao estresse associado às brigas para estabelecer 

hierarquias nas baias e o aumento da transmissão horizontal de agentes patogênicos. 

Conclusão 

Os resultados demonstram que a diminuição e/ou substituição do uso de antimicrobianos 

de maneira profilática na alimentação dos animais é uma opção para garantir a segurança alimentar 

e diminuir a geração de resíduos na suinocultura, sem interferir na eficiência dos animais 
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Tabela 1: Índice de úlcera gástrica e IPP em leitões nos diferentes tratamentos. 

                Grau de úlcera                              IPP 

. Tratamentos   0   1    2    3    4 

Livre ATB   1   8    1    1    1                             1,17 

ATB    1   6    3    2    0                               1 

Prebiótico   0   8    1    2    1                             1,17 

Probiótico   3   3    4    2    1                               1 

OE   0   9    1    3    0                               1 

AO   0   4    4    3    1                               1 

 

Tabela 2: Eficiência alimentar de leitões na fase de creche, crescimento e terminação 

alimentados com diferentes aditivos em substituição aos antimicrobianos (média ± erro padrão). 

Tratamento Eficiência alimentar 

Creche (p=0,1480) Crescimento e Terminação (p=0,8225) 

Livre ATB 63.17±0.09 41.38±0.75 

ATB 66.85±1.56 40.89±0.45 

Prebiótico 63.07±1.64 41.79±0.39 

Probiótico 61.70±1.66 41.91±0.56 

OE 61.98±0.59 41.62±0.80 

AO 63.46±1.50 41.06±0.63 



Sanidade 

30 

Genotipagem de circovírus suino tipo 2 (PCV2) em granjas 

comerciais brasileiras vacinadas, de amostras coletadas no ano de 

2019 

Nascimento HIJ*1,2, Frahia ALS1, Veit DC.2, Franco EG2, Finco JA2, Bieleski R2 

& Costa EA1 

1Departamento de Medicina Veterinária Preventiva - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte – MG; 2Zoetis INC. – Brasil. *Autor correspondente: heloiza.nascimento@zoetis.com 

Palavras Chave: Circovírus Suíno tipo 2, genotipagem, Brasil 

Introdução 

Circovirus suino tipo 2 (PCV2) tem sido relatado como um dos patógenos de maior 

relevância global, devido às enormes perdas econômicas causadas na indústria de suínos. Apesar do 

PCV2 ser um vírus de DNA, que em teoria faria com que seu genoma fosse mais conservado, ele 

apresenta a maior taxa de substituição de nucleotídeos conhecida entre os vírus de DNA de fita 

simples (ssDNA), fazendo com que sua dinâmica evolutiva seja similar àqueles vírus de RNA (2). 

O PCV-2 tradicionalmente tem sido dividido em quatro principais genótipos: PCV2a, PCV2b, 

PCV2c e PCV2d (10). Recentemente, a classificação da genotipagem estendeu-se para oito 

genótipos, variando do PCV2a – PCV2h. No início dos anos 1990 o genótipo prevalente foi o 

PCV2a, sendo substituído dez anos mais tarde pelo PCV2b. Atualmente se descreve uma segunda 

grande mudança de genótipo caracterizada pelo surgimento e disseminação do PCV2d, mutante do 

genótipo b, que parece estar substituindo-o e sendo responsável por falhas vacinais mundialmente 

(4). Em 2018 propuseram uma nova metodologia baseando-se em clusters (3). A análise das 

características de cluster levou à definição de 18 genótipos. No entanto, apenas 7 clusters (Cluster1, 

Cluster2, Cluster3, Cluster5, Cluster11, Cluster13 e Cluster18) foram considerados potencialmente 

reconhecidos como genótipos para análises posteriores (3). O objetivo foi analisar variações genética 

de amostras de PCV2 obtidas de suínos com sinais clínicos compatíveis com circovirose de granjas 

brasileiras vacinadas, no ano de 2019, através da nova metodologia de genotipagem. 

Material e métodos 

Um total de 26 amostras clínicas coletadas no ano de 2019, previamente positivas para 

PCV2 através de técnicas de PCR convencional realizadas por laboratórios de diagnósticos foram 

usadas neste estudo. Amostras de soro e fragmentos de tecidos como linfonodos, rim, baço e fígado 

foram coletados de animais que apresentavam sinais clínicos compatíveis com a doença causada 

pelo PCV2 de granjas vacinadas contra este agente. As amostras foram originadas dos estados SC, 

RS, PR, MG e GO. A extração do DNA foi feita utilizando Promega Wizard® Genomic DNA 

Purification Kit (Promega, USA). As amostras foram submetidas ao PCR em tempo real para 

quantificação do material genético antes de serem submetidas ao sequenciamento pela técnica de 

Sanger. A amplificação total do gene ORF2 (capsídeo viral) foi feita através da técnica de nested-

PCR utilizando primers previamente descritos (5). Reações de sequenciamento bidirecionais foram 

feitas utilizando BigDye Terminator kit (Applied biosystems) no sequenciador 3500 genetic 

Analysers (Applied Byosystems). A montagem das sequências consenso foi feita através dos 

programas PHRED/PHRAP e CAP3 (http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph). As sequências de 

nucleotídeos consenso de cada amostra foram alinhadas com sequências de PCV2 representativas 

dos genótipos propostos pela metodologia descrita em 2018 (3). Os Clusters 1, 2, 3, 5, 11, 13 e 18 

representam os genótipos PCV2-g, PCV2-f, PCV2-a, PCV2-e, PCV2-b, PCV2-d e PCV2-h, 

respectivamente. Os clusters foram caracterizados com máximo intra-genótipo p-distance de 13% 

(calculada a partir do gene que codifica a proteína do capsídeo, a ORF2), com suporte de bootstrap 

no nó ancestral superior a 70%. 
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Resultados e Discussão  

Das 26 sequências de nucleotídeos analisadas, nenhuma se agrupou aos clusters 1, 2, 3, 4, 

5 e 18 que correspondem aos genótipos PCV2-g, PCV2-f, PCV2-a, PCV2-c e PCV2-h, 

respectivamente. Todas as sequências de nucleotídeos brasileiras analisadas, coletadas em 2019, 

foram agrupadas dentro dos clusters 11 (PCV2-b) e 13 (PCV2-d) (Fig.1). Esses dados corroboram 

com estudos recentes realizados no Brasil, tanto em animais de granjas comerciais quanto em suínos 

asselvajados, demostrando uma tendência de troca na prevalência de genótipos, inicialmente do 

PCV2-a para o PCV2-b e mais recentemente, um aumento na detecção do PCV2-d (8,5,7,1,6). A 

presença do PCV2-d tem sido mais detectada, ultimamente, em casos de circovirose por todo o 

mundo, principalmente por sua capacidade de evadir a resposta imune induzida por vacina, 

acarretando em falhas vacinais (9). 

Conclusão 

O PCV2-b e o PCV2-d foram os únicos genótipos encontrados nas amostras de demanda 

de diagnóstico, coletadas em 2019. O PCV2-d tem substituído o genótipo PCV2-b anteriormente 

predominante na América do Norte e os resultados sugerem que essa tendência possa estar ocorrendo 

no Brasil. O PCV2-d pode escapar da imunidade induzida pela vacina. 
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Figura 1. Árvore filogenética construída usando o método de 

Neighbor joininh com boostrap de 1000 repetições. Os clusters 

foram caracterizados com máximo intra-genótipo p-distance de 13% 

(calculada a partir do gene que codifica a proteína do capsídeo, a 

ORF2), com suporte de bootstrap no nó ancestral superior a 70%. As 

sequências de PCV2 representativas dos genótipos utilizadas são 

propostas pela metodologia descrita por Franco & Segalés, 2018 (3). 
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Introdução 

Tem sido observado, ao longo dos últimos anos, um acréscimo nos índices de mumificação 

fetal em suínos. Dentre as doenças infecciosas associadas à mumificação, prevalentes no Brasil, a 

parvovirose é considerada como a principal. No entanto, devido aos eficientes protocolos vacinais 

empregados, sua ocorrência tem sido considerada menos frequente. Nesse sentido, sugere-se que 

esse acréscimo nos índices de mumificação esteja relacionado ao aumento significativo do número 

total de leitões nascidos, devido ao comprometimento da capacidade uterina e placentária (2). 

Conhecer os atuais índices de mumificação no plantel e identificar as causas relacionadas são ações 

que permitem avaliar o comprometimento dos índices produtivos, além de auxiliar na aplicação de 

medidas adequadas de prevenção e controle. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a 

ocorrência de mumificação fetal em uma granja de suínos tecnificada para identificar as possíveis 

causas responsáveis pelas mumificações.  

Material e métodos 

O estudo foi realizado durante um mês (fevereiro a março) em uma unidade produtora de 

leitões localizada na região meio-oeste do estado do Paraná. A granja utilizava um protocolo vacinal 

contra parvovirose, leptospirose e erisipelose, no qual as leitoas recebiam duas doses antes da 

primeira inseminação (150 dias e 170-180 dias de vida), e todas as fêmeas recebiam uma dose 7-10 

dias após o parto. Um total de 874 partos de fêmeas Camborough (Agroceres PIC®) de ordem de 

parto (OP) 1 a 8 foram acompanhados e as seguintes variáveis foram registradas: OP, número de 

nascidos totais (NT), número e tamanho dos fetos mumificados (MM), e idade gestacional na qual 

ocorreu a mumificação, de acordo com Muirhead & Alexander (4).  

Além disso, uma subamostra de 29 leitegadas foi testada para parvovirose através de um 

teste específico (Parvocheck, HIPRA Saúde Animal Ltda.), utilizando swab impregnado com 

amostra do MM (macerado de órgãos como coração, fígado, intestino e pulmões), sendo que para 

leitegadas com mais de um MM, o swab foi realizado com o pool das amostras. Para o teste, foram 

selecionados somente MM com tamanho correspondente à morte fetal que ocorreu em período 

anterior ao desenvolvimento da imunocompetência pelos fetos (70 dias). O conteúdo de cada swab 

foi transferido para cartões FTA, e estes foram encaminhados ao laboratório para realização da 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real. A análise estatística foi realizada com o 

software SAS® 9.4, utilizando o procedimento NPAR1WAY e o teste de Kruskal-Wallis ou o 

procedimento GLIMMIX e o teste de Tukey-Krumer, de acordo com a distribuição dos dados. 

Resultados e discussão 

O índice de mumificação observado durante o período foi de 2,9%, mostrando-se superior 

à taxa historicamente aceitável de 1,5% determinada no passado (4), porém, corroborando com 

dados relatados em estudos contemporâneos (3,4 e 5,7%) (1; 5). Do total de partos avaliados, 29,5% 

das leitegadas apresentaram um ou mais MM, sendo que 10,6% foram responsáveis por quase 59,2% 

do total de MM. Todas as leitegadas avaliadas com o Parvocheck foram negativas para a presença 

de parvovírus. Fêmeas de OP 1 (n=215) apresentaram maior percentual de MM (4,3%) quando 

comparado às fêmeas de OP 2 (n = 160; 2,2%) e de OP 3-5 (n = 300; 2,1%; Figura 1). Porém, não 

foi observada diferença em relação às fêmeas OP > 5 (n = 199; 3,2%), as quais apresentaram maior 
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percentual de MM em relação às fêmeas de OP 3-5. Segundo Dial et al. (3), sob condições 

endêmicas, especialmente as fêmeas primíparas podem apresentar índices maiores de mumificação, 

o que pode estar relacionado ao deficiente “status imunológico” dessas fêmeas devido ao fato de 

não terem sido expostas, por tempo suficiente, aos patógenos presentes na granja. Dessa forma, é 

necessário considerar a distribuição da OP nesse plantel, uma vez que as classes OP 1 e OP > 5, 

responsáveis pelos maiores índices de mumificação, representam juntas 47,4% do total de fêmeas 

avaliadas. 

O percentual de MM foi maior (P < 0,001) em leitegadas com mais de 14 NT (3,8%) em 

comparação àquelas com menos de 10 (1,6%) ou com 10-14 NT (1,7%; Figura 2). Além disso, foi 

observado leitegadas significativamente menores (P < 0,001) em fêmeas que não apresentam MM 

(13,7 NT), em comparação aquelas que apresentaram 1 (16,1 NT), 2-3 (16,9 NT) e 4-7 (19,1 NT) 

MM. O grande número de fetos em desenvolvimento no ambiente uterino pode limitar a área de 

superfície endometrial por feto e, consequentemente, comprometer o desenvolvimento placentário, 

levando à morte fetal (6). Dessa forma, os dados deste e de outros estudos (5) reforçam a ideia de 

que a hiperprolificidade é uma das principais causas de mumificação fetal na suinocultura atual. 

Cerca de 30% das mortes ocorreram entre o período de 51-60 dias de gestação (MM com 

89-130 mm de comprimento), no entanto, a maior parte das mumificações (37%) ocorreram no 

período de 30-50 dias (MM com 20 a 88 mm de comprimento). Nesse sentido, ressalta-se a 

importância de realização de treinamento dos funcionários para que possam detectar a presença de 

múmias pequenas, evitando que os índices de MM da granja sejam subestimados.  

Conclusão 

Todas as amostras analisadas foram negativas para a presença de parvovírus suíno, 

atribuindo-se que a ocorrência de MM da granja avaliada tem relação direta com a hiperprolificidade 

das fêmeas. Além disso, deve-se considerar a influência da distribuição da OP das matrizes na 

granja, uma vez que as fêmeas de OP 1 e OP > 5, que apresentaram os maiores percentuais de 

mumificação, compõem um percentual expressivo do plantel. 
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Figura 1. Índice de mumificados, conforme a ordem 

de parto em uma granja suína tecnificada, durante o 
período de estudo (P < 0,001). 

Figura 2. Percentual de fetos mumificados, de 
acordo com o número total de leitões nascidos em 

uma granja suína tecnificada, durante o período 

de estudo (P < 0,001).  
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Introdução 

As infecções bacterianas entéricas em suínos têm importância crescente e provocam um 

grande impacto para a indústria da cadeia suinícola em todo o mundo, aumentando os custos de 

produção (5). Dentre elas, a salmonelose, cuja infecção ocorre por via digestiva ou respiratória, 

possui papel de destaque, pois é endêmica nas regiões de produção intensiva de suínos no Brasil (3). 

Segundo Mcorist e Gebhart (1999), as infecções entéricas podem levar a altas taxas de mortalidade 

e morbidade, entretanto, as maiores perdas estão relacionadas a sequelas no trato gastrintestinal. O 

trabalho apresenta como objetivo descrever os achados patológicos de uma obstrução intestinal 

associada a estenose retal após colite ulcerativa necrótica num suíno devido a salmonelose. 

Descrição 

O animal era proveniente de uma propriedade rural que desenvolve a atividade de 

suinocultura, com 90 dias de idade e 25 Kg. Na anamnese, observou-se distensão abdominal, apatia 

e apetite reduzido. Foi realizada eutanásia com posterior análise macroscópicas das vísceras durante 

a necropsia. Fragmentos de órgãos foram colhidos em formol a 10% para realização de exames 

histológicos pelo Setor de Patologia Veterinária da UFRGS. Na necropsia, os achados foram lúmen 

intestinal com muito conteúdo e gás, serosa rugosa, megacólon, reto com área de estenose e de 

necrose, aumento de volume retal e colite ulcerativa no segmento anterior à obstrução. Clinicamente, 

a estenose retal é uma sequela comum em infecções causadas por Salmonella sp., pois trombos de 

fibrina se alojam em arteríolas e causam infartos no intestino terminal. Posteriormente, a 

proliferação de tecido conjuntivo cicatricial reduz o lúmen intestinal e promove retenção de grande 

volume de fezes e gás, levando à distensão abdominal, perda de apetite, emagrecimento e baixo 

crescimento (2, 4).  

De acordo com Kich et. al. (2017), a lesão microscópica típica de Salmonella enterocolítica 

é a necrose da cripta e da superfície dos enterócitos, lâmina própria e submucosa com muitos 

macrófagos e moderados linfócitos. Histologicamente, no suíno afetado, encontrou-se tanto 

infiltrado inflamatório de linfócitos, plasmócitos e macrófagos difusamente no intestino delgado, 

quanto na lâmina própria e camada muscular da mucosa do intestino grosso. Adjacente a esta área, 

identificou-se proliferação de vasos, contendo trombos em seu interior. Em ambas porções 

intestinais, havia perda de continuidade das vilosidades. Observou-se, ainda, úlceras que se 

estenderam até a muscular da mucosa do intestino grosso e sua substituição por tecido cicatricial. 

No lúmen do intestino delgado, ainda havia células descamadas, fibrina e hemorragia. O diagnóstico 

definitivo das doenças entéricas em suínos, de acordo com Bertschinger (1999), deve contemplar, 

entre outros, os sinais clínicos, o estudo anatomopatológico e fenotípico. Na literatura, é relatado 

que a estenose retal também é causada por micotoxicoses, especialmente zearalenona, enterite 

micótica, proctite, existência de compostos tóxicos na alimentação e predisposição genética (8). 

Conclusões 

Por meio dos achados macro e microscópicos encontrados no suíno e a relação com as 

descrições na literatura, é possível relacionar que o caso clínico se trata de estenose retal secundária 

associada à colite ulcerativa por Salmonella sp. 
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Introdução 

A intensificação da produção suinícola tem sido uma característica deste setor, respondendo 

à demanda de mercado. Porém, este incremento da produção favorece a ocorrência de enfermidades 

que causam grande impacto econômico. Para diminuir este prejuízo o tratamento adequado, a partir 

do diagnóstico correto, é crucial para minimizar estas perdas. Portanto, o objetivo deste estudo é 

relatar um caso de suspeita de circovirose que foi contraposto em laboratório.  

Descrição 

O caso clínico foi reportado em uma granja de 800 matrizes, de ciclo completo, localizada 

no interior de Minas Gerais. A granja apresentava histórico de refugagem e forte diarreia nos animais 

entre 90 e 110 dias. A suspeita inicial, baseada nos sinais clínicos, foi de PCV2. Os animais foram 

vacinados contra Mycoplasma – 2 mL e Circovírus – 0,5 mL no desmame. Foi realizada necropsia 

de 8 animais com sinais clínicos representativos do lote e órgãos foram coletados para envio ao 

laboratório: Linfonodos inguinal e mesentérico, íleo e ceco. Foi realizado isolamento bacteriano das 

amostras de linfonodos e intestino. Também foi realizada a coleta de sangue em animais de 5 idades 

diferentes, para análise de PCRq para PCV2: 50, 75, 95 e 112 dias de idade, 15 amostras, com 3 

pools por idade. 

Resultados e discussão 

As figuras 1 e 2 ilustram a refugagem, representa por aproximadamente 15% dos animais 

nas fases descritas e a presença de diarreia nas baias. Os achados macroscópicos mostraram 

linfonodos inguinais normais, pulmão sem alteração, baço, rins e estomago normais, edema da 

parede do íleo, conteúdo líquido no cólon, lesões necróticas no ceco e cólon; linfonodos 

mesentéricos aumentados (Figura 3). Estes achados não são patognomônicos devendo ser utilizadas 

outras ferramentas para a conclusão do diagnóstico.  

Duas amostras de íleo, ceco e cólon de animais com 107 dias foram coletadas e ambas 

apresentaram isolamento de Salmonella enterica, sorotipo Typhimurium. Estes resultados 

corroboram com estudos de prevalência que mostram o crescente número de casos de Salmonelose 

clínica no país, apontando como uma enfermidade endêmica (1). Os resultados de PCRq para PVC2 

estão ilustrados na tabela 1. Os resultados encontrados mostram títulos de até 104 cópias virais. 

Alguns estudos, que utilizaram a PCR em tempo real para detecção do PCV2 no soro, mostraram a 

diferenciação de circovirose subclícica e clínica, propondo um limiar >107 genoma do PCV2/mL de 

soro como indicativo de infecção clinicamente significativa por PCV2 (2,3). 

Uma vez que síndromes como as causadas pelo PCV2 e Salmonella sp. em suínos vem 

sendo reportadas no Brasil, torna-se cada vez mais necessária a adoção de técnicas diagnósticas 

diferenciais de laboratório. Isto possibilita um melhor conhecimento dos agentes presentes na granja, 

visando a adoção de medidas de prevenção e controle compatíveis com as características destes 

patógenos. 

Conclusão 

A estreita relação entre algumas enfermidades e a semelhança entre sinais clínicos, 

dificultando a diferenciação dos agentes envolvidos é uma constante nas granjas. Por este motivo o 

diagnóstico diferencial contribui para elucidar as dúvidas de diagnóstico presuntivo. No caso clínico 

reportado, o diagnóstico conclusivo e final foi de Salmonella Typhimurium. Além dos sinais clínicos, 

achados macroscópicos e exames laboratoriais, o conhecimento da prevalência das enfermidades 
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bem como do status sanitário de cada granja contribuirão para o diagnóstico mais preciso de forma 

a aplicar as medidas de prevenção e controle mais adequadas. 

Referências  
(1) Kich, J.; Meneguzzi, M.; Reichen, C. O aumento da frequência de Salmonela clínica no Brasil. XVIII ABRAVES – 2017 
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Figura 1: Sinais de refugagem 

Figura 2: Presença de diarreia nas baias 

dos animais da granja 

Tabela 1. PCRq para PCV2 

em amostras de soro 

Figura 3. Achados macroscópicos: 

presença de diarreia no intestino, 

aumento de animais com 50, 75, 95 e 

112 dias de vida de LM e edema de 

mesentério. 
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Introdução 

Actinobacillus suis (A. suis) é um importante patógeno que pode causar doença em suínos 

principalmente nas primeiras semanas de vida (1). É uma bactéria Gram-negativa que coloniza o 

trato respiratório superior de suínos (2). Lesões pneumônicas acometendo o parênquima pulmonar 

e a superfície pleural são comumente encontradas em infecção por A. suis e tem sido associada à 

morte súbita, dispneia, tosse, febre, apatia e perda de desempenho (2). Como a infecção ocorre 

geralmente em leitões com idade entre 2 e 28 dias de idade (3,4), há poucos trabalhos relatando 

infecção por A. suis em animais mais velhos (5,6). Recentemente quadros clínicos referentes à 

infecção por A. suis têm aumentado (comunicação pessoal).  O presente relato descreve um caso 

proveniente de um animal na fase de crescimento com quadro de septicemia e lesão hepática 

característica da infecção por A. suis confirmado com o isolamento bacteriano.  

Descrição 

Nesse relato de caso, foi descrita uma submissão recebida em 2019 de um suíno de 80 dias 

de idade com histórico de tosse, febre, perda de desempenho e dispnéia. Os animais da granja eram 

vacinados para Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Glaserella 

(Haemophillus) parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, e Circovírus suíno.  

Na necropsia foram observadas lesões de pericardite fibrinosa, pleuropneumonia 

necrohemorrágica multifocal intensa com aderência e presença de múltiplos focos de coloração 

avermelhada no parênquima pulmonar associada à 20% de consolidação no pulmão. Inicialmente as 

suspeitas do veterinário remetente, devido as lesões macroscópicas, eram de:  A. pleuropneumoniae 

e P. multocida. 

Foram recebidos para histopatologia baço, coração, fígado, pulmão, linfonodo mediastínico 

e rim. Microscopicamente, foram encontradas lesões apenas no pulmão e fígado. No pulmão foi 

observada exsudação fibrinosa associada a necrose e hemorragia na superfície pleural e no 

parênquima pulmonar associado à formação de oat cells e grumos bacterianos intralesionais 

multifocal moderado (Figura 1). No fígado foi observado um infiltrado inflamatório neutrofílico 

associado à necrose de hepatócitos e grumos bacterianos intralesionais multifocal aleatório intenso 

(Figura 2). 

No teste microbiológico enviado para rotina bacteriológica, foi isolado A. suis no baço, 

fígado, linfonodos, pulmão, rins e nas lesões pleurais. Os fragmentos foram submetidos à PCR para 

influenza. Circovírus suíno tipo 2 e 3, A. pleuropneumoniae, um fragmento de linfonodo foi positivo 

para Circovírus suíno tipo 2, no entanto não foram encontradas lesões microscópicas compatíveis 

com o quadro de circovirose.  

Nos quadros de infecção sistêmica por A. suis em animais mais velhos, o órgão que 

apresenta lesões mais característica é o fígado, no presente relato pode ser evidenciado alterações 

morfológicas sugestivas de infecção por A. suis confirmada pelo isolamento bacteriano. Alguns 

fatores estão relacionados a infecção sistêmica em animais de engorda por A. suis a citar, 

principalmente, a diminuição do título de anticorpos circulantes nessas fases. 

Em um estudo retrospectivo avaliando quadros septicêmicos causados por A. suis, 

aproximadamente 90% dos animais infectados estavam na faixa de idade entre 2 e 28 dias (8). No 

entanto, a percepção de A. suis como patógeno suíno deve ser expandida à medida que os sistemas 
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de produção de suínos evoluem. Uma alternativa a ser utilizada seria a vacinação de leitões na creche 

afim de evitar problemas nas fases mais tardias. 

Conclusões 

Nesse relato de caso, foi descrito um quadro septicêmico causado em um suíno na fase de 

recria com quadro típico de infecção por A. suis, com lesões hepáticas pouco frequente em animais 

nessa faixa etária. Dessa forma, algumas alternativas como à vacinação de leitões na fase de creche 

podem evitar ou diminuir o aparecimento tardia da enfermidade. 
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(1) Ojha, S.; Lacouture, S.; Gottschalk, M. et al. Characterization of colonization-deficient mutants of Actinobacillus 
suis. Veterinary microbiology, v. 140, n. 1-2, p. 122-130, 2010. (2) Macinnes, J. I. & Desrosiers, R. Agents of the" suis-ide 

diseases" of swine: Actinobacillus suis, Haemophilus parasuis, and Streptococcus suis. Canadian journal of veterinary 

research, v. 63, n. 2, p. 83, 1999. (3) Gottschalk, M &Broes, A. Actinobacillosis. Diseases of swine, p. 749-766, 2019. (4) 

Sanford S.E. Actinobacillus suis: an overview of an emerging disease. Proccedings American Association of Swine 

Practioners 26:p.425-428,1995. (5) Sanford, S.E.; Josephson, G.K., Rehmtulla, A.J., et al. Actinobacillus suis infection 

in pigs in southwestern Ontario. The Canadian Veterinary Journal, v. 31, n. 6, p. 443, 1990. (6) Yaeger, Michael J. An 
outbreak of Actinobacillus suis septicemia in grow/finish pigs. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, v. 8, n. 3, 

p. 381-383, 1996.(8) Sanford, S. E.; Miniats, O. Paul. Ontario. Actinobacillus suis septicemia mimicking erysipelas in 
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Figura 1 –Pulmão: Infiltrado inflamatório neutrofílico, oat cells e hemorragia (asterisco), 

exsudação fibrinosa na superfície pleural (seta) e grumos bacterianos intralesionais (cabeça da 

seta). Barra 50μm.  

Figura 2 – Fígado: Infiltrado inflamatório neutrofílico com necrose multifocal aleatório (seta) 

associado a grumos bacterianos intralesionais (cabeça da seta). Barra 50μm.  



Caso clínico 

41 

Uso de enrofloxacina e probiótico para tratamento de diarréia em 

leitões lactentes 

Rotta A*1, Martelli AA1& Camargo MF1 

1Departamento de Medicina Veterinária, Faculdade de Veterinária – Centro Universitário Campo 

Real, Guarapuava – PR. Autor para correspondência: andressarotta2015@hotmail.com 

Palavras-chave: Diarréia, recém-nascidos, agentes patogênicos, controle. 

Introdução 

As diarréias podem acontecer durante todas as fases da produção suinícola, em diferentes 

faixas etárias. Possuem causas multifatoriais e a presença de agentes patogênicos, nem sempre é 

suficiente para que a doença seja instalada. As diarréias neonatais podem acometer a leitegada já 

nas primeiras horas de vida, o seu controle deve ser efetivo, evitando assim a morte dos animais, o 

atraso no desenvolvimento, os prejuízos socioeconômicos e também a disseminação da doença para 

com as outras leitegadas (1). No presente trabalho foi relatado o uso de enrofloxacina (antibiótico 

de amplo espectro) e probiótico para o tratamento desta enfermidade, que estava acometendo 

animais de uma granja, situada no oeste do Paraná, cujo tratamento se demonstrou bastante eficaz. 

Material e métodos 

Foram acompanhados os partos de 36 fêmeas primíparas e pluríparas, provenientes do 

cruzamento entre Landrace e Large White, que geraram 446 leitões nascidos vivos e 26 nascidos 

mortos. As fêmeas foram inseminadas com o método pós-cervical, em 10 de setembro de 2019, e o 

nascimento dos leitões ocorreu nos dias 5 e 6 de janeiro de 2020. O parto foi totalmente 

supervisionado por uma equipe de funcionários, e após o nascimento de cada animal seguia-se o 

mesmo protocolo: limpeza das vias aéreas, pó secante, amarração e corte do umbigo e na sequência 

estimulação para mamada do colostro. Dentre todas as matrizes, foram selecionadas 3 fêmeas 

pluríparas e 2 primíparas, cuja leitegada resultou 7 leitões nascidos mortos (o destino dos mesmos 

foi a compostagem) e 62 nascidos vivos, os quais, após um dia de vida apresentaram quadro de 

diarréia, demonstravam-se apáticos e possuíam pouco interesse em mamar. 

As doenças entéricas são multifatoriais, ocorrendo-se por diversos fatores que podem 

determinar sua etiologia, sendo eles: fatores relacionados a microrganismos entéricos patogênicos e 

condições predisponentes associadas ao modelo de manejo sanitário e zootécnico da propriedade. 

Essa etiologia não depende somente de agentes patogênicos para seu desenvolvimento, ela também 

está relacionada com fatores de risco existentes na granja suinícola, como por exemplo: ambiente e 

manejo inadequados, tipo de instalações, deficiência nutricional e imunológica. As doenças 

entéricas quando não controladas ocasionam alta taxa de mortalidade sobre a leitegada, redução no 

ganho de peso e baixa conversão alimentar, acarretando conseqüentemente em grandes perdas 

produtivas e econômicas (5).  

Os principais agentes responsáveis por causar diarréia neonatal são os virais, como o 

rotavírus e o coronavírus, os agentes bacterianos, como a Escherichia coli, Streptococcus spp, 

Clostridium e Salmonella, e também, os parasitários como a Isospora suis e a Eimeria sp. (3). Com 

o auxílio do médico veterinário responsável, baseado nos sinais clínicos demonstrados pelos recém-

nascidos e no seu conhecimento prático, foi instituído o diagnóstico presuntivo dos animais afetados. 

Logo, foram definidas algumas ações que podem ser utilizadas como método de prevenção, evitando 

que essa enfermidade se manifeste na granja, e também o controle e tratamento dos animais 

infectados, optando por iniciar o tratamento com o uso de antibiótico, cujo princípio ativo de escolha 

foi a enrofloxacina e probiótico, auxiliando na microflora intestinal. 
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A enrofloxacina é um antibiótico da classe das fluoroquinolonas, inibidor de DNA girase, 

possui um amplo espectro de ação, e é bastante utilizado em suínos lactentes (2). Optou-se por 

escolher a solução oral (enrofloxacina o,5 gramas + 100,0 ml de veículo) na dose terapêutica de 1 

mg por kg, usou-se o peso médio de 2,5 kg para cada animal, a dose fornecida foi de 0,5 ml, sid, 

durante 3 dias. Probióticos são microorganismos, que depois de ingeridos tem objetivo de melhorar 

o funcionamento do sistema gastrointestinal, fornecem benefícios à saúde do animal, pois ajudam 

as bactérias benéficas, e diminuem a concentração das maléficas, conseqüentemente auxiliam no 

ganho de peso e no crescimento (4). Utilizou-se probiótico em forma de solução oral, específico 

para a idade dos leitões, usou-se 50 gramas de probiótico + 100 ml de água morna (usada para 

diluição do produto), e fornecido 1ml por animal, sid, durante 3 dias. 

Resultados e discussão 

Todos os 62 leitões que estavam acometidos por diarréia receberam a enrofloxacina e 

probiótico por três dias. No período da tarde todos os leitões eram fechados e recebiam a solução 

oral, com alta palatabilidade, as quais engoliam com facilidade. Além dos medicamentos 

administrados, foram definidas ações de prevenção e controle desta enfermidade, por meio de 

limpeza e desinfecção das instalações, mantendo as baias e escamoteadores limpos e sem umidade 

(impedindo a proliferação do agente), e, também, medidas para evitar o estresse dos animais doentes. 

No segundo dia de tratamento já se pode notar melhora significativa na quantidade de 

diarréia eliminada pelos leitões, mas após o terceiro dia de tratamento que houve a eliminação 

completa dos sinais clínicos. Durante o tempo de tratamento, houve a morte de 4 leitões, 3 deles a 

causa se deu por esmagamento e 1 por estar muito debilitado, os outros 58 apresentaram completa 

melhora. Segundo (2) uma flora intestinal saudável é essencial para manter o perfeito funcionamento 

do corpo do animal, pois quando ocorre um desequilíbrio entre a flora benéfica e a flora maléfica, 

ocorrem diversos problemas no organismo, como a diarréia e infecções. Segundo (4) o antibiótico 

para o tratamento de qualquer enfermidade deve ser indicado pelo médico veterinário responsável, 

mas sabe-se que princípios ativos como a neomicina e a enrofloxacina, costumam demonstrar boas 

respostas no tratamento de diarréias em leitões.  

Conclusão 

A desinfecção e limpeza das instalações são essenciais para o controle e prevenção de 

diversas enfermidades presentes na suinocultura industrial mundial. Uma opção sugerida pelo 

médico veterinário que será implantada na granja relata, são as vacinas preventivas fornecidas as 

matrizes, para que a leitegada já nasça com devida imunidade a certos agentes, evitando assim o 

adoecimento dos mesmos. Além disso, é importante ressaltar que a sela parideira e o escamoteador 

sejam mantidos secos, pois a presença de umidade se torna um excelente meio de cultura para os 

microorganismos, que estão presentes em todos os ambientes. Logo, podemos considerar que o 

tratamento instituído pelo médico veterinário responsável, a partir da solução oral de enrofloxacina 

e probiótico, neste relato de caso, demonstrou ser bastante eficiente aos animais desta granja, que 

está localizada no oeste do Paraná. 
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Introdução 

A Pneumonia na cadeia suinícola é uma das principais doenças que acomete o setor nos 

dias atuais e tem como consequências, grandes perdas econômicas para os produtores de suínos. Foi 

relatado que o uso de antibioticoterapia cujo princípio ativo é a tiamulina, utilizado para o tratamento 

da pneumonia suína demonstrou um efeito positivo diante da doença. Portanto, o objetivo deste 

estudo é estabelecer a dose mínima de tiamulina para evitar a resistência bacteriana deste antibiótico 

nos animais. 

Material e métodos 

Foram selecionados 21 suínos com peso médio 16 kg, a granja era localizada na região 

oeste de Santa Catarina, na cidade de Concórdia. A produção tem principal objetivo a venda de 

fêmeas para a reprodução, a raça dos suínos era Mo25C, uma genética desenvolvida pela 

EMBRAPA, e todos os animais utilizados para o estudo foram fêmeas, pois, os machos após 

desmame são destinados para crechários em outras granjas, a fim de serem terminados e então 

abatidos.  A pneumonia é caracterizada como uma das principais doenças que acomete o trato 

respiratório dos suínos é uma enfermidade preocupante, pois a sua transmissão ocorre de forma 

rápida, realizada através do contato direto com as secreções do trato respiratório de animais 

infectados, com animais sadios, e também através de aerosóis (1). O tratamento para pneumonia que 

era a utilização do antibiótico na ração fornecida para os animais acometidos pela doença. 

Os animais selecionados foram os quais apresentavam os principais sinais clínicos da 

doença como, dificuldade respiratória, prostração, perda de brilho da pele, indicativo de animal não 

saudável e tosse produtiva. Foi verificado que os animais diminuíram a produção perdendo peso, 

permaneciam prostrados grande parte do dia e da noite. Após a verificação que os animais não 

estavam bem, eles foram avaliados individualmente, para determinar a situação do quadro, e quais 

seriam as providencias a serem tomadas. 

 O diagnostico presuntivo da doença veio por meio da anamnese completa e detalhada dos 

animais, dos parâmetros e sinais clínicos apresentados pelos mesmos, e também pela experiência 

clínica dos avaliadores. Após o diagnóstico presuntivo para pneumonia, foi estipulado o tratamento 

metafilático onde se refere à utilização de antiobioticoterapia em massa após o surgimento dos sinais 

clínicos, a base dessa terapêutica é que todos os animais do lote também podem estar acometidos 

pelo mesmo agente infeccioso (2). 

Optou-se então pela adição do antibiótico a base de tiamulina que é um derivado 

semissintético do antibiótico pleuromutilina, e bastante utilizado para tratamento de infecções 

respiratórias nos suínos, e sua solução em pó se torna de fácil e rápida aplicação, otimizando o 

tempo. Este antibiótico possuí ação bacteriostática, ou seja, inibe a ação da enzima 

peptidiltransferase, detêm o crescimento de determinadas bactérias, dificultando sua proliferação e 

deixando ao sistema imunitário do animal a tarefa de eliminar as bactérias que já estão presentes no 

organismo (3). 

A dosagem do medicamento foi estipulada pelo médico veterinário responsável por atender 

a granja, o qual optou por iniciar o tratamento com 2 kg de antibiótico em pó para cada 1000 kg de 

ração, é importante que a solução em pó esteja bem misturada com a ração, evitando assim que 

mailto:martelli1999@gmail.com
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exista sobredosagem para alguns animais. Esse tratamento foi utilizado durante cinco dias onde os 

animais alimentavam-se apenas dessa ração medicada e eram analisados dia a dia para 

acompanhamento do quadro clinico dos animais. A ração fornecida tinha na sua constituição milho, 

soja, núcleos, sequestrante de toxinas e o antibiótico oferecido. 

Além do tratamento estipulado, houve preocupação em realizar o manejo de prevenção, 

para evitar que os demais animais sadios adoeçam. Além do isolamento dos animais afetados, houve 

diminuição da população dos animais nas baias, e também ouve a sugestão da implantação de 

vacinas preventivas, a fim de fornecerem certa imunidade aos animais, diminuindo assim o risco da 

manifestação desta doença. 

Resultados e discussão 

Todos os animais acometidos receberam o mesmo tratamento onde a ração possuía o 

antibiótico com base de tiamulina. Os animais eram alimentados todos os dias e em nenhum 

momento faltou alimentação com o tratamento durante todos os dias de tratamento, a água fornecida 

aos animais é de excelente qualidade, vinda diretamente de uma fonte. E também houve preocupação 

em diminuir a quantidade população por lote, eliminação de umidade, pois ela se torna fonte de 

crescimento para os microorganismos indesejáveis. No Segundo dia de tratamento já foi possível 

observar uma diminuição nos sinais clínicos dos animais que estavam sendo tratados, mas a partir 

do terceiro dia de tratamento que houve uma melhora significativa dos animais, os quais diminuíram 

a quantidade de tosse, demonstravam estar mais animados, e aumentaram a procura pelo alimento. 

No último dia de tratamento, os animais já estavam se alimentando normalmente, o escore 

corporal começou a evoluir, não se obteve animais prostrados dentro das baias, todos estavam 

alertas, responsivos ao ambiente, se pode notar que o tratamento demonstrou ser bastante eficaz para 

essa granja. Dos 21 animais tratados nenhum veio a óbito, então a taxa de mortalidade foi zero 

porcento, porém, segundo Ribeiro e colaboradores (4) se não houver tratamento para pneumonia a 

taxa de mortalidade dos animais acometidos pode ser 100%. Suínos de todas as idades podem ser 

afetados, mas os leitões na fase de crescimento são os mais vulneráveis e severamente afetados pelas 

doenças do trato respiratório. É indispensável a presença de um médico veterinário capacitado dentro 

de uma criação suinícola, pois o mesmo irá orientar a equipe a tomarem as melhores decisões a 

respeito da sanidade, nutrição, visando sempre uma produção rentável, trabalhando com prevenção 

para evitar a ocorrência das diversas enfermidades existentes na suinocultura brasileira e 

consequentemente as perdas econômicas. 

Conclusão 

A prevenção é essencial para as enfermidades que ocasionam percas econômicas nas 

propriedades produtoras de suínos. É importante ressaltar que os manejos utilizados nas granjas são 

fundamentais para os índices zootécnicos serem positivos. Podemos considerar que para o relato de 

caso descrito foi de grande valia o tratamento na ração dos animais com o antibióticoterapia a base 

de tiamulina, onde o mesmo demostrou ter uma grande eficiência para o tratamento da doença 

pneumonia que acomete os leitões principalmente na fase de crechário.  
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Introdução 

A inseminação artificial pós-cervical (IAPC) é uma técnica aplicada com sucesso em 

pluríparas e primíparas e que consiste na deposição da dose inseminante diretamente no lúmen 

uterino (2). Consequentemente, permite a redução do número de células espermáticas e volume da 

dose inseminante sem comprometer o desempenho reprodutivo quando comparada com a 

inseminação artificial intracervical (IAC) (2, 7). Porém, a IAPC ainda apresenta limitações para 

leitoas, sendo que o maior desafio para sua aplicação em escala comercial é a dificuldade de 

passagem do cateter intrauterino pela cérvix, devido as menores dimensões do trato reprodutivo 

comparado à pluríparas (1). Ainda são poucos os estudos que avaliaram a aplicação da técnica em 

leitoas (3, 4, 5, 6), os quais utilizaram diferentes abordagens e tipos de dispositivos e, 

consequentemente, atingiram taxas de passagem distintas. Além disso, é observada uma grande 

variação entre os estudos em relação ao peso das leitoas utilizadas nestes estudos, o que poderia 

afetar a taxa de passagem. Portanto, um melhor compreendimento dos efeitos das características das 

leitoas sobre a passagem do cateter é necessário. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a 

associação da idade e das características corporais das leitoas com a possibilidade de inserção do 

cateter intrauterino. 

Material e métodos 

Para este estudo foram avaliadas 319 leitoas da genética Agroceres PIC Camborough®, 

inseminadas no segundo estro, utilizando um cateter específico para leitoas (Magaplus N®, Magapor, 

Zaragoza, Espanha). Foram registrados os dados de peso ao primeiro estro, bem como a idade, 

escore de condição corporal (ECV) e escore de caliper no momento da inseminação. As 

inseminações foram realizadas com intervalos de 24h enquanto as leitoas demonstravam estar em 

estro, sendo realizadas no máximo três inseminações por fêmea. Foram consideradas como sucesso 

de passagem do cateter as leitoas que permitiram a passagem de 7 cm ou mais do cateter intrauterino 

(mensurado a partir da extremidade da ponta de espuma até a extremidade anterior do cateter) em 

todas as inseminações em que foram submetidas durante o estro.  Os dados foram analisados pelo 

software Statistical Analysis System - SAS® 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Análise 

descritiva foi realizada para a inserção do cateter intrauterino em todas as inseminações durante o 

estro. Além disso, para a análise de inserção do cateter foram realizadas classificações de acordo 

com o peso ao primeiro estro (< 124 kg, 124 – 140 kg, > 140 kg), e de acordo com a idade (≤ 224 

dias, 225 – 241 dias, ≥ 242 dias), ECV (2,5, 3,0 e >3,0) e escore de caliper (< 13, 13-14 e >14) na 

inseminação. Para todas as classes a inserção do cateter foi analisada como resposta binária pelo 

procedimento GLIMMIX utilizando regressão logística. Diferenças com P≤0,05 foram consideradas 

estatisticamente significativas. 

Resultados e discussão 

As leitoas do estudo apresentaram em média 132,25 ± 0,68 kg no primeiro estro, e na 

inseminação 233,90  ± 0,71 dias de idade, ECV de 3,04 ± 0,02 e escore de caliper de 13,58 ± 0,09. 

A taxa de sucesso de passagem do cateter foi de 58,93% (188/319), indicando que a aplicação da 
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IAPC em leitoas ainda é um desafio. Similarmente, taxas de passagem de cerca de 20 a 60% foram 

relatadas em outros estudos, dependendo do tipo de pipeta e cateter utilizados (3, 6). Em 

contrapartida, taxas de sucesso superiores (85,4 – 91%) foram alcançadas por outros autores (4, 5), 

mas estes também relataram algum grau de dificuldade em 41,6% das leitoas (5). Entretanto, essas 

diferenças entre os estudos podem estar relacionadas à linhagem genética, características corporais 

e idade das leitoas utilizadas. 

No presente estudo, as leitoas com maior peso no primeiro estro, bem como, idade e ECV 

superior na inseminação apresentaram maior taxa de sucesso para inserção do cateter comparadas 

com as categorias de menor peso, idade e ECV (P ≤ 0,04; Tabela 1). O escore de caliper não 

apresentou efeito (P = 0,17; Tabela 1). Esse efeito da idade e tamanho corporal (peso ao primeiro 

estro e ECV) sobre a inserção do cateter pode ser explicado pela associação desses fatores com o 

desenvolvimento do trato reprodutivo (1). Além disso, Suárez-Usbeck et al. (4) utilizando o mesmo 

cateter do presente estudo, atingiram taxa de passagem do cateter superior (85,4%). Porém, as leitoas 

utilizadas por estes autores apresentaram idade entre 255 – 270 dias, sendo esta superior ao que 

normalmente é recomendado para a primeira inseminação (~220 dias), bem como superior à média 

de idade das leitoas do presente estudo. Portanto, os resultados indicam que há necessidade de 

considerar as características de idade e tamanho corporal quando pretende-se utilizar a IAPC em 

leitoas, pois essas apresentam efeito na possibilidade de passagem do cateter intrauterino pela cérvix. 

Conclusão 

A taxa de sucesso de passagem do cateter de IAPC em todas as inseminações foi de 58,93%. 

Leitoas com maior peso no primeiro estro, e idade e ECV superior na inseminação apresentaram 

maior taxa de sucesso de passagem do cateter intrauterino.  
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Tabela 1. Taxa de sucesso de inserção do cateter intrauterino pela cérvix de leitoas de acordo com 

diferentes classes de peso ao primeiro estro, idade na inseminação, escore de condição corporal 

(ECV) e escore de caliper na inseminação. 
 Peso (kg) Idade (dias) ECV Caliper 

 <124 124-140 >140 ≤224 225-241 ≥242 2,5 3 >3 <13 13-14 >14 

n1 78 162 79 80 157 82 65 177 77 68 170 81 

TS2 43,69b 60,5a 70,9a 46,3b 61,2a 67,1a 53,9b 55,4b 71,4a 55,9 55,9 67,9 

1Número de leitoas. 2Taxa de sucesso (TS) de inserção do cateter intrauterino em leitoas. A TS foi 

definida como leitoas que permitiram a passagem do cateter em todas as IAPC às quais foram 

submetidas durante o estro. a,b na mesma linha indicam diferença estatística (P ≤ 0,05). 

P-values: < 0,01 (peso), 0,02 (idade), 0,04 (ECV), e 0,17 (caliper). 
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Introduction 

Fixed-time artificial insemination (FTAI) is a reproductive technology that allows the use 

of single artificial insemination (AI) within 0-24 hours before ovulation. This technology can reduce 

the number of sperm cells per sow bred (4,6). However, the use of hormones such as Gonadotropin-

releasing hormone (GnRH) analogs as Triptorelin acetate and Buserelin acetate, or porcine 

luteinizing hormone (pLH) for ovulation induction is necessary to obtain an appropriate time to 

perform a single AI (2, 3,7). Recent research has demonstrated that prostaglandin F2-alpha (PGF2α) 

can be effective in ovulation synchronization in beef cattle (5). In swine, the intrafollicular 

concentrations of PGF2α increase closer to the time of ovulation as well the ovulation is blocked 

when the synthesis is inhibited (1). However, the real role of PGF2α in ovulation control in swine is 

still unknown. Therefore, the use of PGF2α in FTAI could be an alternative to synchronize 

ovulation. The objective of this study was to evaluate the efficacy of the administration of exogenous 

PGF2α alone or combined with Buserelin for the induction and synchronization of ovulation in 

weaned sows. 

Material and Methods 

This study was carried out using a total of 177 weaned sows in a commercial farm located 

in the south of Brazil. The sows were stratified according to the health status, previous total piglets 

born (>9), total piglets weaned (>8), lactation length (19 - 23 days), body condition score (2.0 - 4.5; 

1 - 5 scale) and, parity (1 - 6). Sows that were not in estrus until 72 h after weaning (0h - treatment 

onset) were randomly assigned to the following treatments: 1) Control (n=45, no hormone); 2) 

Buserelin (n=43, IM injection of 10 µg buserelin acetate at 0 h); 3) PGF2α (n=44, two IM injection 

of 0.5 mg PGF2α at 34 h and 36 h); or 4) Buserelin + PGF2α (n=45, IM injection of 10 µg buserelin 

acetate at 0 h and followed by two injections of  0.5 mg PGF2α at 34 h and 36 h). Transrectal real-

time ultrasound was performed using a Sonoscape multi-frequency linear transducer (5 - 8.5 MHz) 

attached to a PVC stabilizing handle to assess follicle size and time of ovulation. Evaluations were 

performed twice a day at 12 h intervals from the moment of the first evaluation (72 h after weaning) 

to the ovulation detection. An additional evaluation was performed to confirm ovulation 12 h after 

the detection. Ovulation was defined when the size and number of follicles reduced abruptly from 

the previous evaluation. The females that were not detected in estrus were removed after 48h. 

Statistical analyses were performed using GLIMMIX procedure from SAS version 9.4 (SAS® Inst. 

Inc., Cary, NC). The averages were compared by Tukey-Kramer test and frequency variables using 

logistic regression models. 

Results and Discussion 

The analyzes were recorded from 167 sows with estrus expression during the first 48h after 

the first evaluation. Four sows/group in Control and PGF2α, and one sow/group in Buserelin and 

Buserelin + PGF2α groups, did not show estrus and were removed from the trial. The ovulation time 

(h) after the onset of treatment was lower (P<0.05) for Buserelin (55.3 ± 2.0) compared to PGF2α 

(62.2 ± 2.0) with no differences (P>0.05) among the other treatments (Control: 60.0 ± 2.0; Buserelin 

+ PGF2α: 57.1 ± 2.0). Earlier studies (2,5) have shown similar results when buserelin acetate was 

administered to advance ovulation. Although previous studies in prepubertal gilts (1) and beef cattle 
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(5) suggested that PGF2α alone could induce ovulation, in the present study, the administration of 

PGF2α was not effective for inducing ovulation in weaned sows. When analyzing the relative and 

cumulative distribution of the ovulation time, a difference was observed only at 48 h after the first 

evaluation (Figure 1). At this moment, in the relative distribution, the group treated with PGF2α 

showed a lower percentage of ovulation (2.5%), when compared to Buserelin + PGF2α (23.3%) and 

Buserelin (35.7%; P <0.01) groups. When considering the cumulative distribution, the PGF2α group 

also showed a lower percentage (2.5%) up to 48 h after the application of the treatments, when 

compared to the Buserelin + PGF2α (25.5%) and Buserelin (35.7%; P <0.01) groups. In relation to 

the control group, only the Buserelin had a higher percentage up to 48 h (7.3% vs. 35.7%; P <0.01). 

Conclusions 

The PGF2α alone or combined with Buserelin does not hasten ovulation in weaned swine 

females, compared to Buserelin alone. Moreover, the results suggest that PGF2α may delay the time 

of ovulation. 
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Figure 1. Cumulative (A) and relative (B) frequency distribution of ovulation time in weaned sows submitted 

to different strategies for ovulation induction at 72 h after weaning; a-b Differ statistically (P<0.01).  
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Introdução 

Durante a terceira semana de lactação, ocorre o crescimento de folículos até 

aproximadamente 5 mm que depois reduzem para que uma nova onda seja selecionada (4). A seleção 

para a alta prolificidade resultou em fêmeas com curto intervalo desmame-estro (IDE) em função 

dea rápida resposta a secreção do LH pelo hipotálamo após o desmame (2). Assim, se o desmame 

ocorrer durante o crescimento de uma onda folicular, a matriz irá ovular oócitos que foram expostos 

a situações de balanço energético negativo e sofreram a maturação em folículos de menor tamanho 

(5) e com menor capacidade de desenvolvimento (7), o que pode comprometer o desempenho 

subsequente. Paralelo a isso, menor tamanho folicular resulta em menor corpo lúteo (CL), o qual 

está relacionado com um menor peso ao nascimento (1). Estudos que avaliaram o uso de Altrenogest 

(análogo sintético da progesterona) após o desmame relataram maior desenvolvimento folicular (6). 

Recentemente, o uso do Altrenogest durante os últimos seis dias de lactação ocasionou maior 

tamanho folicular no início do estro (3). O estudo objetivou avaliar se o uso do Altrenogest durante 

a última semana de lactação melhora o desenvolvimento folicular e o tamanho de CL. 

Materiais e métodos 

O estudo foi desenvolvido em uma unidade produtora de leitões com um plantel de 5.000 

matrizes localizada no estado de Santa Catarina. Um total de 400 fêmeas foram alojadas em gaiolas 

de maternidade aos 112 dias de gestação com acesso à vontade a água e ração. O desmame foi 

realizado com 21 dias, sendo as fêmeas alocadas em dois tratamentos na última semana de lactação: 

Controle (CONT): sem tratamento hormonal e Altrenogest (ALT): 20 mg/dia de Altrenogest por 

via oral, do dia -7 ao dia -1 (dia 0 = desmame). As fêmeas foram aleatorizadas entre os tratamentos 

considerando: duração prevista da lactação (19-21 d), ordem de parto, nascidos totais no parto 

anterior, número de leitões na leitegada, unidades de caliper no momento da aleatorização nos 

tratamentos e variação de unidades de caliper (diferença entre as unidades de caliper no dia da 

aleatorização e aos 112 dias de gestação). A detecção de estro foi realizada diariamente após o 

desmame na presença de um macho sexualmente maduro. As fêmeas foram inseminadas pós-

cervicalmente com 1,5×109 espermatozoides, uma vez ao dia, enquanto demonstrassem estro. Uma 

subamostra de 117 fêmeas foi aleatoriamente selecionada para a avaliação de desenvolvimento 

folicular por meio da ultrassonografia transretal do início do tratamento até a ovulação. A ovulação 

foi considerada como a redução significativa do tamanho dos folículos. Além disso, 21 dias após a 

primeira inseminação, foi determinado o diâmetro médio cinco maiores CL de cada ovário (10 

CL/fêmea). Todos os dados foram analisados pelo procedimento GLIMMIX, sendo o tratamento 

considerado como efeito fixo no modelo. Os dados de crescimento folicular foram analisados como 

medidas repetidas e o diâmetro de CL foi comparado pelo teste de Tukey-Kramer. 

Resultados e discussão 

O tratamento com Altrenogest durante a última semana de lactação afetou o 

desenvolvimento folicular (Figura 1). Durante a lactação, o tamanho folicular foi menor no grupo 

ALT quando comparado ao CONT (3,3 vs. 3,5 mm; P < 0,01). A administração de Altrenogest 

aumenta o nível de progestágeno circulante bloqueando a liberação do GnRH pelo hipotálamo, e 
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consequentemente, o bloqueio do FSH e LH. Além disso, o estímulo das mamadas realizado pelos 

leitões secreta peptídeos opioides endógenos que também bloqueiam a secreção de gonadotrofinas. 

Dessa forma, no presente estudo, pode ter ocorrido o bloqueio no crescimento folicular pelo 

sinergismo entre o estímulo da mamada e a ação do Altrenogest, resultando em menor tamanho 

folicular durante a lactação. No dia do desmame, os folículos foram maiores quando comparados ao 

dia 14 de lactação independente do tratamento (3,7 vs, 3,3 mm; P < 0,02).  

Após o desmame, houve uma inversão, em que fêmeas ALT apresentaram um maior 

diâmetro folicular em relação as fêmeas CONT (5,3 vs, 5,0 mm; P < 0,01). Não houve interação 

entre o dia da avaliação e o tratamento em nenhum dos períodos (P > 0,53). Esses resultados estão 

de acordo com os reportados por Lopes et al. (3), que encontraram maior tamanho folicular no início 

do estro em fêmeas tratadas com altrenogest durante a última semana de lactação, quando 

comparadas com fêmeas sem tratamento hormonal. O bloqueio realizado pelo altrenogest é apenas 

temporário, ao redor de nove horas após a administração do produto (6). Dessa forma, nas 15 horas 

restantes no dia, ocorre secreção de LH que permite o crescimento dos folículos.  

O tamanho folicular 24 horas antes da ovulação foi correlacionado com o diâmetro do CL 

aos 21 dias de gestação (r= 0.28; P< 0,01). Assim, fêmeas tratadas com Altrenogest apresentaram 

maior tamanho de CL comparadas às fêmeas do controle (7,9 vs. 8,4 mm; P < 0,01; Figura 2). Além 

disso, o tratamento ALT resultou em menor coeficiente de variação entre os dez CL mensurados em 

cada fêmea comparados as fêmeas CONT (7,4 vs. 8,9 %). A maior uniformidade dos CL pode estar 

relacionada à maior uniformidade folicular. Pela ação temporária do Altrenogest no bloqueio das 

gonadotrofinas, folículos de menor diâmetro conseguem crescer, tornando o pool mais homogêneo. 

Conclusão 

A administrar de Altrenogest nos últimos sete dias de lactação resulta em maior tamanho 

folicular após o desmame e em CL maiores e mais uniformes aos 21 dias de gestação. 
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Figura 1. Desenvolvimento folicular de fêmeas 

tratadas com Altrenogest (ALT, 20mg/dia) durante os 
últimos sete dias de lactação comparado a fêmeas não 

tratadas (CONT). 

Figura 2. Diâmetro e coeficiente de variação (CV) de 

corpora lutea de fêmeas tratadas com Altrenogest 

(ALT, 20mg/dia) durante os últimos sete dias de 

lactação comparados a fêmeas não tratadas (CONT). 
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Introdução 

A síndrome da disgalaxia pós-parto (SDP) é uma patologia que acomete a fêmea suína de 

distribuição global, principalmente nas criações itensivas. Reconhecida como importante processo 

patológico do puerpério, sendo a leitoa a categoria mais acometida (8). A SDP é uma das principais 

causas de problemas neonatais com consequências durante a fase de lactação (4). 

A SDP é caracterizada por hipogalaxia no puerpério (6), a fêmea apresenta febre, redução 

do apetite, mastite e os leitões demonstram sinais de fome, porém a sintomatologia pode variar (5). 

Na grande maioria dos casos, a hipogalaxia não é claramente identificada, assumindo um caráter 

sub-clínico, mas a redução da produção de leite compromete o desempenho da leitegada. A 

utilização de ferramentas que reduzem a inflamação da glandula mamaria, especialmente nas leitoas, 

tem demostrado impacto positivo na lactação (4). Para contribuir com a melhoria do desempenho 

das leitoas na maternidade, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de um anti-inflamatório não 

esteroidal (AINE), à base de ácido tolfenâmico, como um tratamento profilático da síndrome da 

SDP, no resultado zootécnico da leitegada. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido em uma unidade produtora de suínos comercial classificada 

como “quinto sítio de produção” que alojada somente leitoas. As fêmeas foram selecionadas de 

acordo com a condição corporal, estado geral de saúde, número de tetos viáveis e genética. Foram 

selecionadas 332 leitoas e sorteadas de forma aleatória nos tratamentos. As genéticas foram 

distribuídas igualmente entre os tratamentos. 

Após a randomização, as leitoas foram distribuídas em dois grupos, grupo tratado (n= 157) 

e grupo controle (n=162). Cada sala recebeu o mesmo número de fêmeas por tratamento. As 

avaliações das leitoas e das leitegadas foram realizadas às cegas durante todo o estudo. 

O grupo tratado recebeu uma única injeção intramuscular (2 mg/kg; 1 mL/20 kg p.v/10 

mL/leitoa) de ácido tolfenâmico após o parto, o grupo controle não recebeu nenhum tratamento. 

Todos os leitões (4.466) foram pesados individualmente em três momentos: 1º pesagem, após as 

finalizações dos partos no decorrer do dia em dois horários pré-estabelecidos; 2º pesagem, quarto 

dia após uniformização; e 3º pesagem, décimo oitavo dia após a uniformização. As leitegadas foram 

avaliadas para ganho de peso médio e total, ocorrência de diarreia, taxa de refugos e taxa de 

mortalidade aos 4 e 18 dias de vida, totalizando 2.198 e 2.268 leitões para o grupo tratado e controle, 

respectivamente. Todas as manhãs as fêmeas e suas leitegadas foram avaliadas individualmente. Foi 

aferida a temperatura retal das leitoas no dia 1 ao dia 3 após a uniformização. Nesse mesmo período 

foi avaliada a presença e a classificação do corrimento vulvar. 

Os dados foram analisados com o uso do programa SAS (2012), por meio de procedimentos 

específicos de acordo com as variáveis (9). As diferenças foram consideradas significativas ao nível 

de probabilidade de 95% (P<0,05). As médias de peso dos leitões foram analisadas por covariância 

considerando o efeito do peso inicial e a presença de diarreia. As variáveis categóricas foram 

analisadas por regressão logística.  

Resultados e discussão  

O grupo tratado obteve 0,41% menos mortalidade até o 18º dia de lactação (p = 0,0285). 

Essa taxa aumenta para 4,5% quando analisadas as leitegadas sem ocorrência de diarreia. Nesta 

categoria, a mortalidade acumulada no dia 18 foi de 4,3% e 8,8% para os grupos tratado e controle, 

respectivamente (p = 0,0005). Estes resultados sugerem que na presença de diarreia o tratamento 
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perde seu efeito. A média de peso dos leitões aos 18 dias em leitegadas sem diarreia foi de 4949g, 

comparada a 4593,7g das leitegadas com diarreia. Especificamente para as leitegadas sem diarreia, 

o ganho de peso total da leitegada no grupo tratado foi 9,0% (p <0,05) maior que o grupo controle. 

Trabalho similar, utilizando profilaticamente ácido tolfenâmico 4%, relatou um ganho de 280g no 

desmame em leitões filhos de leitoas tratadas (3). 

Diferentes benefícios dos AINEs no tratamento da SDP têm sido demostrados, a exemplo 

do efeito o meloxicam no aumento de peso de leitões (2, 5) e nas concentrações de IgG no primeiro 

e segundo dia pós-parto (5). O tratamento profilático injetável à base de ácido tolfenâmico 4% no 

pós-parto em leitoas reduz os efeitos negativos do processo inflamatório que caracteriza a SDP. 

Além disso, reduz a sensibilidade à dor e consequente desconforto na amamentação contribuindo 

com o desempenho das leitegadas. 

Conclusão 

Ácido tolfenâmico 4% administrado às leitoas reduziu a mortalidade dos leitões durante a 

fase de aleitamento e resultou em maior ganho de peso nas leitegadas que não foram acometidas por 

diarreia. 
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Introdução 

A seleção genética para prolificidade resultou no incremento da quantidade de leitões 

nascidos por fêmea/parto (1); o aumento do número de leitões nascidos, por sua vez, está associado 

a alguns efeitos indesejáveis, incluindo menor peso ao nascimento, maior heterogeneidade de peso 

da leitegada e aumento da duração do parto (2). Partos excessivamente prolongados (>300 min) são 

deletérios para a saúde da matriz, podendo resultar em prejuízos nos parâmetros produtivos e 

reprodutivos (3). Adicionalmente, há prejuízos na vitalidade, sobrevivência e desempenho dos 

leitões (4). Nesse contexto, o entendimento dos fatores que influenciam a duração do parto é de 

suma importância para diminuir as perdas produtivas relacionadas ao parto. O objetivo desse 

trabalho foi determinar se a glicemia venosa possui relação direta com a duração do parto. 

Materiais e Métodos 

Foram utilizadas 80 fêmeas suínas parturientes híbridas comerciais com ordem de parto 

entre 0 e 8. Todas as fêmeas foram submetidas ao mesmo manejo alimentar e sanitário. Todas as 

fêmeas foram alimentadas duas vezes ao dia (9h e 14h), inclusive na data prevista do parto. Todos 

os partos foram acompanhados integralmente. A duração do parto foi definida como o intervalo 

entre o nascimento do primeiro e o último leitão da leitegada. A mensuração da glicemia plasmática 

foi realizada em dois momentos a saber: glicemia inicial (nascimento do primeiro leitão), e glicemia 

final (início de expulsão da placenta). A glicemia média foi calculada como sendo a média aritmética 

da glicemia inicial e glicemia final. A concentração plasmática de glicose foi avaliada por meio de 

um glicosímetro portátil (Accu-Chek Guide Meter™, Roche Diabetes Care, Inc). A amostra de 

sangue venoso foi coletada por meio de punção da veia auricular com agulha 25 x 8 gauges. As 

análises estatísticas foram realizadas através do software SAS, versão 9.4, todas as variáveis foram 

testadas quanto a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, utilizou-se o procedimento CORR do 

SAS, para se determinar as correlações entre glicemia inicial, média e final com a duração do parto 

por meio do teste de correlação de Pearson. Sendo considerado efeito significativo quando P < 0,05. 

Resultados e Discussão 

O valor médio das concentrações glicêmicas analisados foram de 4,43 ± 0,78 mMol, 4,56 

± 0,68 mMol e 4,70 ± 0,83 mMol, para glicemia inicial, média e final, respectivamente. A duração 

do parto das fêmeas analisadas foi em média 265,65 ± 80,70 minutos, sendo que os valores variaram 

entre 110 e 500 minutos. Houve correlação positiva entre as concentrações glicêmicas inicial, média 

e final com a duração do parto (P = 0,01, P < 0,01, P = 0,01, respectivamente), sendo que a glicemia 

média foi a variável que apresentou maior correlação com a duração do parto (r = 0,39), conforme 

ilustrado na figura 1. Ainda, ao se analisar apenas o primeiro quartil dos valores de glicemia média 

(≥ 4,91 mMol), a duração do parto de parto média foi de 222,04 ± 14,58 minutos, em contraste a 

uma duração do parto média de 308,15 ± 17,11 minutos para as fêmeas do terceiro quartil (≤ 4,07 

mMol). Portanto, estratégias que reduzam a ocorrência de baixos níveis glicêmicos no momento do 

parto são essenciais para diminuir a duração do parto. Partos excessivamente prolongados 

prejudicam a saúde uterina da fêmea parturiente (5), aumentam a taxa de retenção de placenta (6), 

aumentam o estresse oxidativo sistêmico (7), aumentam a taxa de assistência ao parto (8), atrasam 

a involução uterina (5) e prejudicam a fertilidade da fêmea no ciclo subsequente (5). Os resultados 
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encontrados nesse estudo corroboram com resultados de Feyera et al. (2018), em que os autores 

também descreveram uma correlação positiva entre a concentração de glicose plasmática na artéria 

uterina durante o parto e a sua duração. Feyera et al. (2018), atribuem esses resultados a um melhor 

“status” energético para as fêmeas com maior glicemia, pois partos mais curtos demandam uma 

maior disponibilidade de energia para as vigorosas contrações uterinas e abdominais em um curto 

espaço de tempo. 

Conclusão 

A glicemia venosa da fêmea parturiente é um fator diretamente relacionado com a duração 

parto. Estudos são necessários para entender como modular a glicemia no início e transcorrer do 

parto, e dessa forma evitar os efeitos deletérios de partos prolongados. 
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Figura 1: Correlação entre a glicemia venosa média de fêmeas parturientes e a duração do parto. 
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Introdução 

O sucesso da inseminação artificial na suinocultura é dependente de diversos fatores, dentre 

eles o número total de células espermáticas na dose inseminante. A alteração pode ocorrer quando 

o objetivo é otimizar o uso de ejaculados ou quando se deseja compensar parâmetros espermáticos 

(1), sendo que a alteração também pode ser resultante de falhas nos processos de elaboração das 

doses (3). Ao modificar o número total de espermatozoides na dose, sem alterar o seu volume final, 

ocorre a alteração da proporção entre sêmen e diluente (taxa de diluição). Uma maior taxa de diluição 

pode alterar a proporção de substrato energético, prejudicando a viabilidade das células. Já a redução 

da taxa de diluição pode levar a uma mudança no ambiente metabólico e, assim, também afetar 

negativamente os espermatozoides (2).  

Há grande variação nas taxas de diluição recomendadas de acordo com os diferentes tipos 

de diluentes, sendo, inclusive, comercializados diluentes que não informam a taxa considerada ideal 

ou os valores mínimos e máximos preconizados. Nesse sentido, normalmente o efeito do aumento 

ou da diminuição da concentração espermática da dose não é avaliado. Portanto, pouco se sabe sobre 

as reais consequências da taxa de diluição para os parâmetros espermáticos. Dessa forma, o objetivo 

desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes taxas de diluição, em um delineamento dose-resposta, 

sobre os parâmetros espermáticos de doses para inseminação pós-cervical (IAPC) em suínos. 

Material e métodos 

Vinte ejaculados oriundos de quatro machos sexualmente maduros (Agroceres PIC®) foram 

coletados semanalmente, através do método da mão enluvada. Após a coleta, cada ejaculado foi 

analisado e, com base na concentração espermática, foram produzidas doses inseminantes (split 

sample), contendo os seguintes números totais de células em um volume final de 50 mL: 1,0 × 109 

de espermatozoides; 1,5 × 109 de espermatozoides; 3,0 × 109 de espermatozoides e 5,0 × 109 de 

espermatozoides. As doses foram elaboradas com o diluente Androstar® Plus (Minitub GmbH, 

Tiefenbach, Alemanha) e, após 90 min em temperatura ambiente, foram armazenadas em 

conservadora a 17°C por 120 h.  

Após 24, 72 e 120 h de armazenamento das doses, foram avaliados os parâmetros de 

motilidade espermática total e progressiva (AndroVison®, Minitub GmbH, Tiefenbach, Alemanha), 

integridade de membrana plasmática (AxioScope.A1 HAL 100-FL, Filter Set 09, BP 450-490, 

Zeiss®, Alemanha) e integridade acrossomal (microscopia de contraste de fase; aumento de 1000 ×). 

Os dados foram analisados com o software SAS® 9.4, utilizando contrastes polinomiais com o 

procedimento GLIMMIX, para avaliar o efeito linear e quadrático da dose-resposta do número de 

células espermáticas.  

Resultados e discussão 

As doses contendo 3,0 e 5,0 × 109 de espermatozoides apresentaram taxas de diluição 

semelhantes entre si (P > 0,05) e menores em relação aos demais tratamentos (proporção 

sêmen:diluente de 1:6,7 e 1:3,6; respectivamente; P < 0,01). A maior taxa de diluição foi observada 
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nas doses contendo 1,0 × 109 de espermatozoides (1:21,9), e as doses de 1,5 × 109 de 

espermatozoides apresentaram uma taxa de diluição intermediária (1:14,3). 

Em todos os momentos de análise, observou-se que, conforme aumenta-se a concentração 

espermática das doses inseminantes, há um aumento quadrático dos parâmetros de motilidade 

espermática (total e progressiva) e integridade de membrana plasmática (P < 0,001; Tabela 1), 

ocorrendo aumento desse percentual até a dose de 1,5 × 109 de células. Além disso, conforme 

aumentou-se a concentração espermática, houve redução do percentual de espermatozoides com 

acrossoma íntegro (linear, P < 0,01; Tabela 1).  

Conclusão 

A diminuição e o aumento do número de células na dose afetaram negativamente os 

parâmetros espermáticos. Portanto, é necessário ajustar a taxa de diluição quando se deseja 

modificar o número total de espermatozoides, a fim de manter a qualidade para IAPC em suínos. 
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Tabela 1. Parâmetros espermáticos de doses inseminantes suínas com diferentes números totais de 

células e mesmo volume (50 mL). 

Momento 
Nº total de espermatozoides (×109) 

EP 
Valor de P 

1,0 1,5 3,0 5,0 Linear Quadrático 

Motilidade total (%) 

24 h 80,2 83,8 72,8 77,4 4,85 <0,0001 <0,0001 

72 h 79,0 86,1 73,9 75,2 4,79 <0,0001 0,0003 

120 h 79,0 83,0 69,9 69,1 4,89 <0,0001 <0,0001 

Motilidade progressiva (%) 

24 h 73,8 77,1 63,9 66,6 6,20 <0,0001 <0,0001 

72 h 73,1 79,2 66,2 65,5 6,24 <0,0001 <0,0001 

120 h 72,3 76,1 60,3 58,2 6,20 <0,0001 <0,0001 

Integridade de acrossoma (%) 

24 h 91,3 90,2 88,6 87,5 1,42 <0,0001 0,0626 

72 h 88,6 88,3 86,8 85,9 1,53 <0,0001 0,3867 

120 h 87,0 86,2 86,1 84,6 1,39 0,0030 0,7603 

Integridade de membrana plasmática (%) 

24 h 85,5 86,0 86,1 85,0 1,4 0,0123 <0,0001 

72 h 85,1 89,5 87,3 85,2 2,2 <0,0001 <0,0001 

120 h 84,2 88,3 85,6 84,8 1,6 <0,0001 <0,0001 
EP: Erro-padrão da média.  
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Palavras-chave: Alterações espermáticas, cauda dobrada; cauda enrolada; formol, sêmen suíno. 

Introdução 

A análise de morfologia espermática corresponde à avaliação das estruturas do 

espermatozoide, permitindo classificar ejaculados ou machos como aptos ou não aptos à reprodução. 

Para a análise, fixa-se uma alíquota de sêmen em solução fixadora, como a solução de formol-citrato 

isotônica (SFCI) e, então, é realizada a contagem e classificação de 200 células (2). Dependendo da 

origem da alteração, os defeitos espermáticos podem ser classificados como primários, secundários 

ou terciários, sendo que as alterações terciárias são originadas após a ejaculação, como por erros na 

manipulação do ejaculado (1) com quadros de choque térmico. Os defeitos de cauda são um exemplo 

de alteração terciária ocasionada pelo choque térmico e, nesse sentido, recomenda-se que, ao 

preparar amostras para análise morfológica, a SFCI seja aquecida a temperaturas próximas à 

temperatura do ejaculado (3). Porém, essa ação torna o preparo mais laborioso, e pouco se sabe sobre 

o real efeito da temperatura da SFCI sobre o resultado da análise. Sendo assim, o trabalho teve como 

objetivo avaliar a influência de diferentes temperaturas da SFCI sobre o percentual de defeitos 

espermáticos de cauda em sêmen in natura de suínos. 

Materiais e métodos 

Durante um período de quatro semanas, seis machos (Agroceres PIC®) foram coletados 

semanalmente pelo método tradicional da mão enluvada, totalizando 24 ejaculados. Para cada 

ejaculado, foram preparadas amostras para análise de morfologia espermática, utilizando SFCI em 

diferentes temperaturas: aquecido (36°C); mantido em temperatura ambiente (25°C); armazenado 

em conservadora de sêmen (15 a 18°C) e armazenado em refrigeradora (2 a 8°C). O aquecimento 

da solução fixadora a 36°C foi realizado em banho-seco (K80-D01, KASVI® Curitiba, PR, Brasil). 

Para garantir a temperatura de 25°C (temperatura ambiente), a solução também foi mantida em 

banho-seco, a 25°C, para evitar a influência das temperaturas mais baixas registradas no laboratório.  

As amostras foram preparadas a partir da fixação de 30 µL de ejaculado em 1 mL de solução 

de formaldeído (4%), com citrato de sódio (2,9%), nas referidas temperaturas. Após o preparo, todas 

as amostras foram armazenadas sob refrigeração (2 a 8°C) até o momento da análise. Vinte e quatro 

horas após a elaboração da amostra, a análise de morfologia espermática foi realizada, utilizando-se 

microscopia de contraste de fase (aumento de 1000 ×). Foram contabilizados 200 espermatozoides 

classificados em normais ou com defeitos de cauda (dobrada ou enrolada), sendo que todas as 

análises foram realizadas por um mesmo técnico, devidamente treinado. 

Resultados e discussão 

As médias de temperatura das SFCI foram: 36°C, 25°C, 16°C e 3°C (aquecido, em 

temperatura ambiente, armazenado em conservadora de sêmen e armazenado em refrigeradora, 

respectivamente). Conforme a Figura 1, o percentual de defeitos de cauda (cauda enrolada + cauda 

dobrada) foi maior nas amostras preparadas com SFCI armazenada na conservadora (15 a 18°C; P 

< 0,0001), seguido do percentual de defeitos contabilizados nas amostras com SFCI refrigerada (2 

a 8°C). Não foi observada diferença entre as amostras preparadas com formol a 36°C e 25°C.  

Ao analisar os tipos de defeitos de cauda (Figura 1), um menor percentual de defeitos de 

cauda dobrada foi observado nas amostras preparadas com SFCI refrigerada, enquanto o maior 

percentual desse defeito foi observado quando se utilizou a SFCI à temperatura de 15 a 18°C (P < 
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0,0001). Já as amostras preparadas com SFCI a 36°C e 25°C apresentaram percentuais de defeitos 

de cauda dobrada semelhantes. Em relação aos defeitos de cauda enrolada, não houve diferença no 

percentual de defeitos de cauda enrolada nas amostras preparadas com SFCI a 25 ou 36°C. Contudo, 

a utilização do formol refrigerado resultou em um maior percentual células com cauda enrolada (P 

< 0,0001), quando comparada à utilização das SFCI nas demais temperaturas. 

O choque térmico leva ao fenômeno de translocação lipídica, aumentando a permeabilidade 

da membrana plasmática do espermatozoide (4) e, assim, favorecendo o influxo de água para o 

interior da célula. Essa situação resulta no aumento do volume celular (edema) e, consequentemente, 

à alteração da morfologia da cauda (5). A utilização da SFCI à temperatura de 25°C não levou ao 

quadro de choque térmico, diferentemente do uso da SFCI à temperatura de 15 a 18°C ou 

refrigerado. Era esperado que a utilização da SFCI refrigerado resultasse no maior percentual de 

defeitos de cauda dobrada; contudo, é possível que, à temperatura de 2 a 8°C, a translocação lipídica 

ocorra de forma mais acentuada, resultando diretamente no enrolamento da cauda. 

Conclusão 

A utilização da SFCI armazenada em refrigeradora (2 a 8°C) ou em conservadora de sêmen 

(15 a 18°C) aumenta o percentual de espermatozoides com defeitos de cauda. Dessa forma, 

recomenda-se preparar amostras de morfologia espermática de ejaculados suínos a partir do uso de 

SFCI à temperatura ambiente ou aquecida a 36°C.  
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Figura 1. Percentual de espermatozoides, de ejaculados suínos, com defeito de cauda (dobrada ou 

enrolada), de acordo com diferentes temperaturas da solução de formol-citrato isotônica utilizada 

para o preparo das amostras de morfologia. a,b,c indicam diferença significativa entre os tratamentos, 

dentro do tipo de defeito de cauda (P < 0,05).   
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Introdução 

O número total de espermatozoides por dose é um parâmetro quantitativo fundamental a 

ser avaliado pelo controle de qualidade das doses inseminantes (DI) de suínos, e diversos métodos 

podem ser utilizados para determinar a concentração espermática (2). A contagem em câmara 

hemocitométrica é considerada o método padrão-ouro; contudo, sugere-se que seja necessário 

contabilizar um número mínimo de 400 células para diminuir a variação na contagem e garantir a 

precisão do método (3). Sendo assim, a taxa de diluição utilizada no preparo da amostra a ser 

analisada seria um importante fator a ser considerado, uma vez que amostras muito diluídas podem 

resultar em um menor número de células a serem contadas, aumentando a variação de contagem 

entre retículos e o tempo da análise. Amostras pouco diluídas também poderiam prejudicar a análise, 

devido à possível dificuldade em visualizar e identificar as células de forma individual. Portanto, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar a influência de diferentes taxas de diluição utilizadas no preparo 

de amostras para determinação da concentração espermática de DI, em câmara hemocitométrica, 

sobre o resultado da análise. 

Material e métodos 

Foram utilizadas 60 DI de suínos, oriundas de cinco centrais de inseminação artificial e 

também da rotina de produção do Setor de Suínos – UFRGS. Para cada DI, amostras foram 

preparadas a partir da adição de 1 mL da dose em 4, 6 ou 9 mL de solução de formaldeído (4%) com 

citrato de sódio (2,9%), obtendo-se três diferentes taxas de diluição: 1:5; 1:7 e 1:10. A contagem dos 

espermatozoides foi realizada em câmara de Neubauer Improved (Optik Labor, Friedrichsdorf, 

Germany), contabilizando-se as células espermáticas de 10 quadrados (10 × 1/25 mm2) sendo cinco 

de cada retículo.  

O tempo de cada análise foi registrado, iniciando a partir do momento de preenchimento 

dos dois retículos da mesma câmara e cessando no momento em que a diferença na contagem de 

células entre os dois retículos foi menor ou igual a 10%. Sendo assim, esse intervalo de tempo 

também considerou o período necessário para a(s) repetição(ões) da análise, quando necessária(s). 

O grau de aglutinação das células na amostra também foi avaliado, considerando 0 para amostras 

sem aglutinação; 1: para amostras com uma aglutinação por retículo; 2 quando havia duas 

aglutinações por retículo e 3 para amostras contendo três ou mais aglutinações por retículo. 

A concentração espermática das amostras foi determinada conforme a fórmula apresentada 

pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (1), ajustando-se o fator de diluição de acordo com 

as taxas utilizadas (1:5; 1:7 ou 1:10). As análises foram realizadas em até 48 h após o preparo da 

amostra, sendo executadas por um mesmo técnico, devidamente treinado. Os dados foram analisados 

com o software SAS 9.4®, utilizando o procedimento GLIMMIX, e a comparação de médias foi 

realizada pelo teste de Tukey, considerando-se um nível de significância de 5%. 

Resultados e discussão 

Conforme esperado, observou-se que a taxa de diluição 1:5 apresentou uma maior diferença 

de células espermáticas contabilizadas entre os retículos em comparação às taxas 1:7 e 1:10 (P < 
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0,0001; Tabela 1). Além disso, a taxa 1:5 apresentou um coeficiente de variação de concentração 

espermática numericamente maior (21,3%) em relação às demais taxas utilizadas (1:7 = 17,5%; 1:10 

= 19,6%), contudo, não foi observada diferença estatística no valor de concentração espermática 

entre as taxas de diluição das amostras (P = 0,431).  

Não foi observada diferença entre as taxas de diluição em relação ao grau de aglutinação 

das amostras (Figura 1; P > 0,168) e o percentual de amostras que foram repetidas também não 

diferiu entre as taxas utilizadas (P = 0,379). Porém, quando a diluição 1:5 foi utilizada, somente 11,7 

% das amostras precisaram ser repetidas (Tabela 1). Apesar disso, o tempo demandado para análise 

das amostras com diluição 1:5 não diferiu dos demais tratamentos (P = 0,326; Tabela 1), o que pode 

estar relacionado a uma maior dificuldade de realização da análise, devido ao maior número de 

células presentes na amostra. Ressalta-se que o número médio de espermatozoides contados por 

câmara a partir de cada uma das diluições não ultrapassou o valor de 400 células, nem mesmo 

utilizando a menor diluição (1:5 = 261,2 células; 1:7 = 193,7 células; 1:10 = 135,5 células).  

Conclusão 

A diminuição da taxa de diluição da amostra não alterou o resultado final da análise de 

concentração espermática de DI de suínos. Além disso, essa estratégia não diminuiu o tempo da 

análise e, ainda, aumentou a variação na contagem de espermatozoides. Portanto, é recomendável 

utilizar as taxas de diluição 1:7 ou 1:10 para preparar a amostra e mensurar de forma precisa a 

concentração espermática das doses. 
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Tabela 1. Análise de concentração espermática de doses inseminantes de suínos, em câmara hemocitométrica, 

utilizando diferentes diluições para o preparo da amostra. 

Variáveis 
Diluições da amostra para análise  Valor de 

P 1:5 1:7 1:10 

Concentração (×106/mL) 33,3 ± 0,9 34,1 ± 0,9 34,1 ± 0,9 0,431 

Diferença entre os retículos (células) 7,8 ± 0,5a 5,3 ± 0,5b 4,1 ± 0,5b <0,0001 

Tempo de análise (min) 11,4 ± 1,2 9,2 ± 1,2 11,2 ± 1,2 0,326 
Percentual de amostras repetidas (%; n/n) 11,7 (7/60) 15,0 (9/60) 28,3 (17/60) 0,379 

a,b indicam diferença significativa (P < 0,05). 

 
Figura 1. Grau de aglutinação conforme diferentes taxas de diluição de amostras para determinar, em câmara 

hemocitométrica, a concentração espermática de doses inseminantes de suínos (0: sem aglutinação; 1: uma 

aglutinação por retículo; 2: duas aglutinações por retículo; 3: três ou mais aglutinações por retículo); P > 0,05.  
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Palavras-chave: Acondicionamento, conservação, inseminação artificial, sêmen, viabilidade espermática.  

Introdução 

Os diluentes utilizados no mercado para a preservação de sêmen suíno são compostos por 

tampões, estabilizadores de membrana, quelantes de íons metálicos bivalentes (EDTA), 

antimicrobianos, entre outros, na tentativa de prolongar ao máximo a viabilidade dos 

espermatozoides (1). Objetivou-se avaliar, em condições brasileiras, diluentes de longa e média ação 

de uma empresa italiana, comparando com extensores de mesma durabilidade utilizados nos centros 

de difusão genética, quanto a conservação de doses inseminantes de suínos. 

Material e métodos 

Foram utilizados dois suínos reprodutores de cruzamento industrial e idade média de dois 

anos, alojados em baias individuais. Seu sêmen foi coletado uma vez por semana, durante 3 semanas 

consecutivas, por meio da técnica da mão enluvada, totalizando 6 ejaculados. As análises 

microscópicas foram executadas por meio de uma alíquota da amostra desprezada em 

lâmina/lamínula e avaliada sob microscópio óptico no aumento de 400x. Avaliou-se a motilidade 

espermática total (MT), concentração (x109sptz mL-1) e morfologia (%). Foram utilizados no 

experimento ejaculados com MT ≥70%. Após estas análises o sêmen de cada reprodutor foi diluído 

a uma temperatura de 37,5°C, em 7 tipos de diluentes, dispostos em grupos, conforme sua 

durabilidade, sendo média duração (5 dias) e longa (7, 8 e 12 dias), onde os de nome “Fórmula” 

eram provenientes de empresa italiana, com intuito de serem testados em condições brasileiras: T1 

= diluídos com M III™® (5 dias); T2 = diluídos com Eobos® (5 dias); T3 = diluídos com Formula 

F5® (5 dias); T4 = diluídos com Acromax® (7 dias); T5 = diluídos com Androstar® Plus (7 dias); T6 

= diluídos com Formula F8® (8 dias); T7 = diluídos com Formula F12® (12 dias). 

As doses inseminantes (DI) de 80 mL foram elaboradas de modo a conter 3x109sptz, 

envazadas em frascos plásticos, acondicionadas em conservadora a 16 graus Célsius. As análises 

posteriores executadas foram o teste de termo resistência (TTR), nos minutos 30 e 120 após alocadas 

em banho-maria (2). A morfologia espermática foi avaliada contabilizando os defeitos primários, 

secundários, terciários e as células integras de cada amostra, contando 200 células (3). A avaliação 

do TTR e o esfregaço para análises morfológicas foram realizados pelo período de duração máxima 

de cada tratamento.  

Para o delineamento experimental foi realizado uma amostragem aleatória simples dos 

animais em um delineamento inteiramente casualizado. Os dados foram analisados por análise de 

variância. A análise estatística considerou os tratamentos, as horas, os minutos (quando existentes), 

as coletas e suas interações como efeitos fixos e, o animal e o resíduo, como efeitos aleatórios, 

utilizando o procedimento MIXED do SAS®, versão 9.4. Foi realizado teste de seleção de estruturas 

de co-variância, utilizando o critério de informação bayesiano (BIC). A análise de regressão para 

tratamentos e para as horas avaliadas foi executada pelo procedimento REG. 

Resultados e discussão 

No TTR, a MT dos diluentes de média duração, no minuto 30 de avaliação T3 foi superior 

(P < 0,05) em 24,14% e 23,62% que T1 e T2, respectivamente. Da mesma forma T3 foi superior (P 
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< 0,05) que T1 e T2 29,69% e 26,27%, respectivamente, no minuto 120. Pode-se observar que o 

tratamento T3 obteve melhor êxito na conservação do ejaculado e, conforme dados da literatura (4), 

atingiu a MT mínima (70%) exigida para o uso em inseminação artificial. Uma possível explicação 

de T1 e T2 não atingirem essa MT se deve à formação de espécies reativas ao oxigênio (ROS), pois, 

com o passar do tempo, através principalmente do metabolismo mitocondrial, são produzidas 

quantidades excessivas de radicais livres que lesionam a membrana plasmática dos espermatozoides 

e danificam sua capacidade fecundante (5).  

Quanto aos extensores de longa ação, na MT do TTR 30min T7, T6 e T4 não geraram 

diferença estatística (P > 0,05), diferindo de T5 (P < 0,05) 5,02%, 4,27% e 2,9%, respectivamente. 

O mesmo se observou no minuto 120 do TTR. Nesta classe de diluidores pode-se afirmar que todas 

as DI estavam dentro do padrão exigido de MT mínima para IA, conforme descrito anteriormente. 

Os piores resultados obtidos por T5 podem ser devidos a grande quantidade de defeitos morfológicos 

presentes nos ejaculados, onde o mecanismo de formação das ROS se deve principalmente por 

células espermáticas íntegras, imaturas, morfológica ou funcionalmente anormais e leucócitos que 

podem estar presentes (6).  

Na avaliação da morfologia espermática não houve diferença esatatística nos defeitos 

terciários (TR) e células íntegras (IN) (P > 0,05) nos tratamentos. Quanto aos defeitos primários 

(PR), nos diluentes de média ação T3 foi superior (P < 0,05) em 10,25% e 11,59% se comparado a 

T1 e T2, respectivamente. Neste mesmo grupo de diluentes, quanto aos defeitos secundários T3 

obteve resultado inferior (P < 0,05) em 20,14% e 25,26% comparado com T1 e T2, respectivamente. 

No grupo de diluentes de longa ação, PR em T4, T6 e T7 não diferiram (P > 0,05), porém T5 foi 

inferior (P < 0,05) 17,13% em T4 e T6, 16,88% que T7, respectivamente. Já nos SC T4 foi superior 

(P < 0,05) 9,1%, 21,43% e 31,83% se comparado a T5, T6 e T7, respectivamente.  

Ao que se refere a morfologia espermática, os defeitos morfológicos não devem ultrapassar 

20% (4), ou seja, o ideal seria a produção de DIs com no mínimo 80% de células íntegras em sua 

constituição. A literatura relata que instalações mal ventiladas, com temperatura e umidade relativa 

excedidas, podem prejudicar a eficiência reprodutiva dos machos, interferindo diretamente na 

espermatogênese (7). Em vista disso, a sazonalidade (primavera) com temperaturas alta e baixa 

umidade e a falha no sistema de ventilação, podem ter influenciado nos resultados da morfologia. 

Conclusão 

Em condições brasileiras os diluentes italianos obtiveram melhor êxito na conservação das 

doses inseminantes se comparados aos já utilizados no país, principalmente o T7, extensor de 12 

dias, que manteve a viabilidade espermática pelo período de tempo previsto. Ao que se refere ao uso 

das doses para inseminação artificial, o que as limita de serem utilizadas seria a alta porcentagem de 

danos morfológicos celulares existentes, vindo a comprometer a fertilidade dos espermatozoides. 
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Introdução 

A aglutinação espermática é um fenômeno comumente encontrado no sêmen suíno, a qual 

se dá geralmente pelo contato cabeça a cabeça (2). Existem evidências da relação da aglutinação às 

alterações espermáticas durante a capacitação (8), presença de partículas, células de descamação e 

armazenamento prolongado (10). Ainda que a aglutinação tenham um efeito negativo claro sobre a 

motilidade espermática (1), Schmidt (7) afirma que as aglutinações no sêmen suíno são relevantes 

apenas quando excessivas, visto que grande parte dos ejaculados possuem sinais de aglutinação, mas 

sem influência na capacidade fecundante. Dada a escassez de informações a respeito da ocorrência 

e implicações reprodutivas, o presente estudo objetivou avaliar a frequência e impacto da 

aglutinação espermática no desempenho reprodutivo em reprodutores classificados como de baixa 

ou alta preservação ao resfriamento do sêmen a 17°C em doses armazenadas em distintos diluentes. 

Material e métodos 

Um total de 12 reprodutores foi selecionado e classificado, de acordo com a motilidade 

progressiva (MP = média±SD), com sistema CASA AndroVision® (Minitüb, Alemanha) aos 10 dias 

de armazenamento, em machos de alta preservação (n= 6; MP= 83,93±1,14%) ou baixa preservação 

(n=6; MP= 64,55±2,48%) ao resfriamento a 17°C. Todos os selecionados tinham ejaculados com 

menos de 20% de alterações morfológicas. Após a seleção os ejaculados foram coletados 

semanalmente pelo método da mão enluvada durante seis semanas. As doses inseminantes (DI) 

foram preparadas, em split sample, com diluentes de curta (BTS) ou longa ação (Androstar® Plus; 

Minitube), contendo 1,5×109 espermatozoides em 50 mL de volume total e foram armazenadas a 

17°C. Análises de MP e aglutinação foram realizadas nos dias 1, 3, 5 e 10 de armazenamento. Na 

avaliação de aglutinação atribuiu-se os escores 0 (não foram observadas aglutinações); 1 (foram 

observadas 1 ou 2 aglutinações); 2 (foram observadas 3 a 5 aglutinações); 3 (foram observadas 6 ou 

mais aglutinações) em oito campos e aumento de 200× (2). Para o desempenho in vivo, fêmeas foram 

selecionadas (n=724) de acordo com a ordem de parto (1 a 7), duração da lactação (18-23 dias), 

nascidos totais (NT) do parto anterior (≥9), número de desmamados (≥9) e escore de condição 

corporal (≥2,5 a <4). As fêmeas foram inseminadas com protocolo de IATF, com Ovugel® e 

distribuídas em um arranjo fatorial (2×2), considerando a classe do reprodutor (baixa e alta 

preservação) e diluente (curta e longa ação). As DI utilizadas para as inseminações foram 

armazenadas por período inferior a 72h. Análises estatísticas foram realizadas usando SAS (versão 

9.4), com procedimento GLIMMIX e comparação de médias pelo teste Tukey (P≤0,05). 

Resultados e discussão 

A ocorrência de aglutinação nas DI, independente do grau, foi de 18,8%, 44,4%, 72,2% e 

89,6% nos dias 1, 3, 5 e 10, respectivamente, demonstrando que houve aumento da aglutinação ao 

longo do armazenamento. Ocorreu redução (P<0,01) da motilidade progressiva em amostras com 

aglutinação, em todos os momentos analisados. Apesar de ambas as classes apresentarem aumento 

gradual na frequência de aglutinações, essa foi mais intensa em reprodutores de baixa preservação 

(P<0,01), quando comparado aos reprodutores de alta preservação nos dias 1 (35% vs. 3%), 3 (68% 

vs. 22%) e 5 (85% vs. 60%). No 10° dia de armazenamento não houve diferença entre os 

reprodutores (96% vs. 83%; P>0,07). 
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Ao analisar a razão de chance dentro da classe de reprodutores e do tipo de diluente 

utilizado, foi identificado que machos de baixa preservação tiveram 18,7, 8,3, 5,3 e 7,9 vezes mais 

chance (P<0,01) de apresentar aglutinação após a diluição nos dias 1, 3, 5 e 10, respectivamente. 

Especula-se que essa maior frequência de aglutinação seja devido a um efluxo de colesterol que leva 

à assimetria da membrana plasmática, a qual pode ter envolvimento com eventos de adesão (9), 

sendo machos de baixa preservação mais sensíveis, devido à menor resistência ao resfriamento. 

Somente nas 120h após a diluição se observou 2,1 vezes mais chance de aglutinação em DI 

armazenadas no diluente de curta ação (P<0,01) comparado às armazenadas em diluente longa ação. 

Embora a composição não seja totalmente revelada, especula-se que protetores de membrana como 

o EDTA possam estar presentes nestes diluentes. O EDTA atua impedindo a capacitação prematura 

dos espermatozoides, sequestrando Ca2+, íon que desempenha papel crucial na capacitação 

espermátic (4). Dubé et al. (3), ao comparar um diluente de longa ação ao de curta ação durante 12 

dias, demonstraram que alterações semelhantes à capacitação ocorreram mais cedo (identificadas já 

no segundo dia de diluição) no diluente de curta ação. Considerando estudos prévios que associam 

a aglutinação ao processo de capacitação espermática (5, 6), o resultado observado indica que o BTS 

mantém por menos tempo a integridade da membrana, propiciando maior ocorrência de aglutinação. 

Não foi observada diferença estatística na taxa de parto em doses com aglutinação, em 

ambas as classes dos reprodutores. Houve uma interação (P<0,01) entre a classe do reprodutor e a 

ocorrência de aglutinação (independente do grau) para NT, em que a ocorrência de aglutinação nas 

DI de machos de baixa preservação foi menor que as doses dos mesmos reprodutores na ausência 

de aglutinação (13,2 vs. 14,5). Contudo os reprodutores classificados como longa preservação 

apresentaram NT ≥ 15 mesmo em doses aglutinadas. Isso provavelmente se deve a redução da MP 

da DI na presença de aglutinação, afetando a capacidade de fecundação. Bollwein et al. (1) não 

encontraram efeito (P>0,05) da aglutinação sobre a fertilidade, ainda que tenham demonstrado que 

as aglutinações exercem efeito negativo sobre a motilidade espermática. Os autores relatam que esse 

efeito não foi encontrado pois as aglutinações foram desfeitas após a diluição. Cabe ressaltar que no 

estudo de Bollwein et al. (1) foram realizadas múltiplas inseminações com elevado número de 

espermatozoide por DI por fêmea, o que pode ter mascarado o efeito da aglutinação 

Conclusão 

A análise de aglutinação espermática na DI se mostra importante para a garantia da 

eficiência reprodutiva, sendo importante a realização de novos estudos que ampliem o entendimento 

da relação entre a aglutinação de espermatozoides e a fertilidade em suínos. 
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Introduction 

Boar semen is sensitive to low temperatures; thus, it is usually stored at temperatures around 

15-18°C (2). However, despite deleterious effects of low temperatures on boar sperm cells, 

hypothermic storage provides a reduction in semen doses bacterial load (4, 6), contributing to the 

decrease in antimicrobial use on swine industry. Therefore, several substances have been studied 

regarding their protective attributes in boar spermatozoa, such as phosphatidylcholine (PC). 

Previous studies reported no advantages for replacing egg yolk by different types and concentrations 

PC in boar semen under cryopreservation conditions (1, 5). However, cryopreservation is more 

challenging to sperm cells than hypothermic storage. In this way, Long & Conn (3) evaluated 

extended turkey semen stored at 4°C with different concentrations of a PC solution, and related that 

0.5 or 2.5 mg/mL of PC improved the fertility after 24 h of storage. Besides, PC showed an 

acrosomal protective capacity in this study. Therefore, PC might play a role as a membrane protector 

for boar spermatozoa stored at low temperatures. However, few studies using PC on boar semen are 

available, specially under hypothermic storage. Furthermore, despite the potential protective 

capacity of PC, it is necessary to evaluated its effect on sperm kinematic traits. Thus, the objective 

of this study was to evaluate the effect of PC on membrane integrity and motility of boar semen 

diluted with short-term extender and stored under hypothermic condition or 17°C, as a control group. 

Material and Methods 

The study was conducted in the research barn of the Swine Sector of Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Ejaculates (n = 16) from four mature boars (Agroceres PIC®) were collected, 

during four weeks, by the gloved hand method. Raw semen was weighed, and motility and 

concentration were assessed by using a Computer-Assisted Semen Analysis (CASA system, 

AndroVision®, Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany). Only ejaculates that fulfilled the criteria of 

at least 70% of total motility were used in the study. Each ejaculate was diluted in a split sample 

design in Beltsville Thawing Solution (BTS, Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany) by using the 

isothermic one-step dilution. Semen doses were produced with 1.5 × 109 of cells in a final volume 

of 50 mL, and was stored in plastic bottles (Minitüb GmbH, Tiefenbach, Germany). Before closing 

the bottles, PC (LIPOID S100, 98% pure soybean phosphatidylcholine, LIPOID GmbH) was added 

into the semen doses. The experiment was designed in a 2 × 3 factorial arrangement, with two storage 

temperatures (17 and 6°C) and three PC rates (0.0; 0.5 and 2.0% of the total number of spermatozoa). 

Semen doses were maintained at room temperature (22 - 24°C) for at least two hours, until the 

storage at 17°C or 6°C for 120 h.  

The CASA system was used to assess sperm motion traits at 24, 72 and 120 h of storage. 

An aliquot of 1 mL of semen dose was incubated at 37 °C for 20 minutes, and a 3-µL sample was 

loaded by capillary flow into a chamber slide (Leja® 20 µm chamber depth, Nieuw Vennep, The 

Netherlands). The sample was then analyzed at ×200 magnification under a phase contrast 

microscope (Axio Scope.A1, Zeiss®, Germany) equipped with a warm stage set on 37°C.  Membrane 

integrity assessment was performed at 72 h of storage using a double-staining method with the 

fluorescent probes SYBR14 and propidium iodide, PI (LIVE/DEAD® Sperm Viability kit, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, USA). Two hundred stained spermatozoa were manually counted 
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(sperm in green as intact; sperm in orange as disrupted membrane). Data resulting from the study 

were analyzed using the Statistical Analysis System software (SAS, version 9.3; SAS® Institute Inc., 

Cary, NC, USA). All variables were analyzed as repeated measures, using the GLIMMIX procedure, 

considering temperatures, PC rates, storage times and their interactions as fixed effects. 

Comparisons were performed with the Tukey test. 

Results and Discussion 

Progressive motility was affected by the temperature of storage (P < 0.01; Figure 1A). 

Doses stored at 17°C had higher progressive motility than doses stored at 6°C (81.1% and 64.4%, 

respectively; P < 0.01). PC, time of storage and their interaction did not influence progressive 

motility (P ≥ 0.09). There was an effect of temperature and PC rate on membrane integrity at 72 h 

of storage (P < 0.01, Figure 1B), with no significant interaction between them (P > 0.63). Doses 

stored at 6°C had lower percentage of spermatozoa with intact plasma membrane than doses stored 

at 17°C (69.2% vs. 84.8%, respectively; P < 0.01). Doses with 2 and 0.5% had a higher percentage 

of spermatozoa with intact plasma membrane than doses with 0% (80.2%, 78.7% and 74.8%, 

respectively; P < 0.01). 

Results regarding PC in boar extended semen are scarce for liquid semen preservation. In 

turkey semen (3), no effect on motility of semen stored at 4°C with different PC concentration were 

observed (0.5; 2.5 or 10 mg/mL). These results show that despite the potential protective properties, 

the addition of PC was not able to affect sperm motility. Additionally, under cryopreservation 

conditions, PC was not able to improve boar semen quality after thawing, when compared to egg 

yolk (1, 5). These findings corroborate with the present study, since PC did not show any effect on 

progressive motility during the storage, but had a protective effect on sperm membrane integrity. 

Conclusions 

Phosphatidylcholine, at concentrations 0.5 and 2.0%, did not impair progressive motility of 

boar semen doses over 120 h of storage at 6°C. Furthermore, phosphatidylcholine increased 

membrane integrity in boar sperm cells stored at 6°C and 17°C. 
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Introdução 

A qualidade seminal dos cachaços na UDG é determinada de forma objetiva pelos 

resultados das avaliações seminais realizadas uma ou duas vezes por semana, incluindo a 

concentração espermática, padrões de motilidade espermática (total, progressiva, localizada), 

percentagem de células com alterações morfológicas, e finalmente a produtividade de doses. 

Alterações consistentes, que indiquem queda do número de doses produzidas como reflexo da perda 

de qualidade e viabilidade do ejaculado determinam a exclusão do macho da rotina de coletas.  

Diversos fatores podem contribuir para a perda da qualidade seminal, incluindo manejo 

(estresse calórico, deficiências nutricionais, patologias diversas) e alterações relacionadas a função 

testicular. A espermatogênese, processo fisiológico de produção de espermatozoides no testículo é 

uma sequência de eventos celulares que demandam intenso controle endócrino e interação entre as 

células germinativas e as células de sustentação, células de Sertoli. Pequenas alterações nos 

mecanismos de controle e interação destes fenômenos podem resultar na produção de 

espermatozoides defeituosos, com baixo potencial fecundante. Processos avançados de degeneração 

testicular são facilmente perceptíveis na avaliação seminal e no exame externo do testículo, contudo 

os estágios iniciais são de difícil detecção. A possibilidade de identificar o início de um processo 

degenerativo natural ou patológico do testículo, com comprometimento espermatogênico, poderia 

contribuir no acompanhamento da produtividade dos cachaços em rotina de coleta em UDG, 

auxiliando na logística e tomada de decisão de quando efetuar a reposição de cachaços.  

Com base no exposto, o objetivo do presente trabalho foi identificar proteínas espermáticas 

associadas a degeneração testicular em suínos utilizando estudos de proteômica em cachaços com 

degeneração testicular induzida por bloqueio imunológico do GnRH. 

Material e métodos 

Foram utilizados tecidos reprodutivos de 20 cachaços entre 300 a 540 dias de idade, 

oriundos de UGD comerciais do Rio Grande do Sul. O grupo controle (n =10) foi composto por 

testículos e epidídimos de cachaços castrados em rotina zootécnica. O grupo tratamento (n =10) foi 

composto por testículos e epidídimos de animais imunocastrado sutilizando a vacina Vivax (Pfizer), 

de acordo com o protocolo do fabricante. Este procedimento induz a redução da produção de 

testosterona, induzindo a um quadro de degeneração testicular (1). Espermatozoides foram coletados 

da cauda dos epidídimos por dissecção e lavagem, sendo centrifugados sequencialmente (600 g, 5 

min) em solução de PBS gelado para remoção do fluido testicular. As células foram concentradas, 

e lisadas com tampão RIPA para produção de extrato de proteínas. Após dosagem de proteína total, 

pools com as amostras de do grupo controle e imunizado foram realizadas utilizando 300ug de 

proteína de cada amostra. Os extratos proteicos de espermatozoides foram analisados em triplicata 

utilizando a técnica de MudPIT, composto de separação dos peptídeos p HPLC Agilent 1100, 

seguido por identificação dos peptídeos por espectrometria de massa utilizando LTQ Orbitrap XL. 

Os dados foram processados pelo sistema ProLuCID, e para identificação das proteínas 

mitocondriais foi realizada utilizando a ferramenta Blast2GO. 

Resultados e discussão 

Foram identificadas um total de 1322 proteínas em ambos os grupos, sendo 101 proteínas 

expressas diferencialmente entre os grupos. Foi observada alterações significativas em proteínas 
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mitocôndrias, tanto com aumento como na redução de suas abundancias nos espermatozoides de 

cachaços imunizados em comparação ao grupo controle. Destas, destacam-se a oxoprolinase que 

apresentou concentração 3,4 vezes menor no grupo imunocastrado, e proteínas associadas com a 

cadeia de fosforilação oxidativa, como cytochrome b-c1 complex subunit, aumentada 17 vezes nos 

espermatozoides dos animais imunizados. 

As proteínas mitocôndrias estão envolvidas com inúmeros processos celulares que 

envolvem desde o metabolismo energético espermático, como também o controle redox e da 

viabilidade celular através de proteínas associadas a indução de apoptose e necrose. O aumento de 

proteínas associadas ao complexo de fosforilação oxidativa evidencia uma perda no controle de 

qualidade da produção de mitocôndrias e reorganização celular durante as divisões celulares que 

compreendem as fases da espermatogênese. A relação de algumas destas proteínas com a fertilidade 

suína já foi demonstrada anteriormente por Kwon et al. (3), que descreveu a maior expressão de 

cytochrome bc1 complex subunit 1 em espermatozoides de cachaços que tiverem menores tamanhos 

de leitegada. A oxoprolinase é uma importante enzima que participa da via metabólica da glutationa. 

Esta via, além de metabolizar aminoácidos, é importante no balanço redox da célula através do 

sistema de oxidação-redução da glutationa. Sua importância na proteção do espermatozoide suíno 

contra espécies reativas de oxigênio (ROS) foi demonstrada por Estrada et al. (2) que observou 

aumento do número de espermatozoides viáveis pós-congelação em amostras onde o GSH foi 

adicionado. A preparação das mitocôndrias durante a espermatogênese é um processo chave para a 

produção de espermatozoides. Alterações nos sistemas enzimáticos mitocondriais trazem 

consequências imediatas no aumento da produção de ROS, danos moleculares em lipídios, proteínas 

e DNA e perda da função e viabilidade celular. Desta forma, proteínas mitocondriais são excelentes 

indicadores de status tecidual. 

Conclusões 

Foram identificadas alterações na quantidade de proteínas mitocôndrias nos 

espermatozoides de cachaços com degeneração testicular por imunocastração. Estas proteínas 

podem ser utilizadas como biomarcadores seminais para acompanhar a qualidade da 

espermatogênese. Todavia, testes de validação em animais em rotina de coleta de sêmen devem ser 

realizados para verificar se estas proteínas podem ser utilizadas como marcadores precoces de 

alterações testiculares.  
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Introduction 

The increasing resistance to the conventional antibiotics used in boar semen doses led to 

the development of strategies to replace or reduce the misuse of antibiotics (2,3). In this sense, the 

hypothermic storage of semen doses at 5°C is a promising strategy (4). However, lack information 

are published about the effect of this temperature on the quality of boar antibiotic-free extended 

semen during the storage. The aim of this study was to compare sperm quality of semen doses stored 

at 17°C with antibiotics and semen doses stored at 5°C without antibiotics. 

Material and methods 

A total of 18 mature, fertile boars from a commercial stud and under routinely semen 

collection was used. The boars were housed in individual crates with 2.4 × 0.70 m with slatted floor 

equipped with nipple drinkers. Water access was ad libitum and all boars were under the same 

nutritional management based in corn–soybean diet (2.1 to 2.4 kg per day, 15 % crude protein, 0,55 

% lysin and 3300 kcal ME/kg). Three ejaculates of each boar were collected in three subsequent 

weeks by the gloved-hand method, being the pre-spermatic phase discarded and the gel fraction 

retained by filtration. Only ejaculates with a minimum of 75% morphologically normal spermatozoa, 

at least 70% total sperm motility, and total number ≥ 30 × 109 spermatozoa per ejaculate were 

extended to 1.5 ×109 spermatozoa in a total of 50 mL in transparent QuickTip Flexitubes® (Minitüb, 

Germany). Dilution was isothermally performed (32°C) in one step. Semen was extended in split 

sample according to two treatments: control group (17°C), semen extended with Androstar 

Premium® with Gentamicin (Minitüb, Germany) and stored at 17°C; hypothermic storage group 

(5°C), semen extended with antibiotic-free Androstar Premium®, stored at 5°C. Semen doses were 

held during 90 to 120 min at 22°C, having an initial cooling rate of 0.01 °C min-1, after which 

samples reached the temperature of 27°C (±1). Samples were than stored at 17°C or 5°C, according 

to their treatment, having cooling rates of 0.04°C min-1 and 0.03°C min-1, respectively. Sperm 

motility was determined after 24, 72, 120 and 168 h of storage in samples incubated during 20 min 

at 37 °C with the computer‐assisted semen analysis system, AndroVision® (version 1.1; Minitüb, 

Germany), using four‐chamber slides (Leja, Nieuw Vennep, Nederland) with 20 μm depth. 

Statistical analysis was performed using the Statistical Analysis System software (SAS, version 9.3; 

SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA). The differences were considered significant if P ≤ 0.05. All 

descriptive data are expressed as mean ± standard error (SE). Analysis of repeated measures using 

PROC GLIMMIX was used for motility and pH analyses. The fixed effect included the time of 

storage, treatment and their interaction. Boar and week of semen collection were random effects. 

Results and discussion 

The general mean of total and progressive motility was higher (P<0.001) for 17°C group 

(88.6% (± 0.38) and 86.5 % (± 0.41), respectively), compared to the group 5°C (81.2% (± 0.38) and 

78.2 % (± 0.41), respectively). Although sperm quality traits were on a high level at 168 h of storage 

time in samples subjected to both treatments, the total (P<0.001) and progressive (P<0.001) motility 

were higher for the 17°C group compared to the 5°C group at 24, 72, 120 and 168 h of storage (Tab. 

1). Interesting, a total of 8 boars (8/18) had the progressive motility inferior to 65% in at least one 

evaluation during the storage and one of them showed low motility in the three weeks of experiment, 

indicating that some boars are more sensitive to the cooling injury, and that some of them express a 
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repeatability for the decreased progressive motility. An interaction of time of storage and treatment 

was observed in total (P<0.0001) and progressive motility (P<0.0001 – Table 1). Ejaculated sperm 

react sensitively to the temperature decrease below 30°C, due to the lipid phase transition and protein 

reassembling in the plasma membrane (1). Loss of motility caused by cooling becomes increasingly 

apparent during conventional semen storage at 17°C (3) and might be even more expressed at 5°C 

storage. Noteworthy, a protecting extender was used, which previously proved to preserve sperm 

quality traits and fertility during storage at 5°C (4). Loss of sperm motility indicates chilling and 

storage damage in spermatozoa, and this motility is the most important indicator used in boar studs, 

with a minimum threshold of 65% for useable extended semen (5). In our study, the majority of the 

evaluated samples reached threshold values of sperm motility during 168 h of storage for 17°C and 

5°C, but some boars had inferior motility, indicating an individual effect. From the perspective of 

sperm function, it is important to emphasize that slow cooling to 5°C seems to protect spermatozoa 

against damage caused by the chilling (Paschoal et al., 2020 – unpublished data), but the risk for 

bacterial growth during delayed cooling needs to be considered. 

Conclusion 

In conclusion, antibiotic-free storage of boar semen doses at 5°C is a promising strategy to 

reduce the use of antibiotics in swine production. However, special attention with an appropriate 

cooling regime needs to be implemented and the individual effect makes clear that not all the boars 

are indicated for this kind of hypothermic preservation at 5°C. 
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Figure 1. Percentage of motile spermatozoa and sperm with progressive motility in swine semen 

doses extended with Androstar Premium® with and without antibiotics, stored at 17°C and 5°C, 

respectively, at 24, 72, 120 and 168 h of storage. Different capital letters mean statistical difference 

(P<0.05) between treatments. Different lower-case letters mean statistical difference (P<0.05) 

among the moments of evaluation.
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Introdução 

As crescentes exigências de boas práticas e bem-estar animal (BEA) na produção de suínos 

tem motivado as agroindústrias a adequar seus sistemas de produção. O sistema de gestação 

realizado em celas individuais muitas vezes é definido como um sistema cruel de produção, pois 

limita as interações e o comportamento espécie específicos das fêmeas. Desta forma, a busca por 

opções eficientes de transformação, tem sido um dos principais desafios na adaptação das gestações 

individuais em gestações coletivas nas granjas de produção intensiva.  

Alinhado com a demanda do mercado consumidor e visando atender a melhoria dos 

sistemas de produção, as agroindústrias passaram a assumir compromissos públicos, onde o desafio 

está na adequação do sistema produtivo, substituindo as celas individuais por sistemas de gestação 

coletivos. Desta forma, observa-se um interesse cada vez maior em entender os reflexos que 

diferentes momentos de transferência podem provocar no desempenho reprodutivo (2,3). Embora o 

alojamento coletivo permita que a fêmea expresse seu comportamento, sabe-se que há menor 

controle de consumo individual de alimento, quando este arraçoamento não se dá de forma 

automatizada, o que pode gerar grande variação na condição corporal e problemas reprodutivos (1).  

Apesar da gestação em grupos ser um dos pontos de grande empatia as boas práticas de 

produção e um aliado ao bem-estar animal, vários são os questionamentos acerca de seus efeitos 

sobre a eficiência reprodutiva das fêmeas. Desta forma, estudos buscando maior robustez cientifica 

que permitam a identificação das melhores estratégias de manejo, estruturais e tecnológicas para 

granjas de produção de leitões em atividade, servirão de ponte facilitadora para nortear um caminho 

seguro e competitivo, possibilitando o acesso futuro e sustentável a novas gerações de consumidores 

e mercados externos potenciais. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar parâmetros reprodutivos de leitoas submetidas a 

diferentes sistemas de alojamento coletivo e formas de arraçoamento durante o período pós-

cobertura. 

Material e métodos 

Este trabalho foi conduzido em concordância e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais do IFC Campus Araquari (Protocolo 265/2018). O experimento foi realizado em granja de 

produção de leitões desmamados localizada no sul do Brasil estruturada em sistema de bandas 

quinzenal. Foram utilizadas 349 leitoas distribuídas em esquema fatorial 2x2, sendo realizadas 10 

repetições ao longo do tempo. O fatorial consistiu em dois momentos de transferência (alojamento) 

para a baia coletiva, sendo: após concluir o protocolo inseminação artificial (cobre e solta) ou aos 

35 dias após o protocolo de inseminação (cobre e fica). Na alimentação foi testado dois sistemas de 

arraçoamento: drops em “Y”, no qual a ração caia diretamente no chão da baia e o minibox (MB), 

em que a ração era fornecida no chão da baia, no entanto, havia divisórias proporcionando que cada 

fêmea se alimentasse separada das demais. O espaçamento das celas individuais de gestação era de 

2,10x0,57 m, enquanto as baias coletivas eram de 4,15x4,90 m onde eram alojados grupos de 9 

fêmeas, proporcionando área de 2,25m² por animal. As dimensões de cada MB eram de 48x50 cm 

(largura/profundidade), de forma que para cada baia foi proporcionado nove espaços, um para cada 
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fêmea. As inseminações artificiais (IA) foram realizadas com doses intrauterinas heterospérmicas 

de 45 ml, na concentração de 1,25 bilhões de espermatozoides viáveis. Do período de gestação ao 

parto foram avaliados parâmetros reprodutivos: retorno ao cio, confirmação de prenhez aos 28 dias, 

total de nascidos (TN), nascidos vivos (NV), natimortos (NAT) e mumificados (MUM).  

Os dados foram analisados com o uso do software Statiscal Analysis System (SAS®) 

versão 9.4 considerando o efeito da transferência ou alojamento (cobre e solta vs cobre e fica), do 

sistema (MB vs “Y) e da interação entre esses fatores. Foi utilizado o procedimento GLIMMIX 

considerando análise de regressão logística para taxa de parto, enquanto as médias de TN e NV 

foram comparadas pelo teste de Tukey-Kramer. Natimortos e mumificados foram submetidos ao 

procedimento NPAR1WAY. As diferenças foram consideradas significativas ao nível de 

probabilidade de 95% (P<0,05). 

Resultados e discussão 

Independente do momento da transferência das fêmeas para as baias coletivas (cobre e solta 

ou aos 35 dias) e do sistema de alimentação (drops em “Y” ou minibox) não foi observada diferença 

nos parâmetros reprodutivos (Tabela 1). Não ocorreu diferença entre os tratamentos na avaliação de 

natimortos (P=0,5471) e de mumificados (P=0,5730). O sistema de alimentação em minibox para 

leitoas em gestação alojadas em baias coletivas (9 fêmeas) não proporcionou benefícios nos 

parâmetros reprodutivos quando comparado ao sistema de arraçoamento em “Y”. 

Conclusão 

Leitoas manejadas em grupos coletivos pequenos (9 animais) pode ser utilizado o sistema 

de arraçoamento sem a divisão em minibox. O manejo de formação das baias coletivas pode ocorrer 

imediatamente após a cobertura ou aos 35 dias. 
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Tabela 1: Dados reprodutivos de leitoas em diferentes sistemas de alojamento e alimentação após 

a cobertura (média ± erro padrão da média). 

Alojamento 

(A) 

Cobre e fica  

(35 d após IA) 

Cobre e solta 

(transferência após IA) 

Pr > F 

Sistema (S) MB Y MB Y S A S*A 

Taxa Parição 90,9 

(80/88) 

92,0 

(80/87) 

84,9 

(73/86) 

87,5 

(77/88) 

0,613 0,132 0,888 

TN 13,6±0,6 13,8±0,5 13,9±0,5 14,2±0,5 0,476 0,379 0,952 

NV 12,4±0,4 12,9±0,4 12,7±0,5 13,2±0,5 0,180 0,403 0,977 

NAT 5,2±0,9 3,9±1,0 5,6±1,3 4,4±1,0 ** **  

MUM 3,5±1,2 2,1±0,8 2,5±0,8 2,1±0,5 ** **  

MB: Arraçoamento em minibox (48x50 cm (largura/profundidade); Y: Arraçoamento em drops “Y”. 

Sistema: MB vs Y; Alojamento: Cobre e fica vs Cobre e solta. TN: Total de nascidos; NV: Nascidos 

vivos; NAT: Natimortos; MUM: Mumificados. Cobre e fica: Leitoas mantidas em baias individuais até 

34 d de gestação e após alojadas em baias coletivas; Cobre e solta: Leitoas alojadas diretamente nas baias 

coletivas após o protocolo de inseminação artificial (IA). ** Kruskal-Wallis Test.  
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Introdução 

A qualidade do ambiente ou do alojamento é de extrema relevância para o atendimento do 

bem-estar dos animais domésticos (1). Os suínos alteram seu comportamento para se adaptar ao 

ambiente em que vivem, sendo assim, as atividades que os animais exercem durante um dia, são 

fortemente influenciáveis pelas condições fornecidas (2), sejam elas de iluminação, alimentação ou 

bem-estar. Com a possibilidade de causar influências sobre o comportamento e o desempenho 

produtivo destes animais, a iluminação artificial pode ser considerada como uma ferramenta de 

estímulo, desencadeando expressão de comportamentos de dormir, acordar e se alimentar. Os 

programas de iluminação artificial já são utilizados em diversos países, em criações, tais como aves, 

ovinos, suínos e vacas leiteiras. A cor da luz fornecida, também pode influenciar no comportamento, 

sendo que as algumas têm tendência a deixar os animais mais calmos ou agitados, dependendo da 

frequência espectral emitida. Especula-se que a localização e a forma e a disposição da iluminação 

na baia podem interferir no consumo. Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar a 

influência das cores da iluminação (vermelho, azul e verde) e da posição em que a cor foi colocada 

(lado esquerdo, meio e direito), sobre a frequência total de acessos dos leitões aos comedouros.  

Material e métodos 

O estudo tratou-se de um teste de escolha, sendo que para a realização do teste, foram 

utilizados 16 leitões em fase de crescimento (8 machos com idade inicial de 42 dias e com peso 

médio de 15,16 kg/animal, e 8 fêmeas com idade inicial de 56 dias e peso médio de 23,93 kg/animal), 

oriundos de cruzamento genético entre fêmeas da linhagem comercial Topigs e macho Large White. 

Os animais foram alojados em 8 baias, dois a dois, sendo um macho e uma fêmea para cada baia. A 

dimensão da baia era de 2,5 metros de largura e 4,5 de comprimento, a mesma foi realizada levando 

em consideração o ajuste de peso vivo inicial por baia, sendo que, após o ajuste, cada baia apresentou 

peso vivo médio inicial de 38,2±1,5 kg no início do experimento. Foram confeccionados três boxes 

(semelhantes a escamoteadores), com a parte interna de cada um equipado com um comedouro de 

ração e uma lâmpada de LED de cor diferente (cores vermelha, azul e verde), que serviu de fonte de 

luz monocromática para iluminar o comedouro. Em cada servida de ração (que ocorria duas vezes 

por dia) uma cor de luz diferente (sorteio, ao acaso) era acionada em cada box, assim, sempre tinha 

um comedouro iluminado com uma cor diferente em cada momento do teste. Estes boxes foram 

posicionados nos fundos de uma sala escura, diferente daquela em que os animais estavam alojados. 

Deste modo, foi possível realizar a seguinte técnica: preenchia-se os comedouros com ração em cada 

box na sala escura, e um a um, os animais eram conduzidos, calmamente, de suas baias até o início 

desta sala escura, quando a porta era fechada e o animal ficava livre para escolher em qual 

comedouro iluminado ele queria se alimentar. Este teste permitiu determinar qual das três cores 

avaliadas estimula e determina a tomada de decisão para o animal executar o ato de se alimentar. 

Durante 7 dias, anteriores ao teste propriamente dito, os leitões foram submetidos a um período 

adaptativo ao sistema de alimentação nos boxes (neste período, os boxes foram iluminados com 

lâmpadas fluorescentes comuns). Posteriormente, os testes foram realizados duas vezes ao dia 

(momento do trato), no turno da manhã (7:00 horas) e no turno da tarde (18:00 horas), durante 7 dias 

consecutivos. Durante os testes, foram coletadas as seguintes informações por animal: 1) Cor 

mailto:vitoriaheckler@gmail.com
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escolhida para se alimentar: vermelho, verde ou azul e; 2) Posição do box na sala, de acordo com a 

cor que estava no momento da escolha: direita, centro ou esquerda. O delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente ao acaso, em arranjo fatorial (3 x 3), sendo 3 cores de luz, e 3 lados de 

posicionamento das cores, com 16 repetições (cada animal foi considerado uma unidade 

experimental). Inicialmente os resultados foram submetidos, a uma análise de variância (ANOVA, 

P<0,05), onde testou-se a existência de interações entre os fatores avaliados (cor de luz e posição do 

box). Os resultados da análise de variância que apresentaram diferenças significativas (P<0,05) 

foram submetidos ao teste de Tukey a 95 % de confiabilidade. 

Resultados e discussão 

Não foi observado efeito de interação (P>0,05) entre cores e lados, para a frequência de 

acessos aos comedouros iluminados (Tabela 1). Porém, constatou-se diferença (P<0,05) na 

frequência de acessos aos comedouros iluminados com diferentes cores. Em se tratando de cores, 

foi observado que, a maior frequência de acessos (P<0,05) ocorreu quando o comedouro era 

iluminado pela cor verde, e a menor frequência de acessos apresentou-se pela cor azul. A cor 

vermelha ficou em segundo lugar na frequência de acessos. A partir disso, é possível concluir que, 

independente do lado em que a cor estiver posicionada, os suínos possuem um comportamento com 

tendência maior de escolha pela cor verde para realizar a sua alimentação. A avaliação da posição 

do comedouro na sala (lado) também apresentou diferenças significativas (P<0,05), onde foi 

observado que, independentemente, da cor em que o comedouro foi iluminado, os leitões 

frequentavam mais o lado esquerdo, e frequentavam menos o comedouro posicionado no box que 

ficava situado no meio. Assim, o comedouro posicionado no box do lado direito, ficou em segundo 

lugar na frequência de acessos. Deste modo, foi possível perceber que os suínos possuem tendência 

a frequentar menos (P<0,05) os comedouros de ração que ficam posicionados em localização central, 

bem como, quando são iluminados com a cor azul. Como resultado geral da análise de 

comportamento de escolha, foi possível observar que os leitões apresentam maior preferência 

(P<0,05) pela cor monocromática verde e, posicionado no lado esquerdo da sala para se alimentar.  

Conclusão 

Este estudo permitiu concluir que leitões preferem a cor verde de iluminação para 

consumirem ração, e que têm preferência por comedouros dispostos no lado esquerdo das baias. 
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Tabela 1. Influência das cores da iluminação (vermelho, azul e verde) e da posição na sala 

(esquerdo, meio e direito), sobre a frequência total de acessos dos leitões aos comedouros. 

Lados (posição) 
Cores de iluminação dos comedouros 

Média 
Azul Verde Vermelho 

Direito 2,000 2,600 2,417 2,339ab 

Esquerdo 1,917 3,500 3,750 3,056a 

Meio 1,600 3,200 1,700 2,167b 

Média 1,839B 3,100A 2,622AB  

P-Valor Cores 0,002* 

P-Valor Lados 0,028* 

P-Valor Cores*Lados 0,136 

*P- valor considerado significativo quando <0,05; Médias seguidas de letras maiúsculas na 

mesma linha diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P<0,05). Médias seguidas de letras 

minúsculas na mesma coluna diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P<0,05).  
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Introdução 

O desgaste de dentes dos leitões é uma das práticas de manejo utilizada para evitar o 

aparecimento de lesões nos tetos das matrizes e nas faces dos outros leitões, em consequência de 

disputas que ocorrem durante as mamadas, ou por estabelecimento da hierarquia (1). O manejo de 

desgaste de dentes dos leitões é uma prática que ocorre com frequência, porém algumas granjas já 

tem abolido esse manejo embora não exista uma legislação brasileira que aborde sobre as questões 

da prática do desgaste. Nos locais onde não realizam mais o desgaste de dentes, afim de que as brigas 

diminuam e não acarretem em perdas produtivas, tem sido usados manejos como transferência de 

leitões, uniformização das leitegadas juntamente com o fornecimento de quantidade de ração 

suficiente para a fêmea lactante (2,3). 

Para o desgaste dos dentes é utilizado um desgastador elétrico, que reduz somente o ápice 

dos dentes caninos e incisivos (na parte superior e inferior), durante os primeiros dias de vida. O 

manejo é comumente realizado no segundo dia de vida, para que no primeiro dia, os leitões consigam 

apreender os tetos e consumirem o colostro que é de suma importância para sua imunidade (1). 

Para avaliar a necessidade do desgaste dos dentes de leitões e sua interferência no seu 

desenvolvimento dos animais avaliou-se o ganho de peso diário (GPD), a ocorrência de brigas entre 

os leitões da mesma leitegada e a disputa pelos tetos e lesões na face dos leitões de uma granja 

comercial. 

Material e métodos 

Foram selecionadas um total de 12 leitegadas, sendo que em seis leitegadas foi realizado o 

desgaste dos dentes, denominado grupo teste (GT) dos leitões e seis leitegadas foram utilizadas 

como grupo controle (GC) na qual não foi realizado o manejo do desgaste dentário. No total o 

experimento contou com 149 leitões, sendo 77 no GT e 72 no GC. 

O manejo do desgaste dos dentes do GT foi realizado no segundo dia de vida dos animais 

com o auxílio de um desgastador elétrico, sendo realizada a primeira pesagem das leitegadas de 

ambos os grupos no mesmo dia. 

Para a avaliação dos índices de disputa por tetos, lesões na face e brigas, as leitegadas foram 

observadas em sete dias, sendo que eram observadas por três horas no período da manhã e três horas 

no período da tarde, e eram contabilizados os comportamentos a cada vez que eram realizados. 

As lesões foram diferenciadas entre elas, observando as causadas pelos dentes 

(mordeduras) e as causadas por sujeira, sendo que foram classificadas em Grau 1 (leves), Grau 2 

(graves) e Grau 3 (ulceradas). 

Os leitões avaliados foram pesados no segundo, sétimo, décimo quarto e vigésimo primeiro 

dia de vida, com o auxílio de uma balança digital. Após a coleta dos dados, foi realizada a análise 

estatística destes através da análise de variância (ANOVA). 

Resultados e discussão 

Comparando os resultados obtidos do grupo controle com o grupo tratamento, verificou-se 

que quanto as disputas pelos tetos e as brigas entre leitões, não teve diferença estatística significativa 

(p<0.05) entre os grupos. 

As lesões de sujeira e as lesões causadas pelos dentes, foram classificadas em três graus 

diferentes, contudo nesse estudo só foi observado grau um, onde foram classificadas como leves. 
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No experimento, a maior parte dos leitões tinham lesão de sujeira em função do hábito de 

brincadeiras e não por brigas, pois não resultavam em lesões nas faces dos mesmos. 

No presente estudo identificou-se que, as lesões nas faces dos leitões foram mais presentes 

entre os leitões das leitegadas do grupo tratamento, significativamente (p>0.05) nos quais não foi 

realizado o desgaste, em comparação ao grupo controle, que foi realizado o desgaste, não 

corroborando com os resultados encontrados no estudo de Dela Ricci (4) que afirma que as lesões 

leves foram encontradas em ambos os tratamentos. 

A média de peso do grupo tratamento foi de 1,29±0,33kg ao segundo dia, 2,52± 0,56kg aos 

sete dias, 4,18±0,82kg aos quatorze dias e 5,79±1,16kg aos vinte um dias e do grupo controle 

1,40±0,32kg ao segundo dia, 2,56±0,52kg aos sete dias, 4,18±0,70kg aos quatorze dias e 

5,84±1,0kg. Não havendo diferença estatística no peso dos machos e das fêmeas e também não 

havendo influência do desgaste de dentes (p>0,05). 

Conclusão 

Estudos ainda são necessários para concluir que o manejo de desgaste de dentes dos leitões 

não é mais necessário. Mas com as novas buscas do mercado consumidor para melhorar o bem-estar 

dos animais, preconiza-se que esse manejo seja abolido ou deverá ser realizado em somente casos 

necessários. Granjas que ainda realizam o manejo deverão buscar maneiras de melhorar ambiência, 

arraçoamento, uniformidade de lotes para conseguir diminuir essa prática.  
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Introdução 

O número de leitões desmamados tornou-se um importante indicador de eficiência 

produtiva na suinocultura comercial, mas devido à amamentação cruzada, a seleção direta para essa 

característica não é viável. Por tanto, a carência de características alternativas que expressam o 

desempenho da fêmea na maternidade, quanto ao desempenho da leitegada, motiva a intensificação 

dos estudos sobre habilidade materna. O objetivo deste trabalho foi estimar componentes de 

variância para novas características propostas como alternativas para melhor expressão da 

habilidade materna em suínos da raça Large White, a fim de avaliar a viabilidade de inclusão como 

critério de seleção em programas de melhoramento genético. 

Material e métodos 

Os dados de desempenho na maternidade de fêmeas Large White foram coletados entre 

dezembro de 2014 e junho de 2018 em uma granja núcleo localizada no Triângulo Mineiro. Todos 

os eventos ocorridos desde o nascimento à morte ou desmama dos leitões foram registrados 

individualmente juntamente com o peso e identificação da fêmea em que ele se encontrava. Em 

média foram desmamados 10 leitões por fêmea durante o período. Como características alternativas 

relacionadas à habilidade materna durante o período na maternidade e candidatas a seleção foram 

avaliadas o ganho de peso diário do nascimento a desmama (GPD), ganho de peso diário referindo-

se a leitegada a sua mãe biológica (B-GPD), peso produzido no desmame (PD), peso produzido 

referindo-se a leitegada em sua mãe biológica (B-PD), peso total produzido incluindo leitões que 

morreram (PDT) e potencial de desmamados (POT), calculado como a porcentagem de leitões 

desmamados dos leitões recebidos (Tabela 1). O modelo animal utilizado para todas as 

características teve como efeitos fixos o grupo de contemporâneos (mês e ano de parição), ordem de 

parição e, como covariáveis, o peso inicial médio da leitegada e o número de leitões. Os 

componentes de variância foram estimados através de análises contendo uma única característica 

utilizando o método de amostragem de Gibbs implementado em GIBBS1F90 (6). Para cada 

característica foi gerada uma cadeia única de 400.000 amostras armazenadas a cada 10, o período 

de descarte da cadeia foi de 100.000 amostras. A convergência foi monitorada graficamente e pelo 

método de Geweke (4). 

Resultados e discussão 

A característica B-GPD apresentou, assim como B-PD, maior variação ambiental 

(residual). Essa variação pode ser devido à redistribuição dos leitões para amamentação cruzada 

gerando grande variação dentro da leitegada. Consequentemente, B-GPD apresentou herdabilidade 

menor que GPD, indicando que o GPD pode capturar mais os efeitos da habilidade da fêmea em 

prover uma condição melhor para o desempenho dos leitões que nela estão. A estimativa de 

herdabilidade encontrada para GPD (0,05) foi significativamente menor do que a herdabilidade 

(0,20) relatada por Banville et al. (2) na raça Tai Zumu. Os valores de herdabilidades estimados para 

as características PD, B-PD e PDT foram similares e baixos, os quais são semelhantes aos 

observados por Alves et al. (1), para peso ao desmame (0,01 a 0,04) e, inferiores ao observado por 

Chen et al. (3), para peso aos 21 dias (0,08). Teoricamente, POT seria a característica mais 

relacionada à habilidade materna, no entanto apresentou a menor herdabilidade (0,01) dentre todas 
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as características. Consequentemente, a seleção para essa característica traria ganhos genéticos mais 

lentos, uma vez que uma pequena porção da variação é devido à variância genética aditiva. Baixos 

valores de herdabilidade (variando de 0,01 a 0,03) para o mesmo tipo de mensuração também foram 

relatados por Hanenberg at al. (5). Objetivos de seleção, como desempenho na maternidade, onde 

há interação de diferentes componentes genéticos, por exemplo, genética do leitão e da fêmea mais 

os efeitos ambientais, tendem a ser muito mais complexos, dificultando o entendimento e a escolha 

da melhor característica para uso como critério de seleção, fato que justifica em parte as baixas 

herdabilidades estimadas para as características avaliadas. 

Conclusão 

O ganho de peso diário médio da leitegada do nascimento ao desmame pode ser 

considerado uma característica alternativa indicadora da habilidade materna passível de seleção e 

boa candidata para inclusão, como critério de seleção, em programas de melhoramento genético. 
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Banville M.; Riquet, J.; Bahon, D. et al. Genetic parameters for litter size, piglet growth and sow's early growth and body 

composition in the Chinese-European line Tai Zumu. Journal of Animal Breeding and Genetics, v.132, n.4, p.328-337, 2015. 
(3) Chen, P.; Baas, T.J.; Mabry, J.W. et al. Genetic parameters and trends for litter traits in U.S. Yorkshire, Duroc, 

Hampshire, and Landrace pigs. Journal of Animal Science. v.81, n.1 ,2567-2578, 2003. (4) Geweke, J. Evaluating the 

Accuracy of Sampling-Based Approaches to the Calculation of Posterior Moments. In: (Oxford University Press, 
Ed.)Bayesian Statistics 4, 1991, Oxford. Anais... Oxford: Oxford University Press, 1992. (5) Hanenberg, E.H.A.T.; Knol, 

E.F.; Merks, J.W.M. Estimates of genetic parameters for reproduction traits at different parities in Dutch Landrace pigs. 

Livestock Production Science, v. 69, n. 2, p. 179–186, 2001. (6) Misztal, I.; Tsuruta, S.; Lourenco, D. et al. Manual for 
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Tabela 1: Número de registros (n), número de fêmeas (nf) e desvio padrão (DP) das características 

alternativas indicadoras da habilidade materna. 

Característica Média DP  n nf 

GPD 0,20 0,05 1.585 774 

GPDP 0,19 0,05 2.103 861 

PD 59,56 16,91 1.580 772 

B-PD 78,21 24,45 2.190 894 

PDT 60,10 17,34 1.591 775 

POT 0,95 0,09 1.424 723 

 

Tabela 2: Estimativa média da variância genética aditiva (𝜎𝑎
²), de ambiente permanente (𝜎𝑝𝑒

² ) e residual (𝜎𝑒
²) 

e estimativa média da herdabilidade (ℎ2) com respectivos desvios padrão (DP) e erro padrão (EP), para cada 

característica alternativa indicadora da habilidade materna. 

Característica Média DP EP Característica Média DP EP 

GPD 

𝜎𝑎
²  0,00010 0,00004 0,000 

B-PD 

𝜎𝑎
²  5,913 2,356 0,014 

𝜎𝑝𝑒
²  0,00003 0,00003 0,000 𝜎𝑝𝑒

²  2,438 2,002 0,012 

𝜎𝑒
² 0,00166 0,00007 0,000 𝜎𝑒

² 127,500 4,376 0,025 

ℎ2 0,05 0,02 0,00 ℎ2 0,04 0,02 0,00 

B-GPD 

𝜎𝑎
²  0,00004 0,00003 0,000 

PD 

𝜎𝑎
²  3,529 1,975 0,011 

𝜎𝑝𝑒
²  0,00009 0,00005 0,000 𝜎𝑝𝑒

²  1,793 1,482 0,009 

𝜎𝑒
² 0,00180 0,00007 0,000 𝜎𝑒

² 95,130 3,871 0,022 

ℎ2 0,020 0,014 0,000 ℎ2 0,04 0,02 0,00 

POT 

𝜎𝑎
²  0,00007 6,14864 0,000 

PDT 

𝜎𝑎
²  6,516 5,060 0,029 

𝜎𝑝𝑒
²  0,00008 0,00007 0,000 𝜎𝑝𝑒

²  4,308 3,929 0,023 

𝜎𝑒
² 0,00609 0,00024 0,000 𝜎𝑒

² 106,940 9,588 0,055 

ℎ2 0,01 0,01 0,00 ℎ2 0,05 0,04 0,00 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12597371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baas%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12597371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mabry%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12597371
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Palavras-chave: Suíno, estratégia alimentar, início de consumo, peso ao desmame.  
Introdução 

Leitões leves ao desmame requerem estratégias nutricionais e de manejo diferenciadas dos 

demais, devido a menores reservas corporais, maior risco de mortalidade (4) e remoções (3, 1). O 

atraso no início de consumo de ração logo após o desmame aumenta os riscos de remoções (2), e o 

fácil acesso a fontes de água, após o desmame, contribui de forma positiva para o consumo e 

desempenho dos animais (3). Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do uso de 

comedouro acessório fornecido para leitões leves e médios durante a primeira semana pós-desmame 

(0 – 7 d), sob o desempenho da primeira semana de creche e o percentual de mortalidade e remoções 

ao longo da fase (0 – 42 d).  

Material e métodos 

Após o alojamento de creche, 972 leitões foram aleatorizados em um fatorial 2 × 3, sendo 

duas categorias de peso, leves (4,30 ± 0,06 kg) e médios (5,61 ± 0,06 kg), e três opções de uso de 

comedouro acessório (com o uso de ração líquida, ração seca, ou sem o comedouro acessório). 

Independente do tratamento, foi fornecido ração seca à vontade no comedouro fixo durante toda a 

fase. A ração líquida ofertada nos comedouros acessórios foi preparada com a diluição (água:ração) 

de 2:1. O arraçoamento nos comedouros acessórios foi realizado três vezes ao dia (às 07 h, 11 h e 

15h30), e eventuais sobras, foram removidas após duas horas do início de cada fornecimento. As 

sobras de ração foram submetidas a secagem e, posteriormente, pesadas. Para avaliar o início do 

consumo de ração, foi adicionado à ração um corante a base de óxido de ferro (1%), de coloração 

vermelha, e suabes retais foram realizados nas primeiras 24, 48 e 72 h pós-desmame. Foram 

considerados como positivos os suabes com coloração vermelha, indicando consumo prévio de 

acordo com Laskoski et al. (2). Os animais foram pesados individualmente ao 7º dia pós-alojamento 

para determinação do coeficiente de variação de peso (CV), ganho de peso diário (GPD). Além 

disso, foi avaliado o consumo médio diário de ração (CMD) e a conversão alimentar (CA). Foram 

registradas as mortes e as remoções de leitões que apresentaram subdesenvolvimento. Categoria de 

peso ao desmame, uso do comedouro acessório e sua interação foram considerados como efeitos 

fixos, tendo a baia como unidade experimental. Os dados foram analisados através do procedimento 

GLIMMIX do SAS (versão 9.4), com as médias comparadas pelo teste Tukey e os resultados foram 

considerados significativos, quando o valor de P < 0,05. 

Resultados e discussão 

Não houve efeito significativo da interação entre o peso ao desmame e o emprego de 

comedouro acessório para nenhuma das variáveis analisadas (P ≥ 0,068). Houve maior percentual 

de consumidores (suabe retal positivo) nas primeiras 24 h em leitões leves (47,0% vs. 30,4%; P = 

0,003; Tabela 1), e em baias com o uso do comedouro acessório com ração líquida, em relação ao 

não fornecimento de cocho acessório (48,3% vs. 30,3%; P = 0,023). Leitões leves apresentaram 

menor peso médio, GPD, CMD e em relação aos leitões médios (P ≤ 0,042), mas sem diferença para 

CA (P ≥ 0,368). Houve maior CV de peso (P < 0,001) e percentual de mortalidade e remoção na 

categoria de leitões leves (3,5% vs. 1,1%, P = 0,032). Independente da forma de fornecimento de 

ração (seca ou líquida), o CMD total ao final da primeira semana de creche foi maior com o uso de 
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comedouro acessório quando comparado ao não uso (P = 0,015). No entanto, tratamentos que 

receberam comedouro acessório apresentaram menor CMD no comedouro fixo da baia neste período 

(P < 0,001). Não foi observado efeito deste manejo alimentar sobre peso médio, GPD, CMD, CA, 

CV na primeira semana de alojamento na creche e no percentual de mortalidades e remoções ao 

longo da fase (P ≥ 0,249). 

Conclusão 
O uso de comedouro acessório com ração líquida antecipou o consumo nas primeiras 24 h 

pós-desmame em relação ao não uso, porém, ofertar comedouro acessório não melhorou o 

desempenho dos leitões nos primeiros 7 dias pós-desmame e não foi capaz de influenciar no 

percentual de mortalidade e remoções ao final da fase de creche. 
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Tabela 1. Percentual cumulativo de leitões com suabe retal positivo em cada período após o 

fornecimento de ração e desempenho zootécnico da primeira semana de creche (0-7 dias), de 

acordo com o tratamento1. 

Item LL LS L ML MS M P <0,05 

n 9 9 9 9 9 9  

Suabe positivo          

24h 57,75a,x 44,44a,xy 38,89a,y 38,89b,x 30,56b,xy 22,86b,y PD, A 

48h 95,77a 88,89a 86,11a 87,50b 84,72b 80,00b PD 

72h 100,00 97,22 97,22 98,61 97,22 100,00 - 

0 a 7 dias        

Peso, kg 4,95a 4,83a 5,01a 6,41b 6,38b 6,26b PD 

CV, % 16,42a 16,23a 17,40a 10,40b 10,48b 9,91b PD 

GPD (kg/d) 0,094a 0,076a 0,101a 0,113b 0,116b 0,093b PD 

CMD t (kg) 0,154a,x 0,157a,x 0,144a,y 0,168b,x 0,169b,x 0,150b,y PD, A 

CMD f (kg) 0,097a,x 0,100a,x 0,144a,y 0,111b,x 0,111b,x 0,150b,y PD, A 

CA 1,69 2,30 1,52 1,67 1,62 1,77 - 

MTR (%) 4,38a 3,10a 3,05a 0,61b 1,84b 1,27b PD 
1Leitões distribuídos em seis tratamentos no alojamento na creche, de acordo com a categoria 

de peso ao desmame (leve ou médio) e o recebimento de ração em comedouro acessório na 

primeira semana após o desmame: LL= leitões leves e ração líquida, LS= leitões leves e ração 

seca, L= leitões leves sem comedouro acessório, ML= leitões médios e ração líquida, MS= 

leitões médios e ração seca, M= Leitões médios sem comedouro acessório.  

PD= efeito de peso ao desmame; A= efeito do comedouro acessório. GPD= ganho de peso 

diário; CMD= consumo médio diário total; CMD f= consumo médio diário do comedouro 

fixo; CA= conversão alimentar; CV= coeficiente de variação de peso; MTR = taxa de 

mortalidade e remoções. 
a-b indicam diferença na categoria de peso ao desmame. x-y indicam diferença entre o tipo de 

uso do comedouro acessório.  
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Uso de prebiótico junto a blend de ácidos orgânicos na fase de 

creche como alternativa aos antimicrobianos promotores de 

crescimento na suinocultura 
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Palavras-chave: Desempenho creche, substituição de antimicrobianos, uso de aditivos na suinocultura. 

Introdução 

O uso corrente de antibióticos promotores de crescimento (APC) está associado com a 

transmissão de genes de resistência e resíduos na carne (12). Vários aditivos alternativos aos APC 

vêm sendo testados (2), destacando os prebióticos e ácidos orgânicos (8, 9). Na creche é onde os 

desafios da retirada dos APC são mais evidentes, pois os leitões são submetidos a uma série de 

agentes estressantes associados à imaturidade fisiológica, enzimática e imune do trato gastrintestinal 

(8). O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de um blend de prebióticos e ácidos orgânicos frente 

a uma dieta com colistina, sobre o desempenho, controle da diarréia e a modulação da flora intestinal 

em leitões na fase de creche.  

Material e métodos 

Foram utilizados 150 leitões da genética PIC (machos castrados e fêmeas), 22 dias de idade 

média e 5,568 ± 0,781 kg de peso vivo. Alojamento em baias com 2,55 m2 de área. O desenho 

experimental foi em blocos ao acaso com três tratamentos e 10 repetições por tratamento, sendo a 

baia com cinco animais a unidade experimental. Os tratamentos foram: T1 - Controle negativo; T2 

- Colistina – 10 mg/kg; e T3 – Mananooligosacarídeos + beta-glucano + formiato de amônio, ácido 

fórmico, propionato de amônio e ácido acético (1 kg/ton). O escore de diarréia foi realizado 

diariamente10. O cálculo do índice de diarréia: Índice de Diarréia = nº de dias com diarréia/ nº total 

de dias do teste. No 24° dia de alojamento um animal por baia foi aleatoriamente selecionado e 

eutanaziado para coleta de conteúdo cecal para quantificação de Lactobacillus e E. coli e coliformes 

totais. Os dados paramétricos foram submetidos à análise de variância e as médias ao teste de Tukey, 

sendo utilizado programa estatístico R versão 3.3.0 (2016-03-05). Os dados não paramétricos foram 

avaliados pelo teste de Qui-quadrado. Diferenças com P ≤ 0,05 foram consideradas estatisticamente 

significantes.  

Resultados e discussão 

Foram observadas diferenças a favor dos grupos T2 e T3 em relação a T1 para o ganho 

diário de peso (GDP) e conversão alimentar (CA) no período total da avaliação (Tabela 1). Quanto 

a CA, os resultados obtidos no cômputo de todo o período experimental foram semelhantes onde 

registraram vantagens para dietas com ácidos orgânicos (2). A melhora na CA com o uso de 

acidificantes na dieta decorre do provável melhor aproveitamento da proteína dietética, somada à 

ação antimicrobiana dos ácidos orgânicos (1,3,6). Neste sentido, nossos resultados foram 

semelhantes a trabalhos que utilizaram ácidos orgânicos comparados à Tiamulina (30 ppm) e 

também não encontraram diferenças entre os tratamentos (5,11). 

Para diarreia escore 3, o grupo T3 apresentou resultado intermediário (P>0,05), comparado 

a T1 e T2 (Tabela 2), sendo que este último apresentou melhores efeitos (P<0,05) em relação a T1. 

A tendência de melhora dos quadros diarréicos está em consonância com achados em várias 

literaturas (1,2,9). Houve redução de E. coli e coliformes totais em T3 comparado a T2, não 

diferindo, entretanto, de T1, o que pode sugerir uma disbiose causada pelo antibiótico na dose 

terapêutica utilizada (1). O grupo T1 apresentou o mesmo resultado que T3, podendo ser decorrente 

da falta de desafio sanitário já que não foi realizada a inoculação de E. coli neste trabalho. 
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Conclusão 

Dietas de leitões na fase de creche suplementadas com uma combinação de 

Mananooligosacarídeos + betaglucanos + acidificantes propiciam desempenho semelhante a dietas 

suplementadas com colistina. Com base nos resultados deste trabalho podemos concluir que os 

acidificantes são uma alternativa promissora aos antimicrobianos promotores de crescimento 

utilizados na suinocultura. 

Referências 
(1) Braz, D.B., Costa, L.B., Berenchtein, B.; Tse, M.L.P.; Almeida, V.V.E; Miyada, V.S. Acidificantes como alternativa 
aos antimicrobianos promotores do crescimento de leitões. Arch Zootec, v.60: p.745-756. 2011.(2) Freitas, L. S. et al. 

Avaliação de ácidos orgânicos em dietas para leitões de 21 a 49 dias de idade. R. Bras. Zootec. vol.35, n.4, suppl. pp.1711-

1719 2006. (3) Manzanilla, E.G.; Nofrarías, M.; Anguita, M. et al. Effects of butyrate, avilamycin, and plant extract 
combination on the intestinal equilibrium of early-weaned pigs. J. Anim. Sci., 84: 2743-2751. 2006.(4) Papadopoulos G.A.; 

Poutahidis, T.; Tallarico, N. et al. Dietary supplementation of encapsulated organic acids enhances performance and 

modulates immune regulation and morphology of jejunal mucosa in piglets. Research In Veterinary Science 115, 174-182. 
2017. (5) Park, J.H.; Lee S.I.; Kim, I.H. Effect of dietary βglucan supplementation on growth performance, nutrient 

digestibility, and characteristics of feces in weaned pigs. Journal of Applied Animal Research 46, 1193-1197.2018. (6) Roth, 

F.X.; Kirchgessner, M. Organic acids as feed additives for young pigs: Nutritional and gastrointestinal effects. J. Anim. 
Feed Sci.,7: 25-33. 1998. (7) Silva, A.M.R.; Berto, D.A.; Lima, G.J.M. et al. Valor nutricional e viabilidade econômica de 

rações suplemantadas com maltodextrina e acidificante para leitões desmamados. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 37, n. 

2, p. 286-295, 2008. (8) Suiryanrayna, M.V.A.N.; Ramana, J.V. A review of the effects of dietary organic acids fed to 
swine. Journal of Animal Science and Biotechnology, v. 6, n. 1, p. 45, 2015. (9) Tsiloyiannis, V.K.; Kyriakis, S.C.; 

Vlemmas, J. et al. The effect of organic acids on the control of porcine post-weaning diarrhoea. Research in Veterinary 

Science, v.70, p.287-293, 2001b. (10) Vassalo, M.; Fialho, E.T.; Oliveira, A.I.G et al. Probióticos para leitões dos 10 aos 
30 kg de peso vivo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.26, n.1, p.131-138, 1997. (11) Visentini, P.R.S.; Berto, D.A.; 

Hauptli, L. et al. Adição de frutooligosacarídeos e olaquindox à dieta sobre o desempenho, microbiota intestinal e parâmetros 

sanguíneos de leitões desmamados. Veterinária e Zootecnia 15, 570-576. 2008. (12) Vondruskova, H.; Slamova, R.; 

Trckova, M. et al. Alternatives to antibiotic growth promoters in prevention of diarrhoea in weaned piglets: a 

review. Veterinary Medicine, v.55, n.5, p,199-224, 2010. 

Tabela 1. Valores médios do desempenho de leitões submetidos aos tratamentos experimentais 

(valores expressos em quilogramas). 

Fases Tratamentos  P valor C.V. (%) 

Total      

CDR 0,599 0,600 0,584 0,671 7,38 

GPD 0,356 0,375 0,366 0,197 6,01 

CA 1,679b 1,602a 1,593a 0,070 5,42 

a,b na mesma linha indicam diferença estatística pelo teste de Tukey (P<0,05). T1 - Controle 

negativo; T2 - Controle positivo (Colistina – 10 mg/kg); T3 – Blend ácidos orgânicos (1 kg/ton).  

 

Tabela 2. Valores de ocorrência de quadros diarréicos, escores 2, 3 e total (2 + 3) de leitões 

submetidos aos tratamentos experimentais. 

Escores Tratamentos 

 T1 T2 T3 

2 0 0 0 

3 21b 09a 14ab 

Índice de diarreia 0,42 0,18 0,28 

a,b na mesma linha indicam diferença estatística pelo teste de Qui-quadrado (P<0,05). T1 - Controle 

negativo; T2 - Controle positivo (Colistina – 10 mg/kg); T3 – Blend ácidos orgânicos (1 kg/ton).  
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Introdução 

A ractopamina é um agonista β-adrenérgico sintético, que proporciona uma redução na 

espessura de toucinho na carcaça e consequente, aumento na porcentagem de carne magra. O uso 

deste agonista permite uma melhora significativa nos desempenhos zootécnico e econômico dos 

animais. Como os níveis de inclusão na ração são baixos (5 a 20 ppm) se faz necessário a 

homogeneização ideal no momento da mistura para garantir que cada animal consuma a 

concentração prevista pelo nutricionista (1). Para que haja distribuição uniforme dos ingredientes 

nas porções oferecidas aos animais, a homogeneidade e miscibilidade dos macro e micro 

ingredientes constituintes das rações é de suma importância (2). O Coeficiente de Variação (CV) é 

um excelente parâmetro, que indica o grau de variabilidade entre as amostras, ou seja, quanto menor 

esse CV mais homogênea está a mistura (4). Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar a 

miscibilidade de dois produtos comerciais a base de Ractopamina com veículo fibra vegetal e pó em 

ração de terminação através da avaliação do CV da batida, utilizando misturadores horizontal e 

vertical. 

Material e Métodos 

O estudo foi realizado na Fábrica de rações da Universidade Federal de Lavras (UFLA, 

Lavras-MG), para tanto, foram realizadas duas batidas de ração de terminação basal sem inclusão 

de ractopamina em misturadores horizontal (Lucato®, modelo MH com hélices - 250 kg) e vertical 

(MFW Máquinas®, modelo MRO1000, que possui uma rosca 1000 kg). Foram usados sete minutos 

de mistura no misturador horizontal e quinze minutos no vertical. Posteriormente, foram coletadas 

dez amostras por batida, as quais foram coletadas em intervalos iguais, e então foi avaliado a 

inclusão do metal manganês, em mg/kg, por amostra. Com os resultados obtidos, foi calculado o 

coeficiente de variação (CV) das batidas de ração. A partir dos resultados foram mantidos os mesmos 

intervalos para as batidas de avaliação. Para a avaliação da miscibilidade dos dois produtos 

comerciais à base de ractopamina (Produto A 10% veículo fibra vegetal e Produto B 10% veículo 

pó) foram realizadas duas batidas de uma ração terminação basais com a inclusão de 10ppm dos 

produtos em cada misturador do teste, totalizando quatro batidas de ração e coletadas dez amostras 

por batida. Foi realizada a recuperação da ractopamina em cada amostra e calculado o CV de cada 

batida.  

Resultados e Discussão 

Os teores de ractopamina dos produtos comerciais A (veículo fibra vegetal) e B (veículo 

pó) nas amostras retiradas das rações nos misturadores estão descritas na Tabela 1. O produto A 

resultou em menores coeficientes de variação (de 37 – 70% menor), em ambos misturadores, quando 

comparado ao produto B. Além disso, a miscibilidade do produto A variou de acordo com o tipo de 

misturador, sendo mais eficiente no misturador vertical. É possível afirmar que a ractopamina 

melhora o desempenho de suínos em terminação uma vez que afeta de maneira positiva a conversão 

alimentar e peso final de acordo com os níveis utilizados (3). Diante do exposto, é imprescindível a 

escolha de um produto de qualidade e que resulte em uma mistura homogênea e, consequentemente 

lotes homogêneos e com maior qualidade de carcaça. 
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Conclusão 

O produto A apresentou valores de coeficiente de variação menores do que o produto B, 

utilizando tanto o misturador horizontal como o vertical, ou seja, o tipo de veículo utilizado pode 

influenciar na miscibilidade do produto à ração. A partir dessa melhor miscibilidade, o produto A 

apresenta uma melhor homogeneidade na ração, com isso permitindo que o produto tenha uma 

melhor disponibilidade, garantindo maior homogeneidade das carcaças. 
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(1) Cantarelli, V.S.; Fialho, E.T.; Almeida, E.C. et al. Características da carcaça e viabilidade econômica do uso de 
cloridrato de ractopamina para suínos em terminação com alimentação a vontade ou restrita. Ciência Rural, v.39, n.3, p.844-

851,2009. (2) Costa, P.T. Granulometria de microcomponentes para rações de suínos e aves. Simpósio sobre granulometria 

de Ingredientes e Rações para Suínos e Aves. p.48-56, 1998. (3) Leal, R.S.; Mattos, B.O.; Cantarelli, V.S.; et al. 
Desempenho e rendimento de carcaça de suínos na fase de terminação, recebendo dietas com diferentes níveis de 

ractopamina. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v.16, n.3, p.582-590, 2015. (4) Lima, G.J.M.M.; Nones, K. 

Os cuidados com a mistura de rações na propriedade. Circular Técnica 19 – Embrapa, 1997. 

 

Tabela 1. Teores de ractopamina e coeficiente de variação (CV) da batida usando misturador 

vertical e horizontal 

Nº 

Amostra 

Amostras 

A Vertical 

(Produto 

A) mg/kg 

Amostras A 

Horizontal 

(Produto A) 

mg/kg 

Amostras 

B Vertical 

(Produto 

B) mg/kg 

Amostras B 

Horizontal 

(Produto 

B) mg/kg 

1 9,68 10,29 7,16 6,26 

2 11,14 12,13 6,15 12,71 

3 9,84 8,08 8,52 10,06 

4 10,41 9,17 3,51 8,38 

5 8,64 8,44 11,46 7,98 

6 10,81 7,29 8,01 7,29 

7 9,63 7,65 12,69 12,86 

8 11,23 8,16 9,14 5,76 

9 8,69 10,28 8,27 8,86 

10 9,53 8,13 9,14 9,32 

CV, %* 8,794 15,970 29,036 25,542 
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Introdução 

Os compostos fitogênicos são substâncias derivadas de plantas, que podem ser utilizados 

na alimentação de suínos como alternativas aos antimicrobianos, promovendo também um melhor 

desempenho, sem diminuir a qualidade do produto final (3). Entre os aditivos fitogênicos mais 

utilizados e pesquisados se destaca o princípio ativo carvacrol, que está presente no orégano 

(Origanum vulgare) (1). Porém, os resultados disponíveis na literatura ainda são muito 

heterogêneos, principalmente por conta das características experimentais de cada estudo. Portanto, 

o objetivo deste trabalho foi estudar sistematicamente, através da realização de meta-análise, a 

variação das respostas de desempenho dos suínos frente à adição de extratos de orégano na dieta. 

Material e métodos 

Uma meta-análise foi realizada utilizando artigos encontrados a partir de uma busca nas 

principais bases bibliográficas digitais. Para isso, foram utilizadas palavras-chave como “carvacrol”, 

“Origanum vulgare”, “pig” e “body weight”, em diversos idiomas.  

A partir dessa busca, as publicações foram selecionadas, avaliadas e validadas em relação 

a qualidade e relevância com os objetivos principais, obedecendo os seguintes critérios: 1) suínos 

em fase de creche, crescimento e terminação; 2) estudos a partir de 1990; 3) delineamento com dietas 

controle e dietas contendo extrato de orégano; 4) resultados de desempenho, como consumo diário 

de ração, ganho de peso, conversão alimentar. Nos 13 experimentos selecionados para a base de 

dados, foi encontrado um total de 1728 animais. Na base de dados foram adicionadas informações 

referentes a cada experimento, como aspectos bibliográficos e características experimentais (sexo e 

número de animais, dose de extrato de orégano utilizada, forma de utilização do orégano e presença 

ou ausência de desafio sanitário e/ou antimicrobianos).  

Os dados foram analisados com o uso do programa estatístico Minitab (versão 18). Para 

isso, foram seguidas três etapas sequenciais: análise gráfica (para observar a coerência biológica dos 

dados); de correlação (entre as variáveis, para identificar os fatores relacionados na base) e de 

variância (considerando o estudo como efeito aleatório e tratamento como efeito fixo).  

Resultados e discussão 

Não foram encontrados estudos com desafio sanitário a partir da busca bibliográfica. Esta 

é uma limitação importante para área de pesquisa, uma vez que restringe a aplicabilidade dos 

resultados em muitos cenários práticos.  

Não houve efeito (P>0,05) da suplementação com aditivo a base de orégano nas variáveis 

consumo de ração e ganho de peso diário quando comparado com os tratamentos controle sem 

utilização de antimicrobianos (Tabela 1). Porém, houve efeito (P<0,05) para a variável conversão 

alimentar, que foi melhor nos tratamentos suplementados em relação ao controle.  

Quando comparados o tratamento controle com adição de antimicrobianos com os que 

utilizaram orégano, também não houve diferença (P>0.05; Tabela 2). Importante ressaltar que, dietas 

contendo orégano possuem um forte potencial de efeito antioxidante e uma possível ação 

antimicrobiana (2).  

Assim, apesar da alta variabilidade de resultados e condições experimentais, o orégano 

pode ser uma alternativa para substituição dos antimicrobianos na alimentação de suínos nas fases 

de creche, crescimento e terminação, na ausência de desafio sanitário. Mais estudos devem ser 

realizados a fim de simular os desafios encontrados no cenário prático da produção. 
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Conclusão 

A utilização de orégano em dietas de suínos em fases de creche, crescimento e terminação, 

pode ser uma alternativa viável como substituto dos antimicrobianos, sem prejudicar o desempenho 

zootécnico dos animais.  

Referências  
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Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry. Journal of Animal Science, v. 86, p. 140–148, 2008.  

 

Tabela 1: Desempenho de suínos alimentados com dietas controle sem antimicrobiano e 

contendo orégano. 

Variáveis n 
Controle sem 

antimicrobiano 
Orégano EPR 

P-

Valor 

Consumo de ração, g/d 47 947 948 132 0,982 

Ganho de peso, g/d  49 423 458 105 0,264 

Conversão alimentar, g/g  45 1,958 1,838 0,170 0,030 

*EPR: Erro padrão residual 
 

Tabela 2: Desempenho de suínos alimentados com dietas controle com adição de 

antimicrobianos e contendo orégano. 

Variáveis n 
Controle com 

antimicrobiano 
Orégano EPR 

P-

Valor 

Consumo de ração, g/d 40 984 910 138 0,178 

Ganho de peso, g/d  41 477 451 105 0,519 

Conversão alimentar, g/g  39 1,862 1,816 0,176 0,520 

*EPR: Erro padrão residual 
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Introdução 

A nutrição é responsável por mais de 70% nos custos na produção de suínos, o que impacta 

diretamente no custo final do produto ofertado aos consumidores (1). Entender como a dieta se 

comporta no trato do animal, bem como a importância e a quantidade de cada ingrediente, é crucial 

para que não haja desperdício ou falta deles, ocasionando deficiência nutricional nos animais. Na 

suinocultura brasileira, usualmente utiliza-se dietas fareladas, nas quais a mesma é formulada, 

misturada e ofertada aos animais. Também são utilizadas as dietas peletizadas, que consistem no 

mesmo procedimento de formulação e mistura, com exceção do processo final no qual esta dieta 

passa por um processo industrial a fim de formar um grânulo compacto, chamado pélete. O uso de 

rações peletizadas pode beneficiar o desempenho dos animais em função da redução de desperdício 

e também pelo fato de gelatinizar o amido em seu processo (5). O amido é um carboidrato, 

responsável por suprir mais de 50% de energia metabolizável aparente (EMA) e sua digestibilidade 

pode ser afetada pelo processo de peletização (5). O processo de gelatinização se dá pelo 

aquecimento do amido na presença de água, em que as pontes de hidrogênio que estabilizam a 

estrutura interna no grânulo são rompidas (5). Porém, a literatura foca no efeito da digestibilidade 

em outros processos presentes na indústria. Estudos que abordam a digestibilidade sobre o processo 

de peletização são escassos. Além disso, os poucos trabalhos existentes na literatura são 

controversos a respeito da melhora da digestibilidade sobre o processo de peletização. Com o intuito 

de obter dados mais consistentes nesta área de conhecimento, o objetivo desse trabalho foi verificar 

se o processo de peletização influencia nos principais coeficientes de digestibilidade em suínos.  

Material e métodos 

Realizou-se uma revisão sistemática para elaboração de um banco de dados utilizando bases 

bibliográficas digitais para identificar artigos científicos completos que descrevessem estudos com 

suínos alimentados com dietas peletizadas. As palavras-chave escolhidas para a pesquisa foram 

“pellet”, “swine” e “digestibility”. Variações dessas palavras também foram usadas a fim de 

maximizar os resultados de busca. Para serem selecionados, os artigos científicos deveriam 

comparar dietas fareladas e peletizadas em termos de seus coeficientes de digestibilidade. As bases 

bibliográficas escolhidas para a busca foram Scopus, Pubmed e Web of Science, no qual, se obteve 

um total de 718 artigos científicos na base de dados. Esses artigos passaram por uma criteriosa 

análise quanto ao seu conteúdo e relevância. Com isso, foram removidos 114 artigos duplicados, 

576 artigos que não atendiam aos objetivos do estudo ou não tinham coerência no título e abstract 

ou eram estudos relacionados à outras áreas. Outros dois artigos não foram incluídos por limitação 

de acesso a publicação completa e três não apresentavam resultados de digestibilidade. A base de 

dados foi composta por 32 artigos científicos publicados entre os anos de 1960 e 2017. Todos os 

resultados referentes às respostas de interesse desses artigos científicos foram tabulados em uma 

planilha eletrônica. Aspectos bibliográficos (autor, ano, título, periódico e país), características das 

dietas (forma física, ingredientes, formulação, bromatologia), característica dos animais (sexo, 

idade, peso, genética, consumo), característica da peletizadora (temperatura do condicionador, 

temperatura do resfriador, temperatura ambiente, amperagem, proporção de finos), técnica de 

digestibilidade (ileal e total) foram tabulados e inseridos no banco de dados. As análises estatísticas 

foram realizadas no Minitab 18. O estudo de meta-análise compreendeu análises gráficas (para 

controlar a qualidade do banco de dados e a coerência biológica dos mesmos) e análises de variâncias 
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(ANOVA – modelo de efeitos mistos) para verificar se existe diferença significativa entre as médias 

e se os fatores exercem influência em alguma variável dependente.  

Resultados e discussão 

Os resultados da digestibilidade aparente do trato total são apresentados na Tabela 1. Os 

parâmetros de matéria seca, energia metabolizável (EM), energia digestível (ED), proteína bruta 

(PB), matéria orgânica (MO) e extrato etéreo (EE) foram influenciados pelo processo de peletização 

em comparação com as dietas fareladas.  O processo de peletização pode melhorar a 

digestibilidade em diferentes frações da dieta devido à ação combinada de umidade, temperatura e 

pressão. A gelatinização do amido, proveniente da peletização, melhora o acesso enzimático a 

ligações glicosídicas devido a interrupção da organização dos grânulos de amido, fator que pode 

aumentar sua digestibilidade (4). Em suínos, a redução do tamanho da partícula também pode ser 

um fator que contribui para o aumento da digestibilidade, uma vez que a peletização aumenta a 

superfície de contato das partículas e permite maior interação do alimento com enzimas digestivas 

(2). A peletização também pode trazer outros benefícios, como melhora no desempenho e conversão 

alimentar, melhora na palatabilidade da ração, além de aumentar a densidade e reduzir espaços de 

armazenamento (5). No entanto, na medida que se reduz o tamanho das partículas, aumenta-se o 

custo energético do processo, além de aumentar também a predisposição ao desenvolvimento de 

úlceras gástricas nos suínos (3). Assim, é necessário que o nutricionista opte pelo processo quando 

ele realmente for viável dentro do sistema de produção. Vale ressaltar também que os resultados 

incluídos no banco de dados apresentavam alta variabilidade, o que indica que vários fatores podem 

influenciar na relação entre processamento das rações e os coeficientes de digestibilidade 

observados. Futuros estudos devem ser desenvolvidos para elucidar esses fatores influentes. 

Conclusões 

O processo de peletização tem potencial para melhorar os coeficientes de digestibilidade 

da matéria seca, energia metabolizável e digestível, proteína bruta, matéria orgânica e extrato etéreo. 

Referências 
(1) Central de Inteligência de Aves e Suínos. Embrapa aves e suínos. Disponível em: <https://www.embrapa.br/suinos-e-

aves/cias/custos/icpsuino>. Acesso em: 13/01/2020. (2) Hancock, J.D.; Behnke, K.C. Use of ingredient and diet processing 

technologies to produce quality feeds for pigs. In: Swine Nutrition (Eds. Lewis, A.J.; Souther, L.L.). 2. ed. CRS Press, Boca 
Raton, FL, USA, p.469-492, 2001. (3) Healy, B.J.; Hancock, J.D.; Kennedy, G.A. et al. Optimum particle size of corn and 

hard and soft sorghum for nursery pigs. Journal of Animal Science. v.72, p.2227-2236, 1994. (4) Holm, J e Björck, I. Effects 

of thermal-processing of wheat on starch 2. Enzymic availability. Journal of Cereal Science, v.8, p. 261–268, 1988. (5) 

Sakomura, N.K.; Silva, J.H.V.; Costa, F.G.P. et al. Nutrição de Não Ruminantes. Funep, 2014. 

Tabela 1:Digestibilidade aparente do trato digestivo total (ATTD) de rações em diferentes formas 

físicas (farelada x peletizada) em suínos. 

ATTD 
Tratamentos 

RSE P 
Farelada Peletizada 

Matéria Seca, % 84,38 86,07 2,94 0,003 

Energia Metabolizável, kcal/kg 3412 3547 186,07 0,039 

Energia Digestível, % 3559 3658 56,70 <0,001 

Proteína Bruta, % 80,52 83,08 3,59 <0,001 

Cálcio, % 68,25 65,63  4,99 0,175 

Fósforo, % 60,25 59,58 5,88 0,735 

Matéria Orgânica, % 84,55 86,20 3,76 0,074 

Fibra Bruta, % 44,81 48,43 7,21 0,144 

Extrato Etéreo, % 69,33 78,68 7,17 <0,001 

RSE: Erro padrão residual; P: Probabilidade de efeito. 
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Introdução 

Santa Catarina é líder em produção e exportação da carne suína no território nacional, 

trazendo uma cadeia produtiva bem consolidada e com grandes margens para o crescimento. 

Visando suprir as necessidades do mercado, por muitas vezes, é necessária a utilização de aditivos 

para tornar o setor mais produtivo. A ractopamina, por exemplo, é um aditivo utilizado para melhorar 

a conversão alimentar, aumentar o ganho de peso e reduzir a deposição de gordura, agindo como 

modificadores do metabolismo do animal (3). Porém, a atividade é frequentemente questionada pelo 

impacto ambiental que pode causar nas áreas onde é conduzida. Perante desse grande setor da 

produção animal e de seu significativo potencial de poluição, é essencial que se preze por uma 

produção mais sustentável. No entanto, estudos que avaliam a relação entre aditivos alimentares e o 

custo ambiental da produção animal ainda são escassos. Este trabalho busca avaliar a influência da 

utilização da ractopamina no impacto ambiental potencial da produção de suínos em um cenário 

convencional de produção no estado de Santa Catarina.  

Material e métodos 

A metodologia de análise de ciclo de vida (LCA) foi utilizada neste estudo para simular 

uma unidade de produção localizada na cidade de Concórdia, Santa Catarina. Este cenário foi 

definido considerando que o estado é o maior produtor de carne suína do Brasil (4). O escopo 

considerado foi do berço (produção dos ingredientes da ração, dos leitões, etc) ao portão da fazenda 

(entrega de animais prontos para abate). 

O provável impacto ambiental da última ração de terminação, 28 dias, suplementada com 

ractopamina foi avaliado. A dieta basal, sem ractopamina, foi formulada de acordo com os 

requerimentos nutricionais e energéticos mínimos para suínos em terminação. O desempenho dos 

animais nos dois cenários foi simulado utilizando meta-análise em um banco de dados construído 

com informações de artigos científicos previamente publicados na área. 

Foram avaliados dois cenários geográficos, sendo que o primeiro considerava que a 

produção tanto do milho quanto da soja era realizada na região Sul do Brasil (SO-SO) e o segundo 

considerava que a soja era produzida na região Centro-Oeste do país (CW-SO). A localização destas 

unidades produtivas foi definida de acordo com o ranking dos maiores produtores de milho e soja 

por município em cada região simulada. As práticas de agricultura para produção dos grãos e os 

manejos adotados no sistema de produção de suínos foram adaptados de um estudo anterior (2). Os 

bancos de dados Agri-Footprint (v. 1, Blonk Agri Footprint BV, Gouda, The Netherlands) e 

Ecoinvent (v. 3.0, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, Switzerland) foram 

utilizados para simular os impactos potencias das diversas etapas do inventário. O método CML2 

foi utilizado para calcular os impactos de alteração climática (gramas de CO2-eq), eutrofização 

(gramas de PO4-eq) e acidificação (gramas de SO2-eq). Todas as simulações foram desenvolvidas 

considerando uma unidade funcional de 1 tonelada de suíno entregue para abate. 

Resultados e discussão 

Os dados da meta-análise indicaram uma melhora de 12% na conversão alimentar dos 

animais nos cenários em que a ractopamina era suplementada aos suínos. Portanto, menos ração foi 

utilizada para que os animais alcancem o peso de abate, o que influencia nos recursos necessários 

neste cenário e seus consequentes impactos ambientais potenciais. A melhora na conversão 

alimentar associada ao uso da ractopamina representou uma redução de 2,5 e 2,7% nas emissões de 
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CO2-eq por tonelada de suíno produzido, respectivamente no cenário SO-SO e CW-SO. Esta 

mitigação de impacto ambiental associada ao uso de ractopamina também foi observada na 

simulação dos impactos de eutrofização e acidificação, redução de 2,7% na emissão de PO4-eq e de 

2,4% na emissão de SO2-eq por tonelada de suíno produzido. A retirada da ractopamina refletiu em 

uma menor eficiência dos animais, acarretando um maior tempo de permanência na granja, 

aumentando em até 6,5% no potencial de mudança climática e de 7,2% da água utilizada na fase de 

produção (1). Desta forma é preciso considerar que práticas de alimentação e manejo, que estejam 

associadas a melhorias na conversão alimentar, podem ser estratégias para mitigação do impacto 

ambiental, visto que reduzem os recursos necessários para que uma mesma quantidade de produto 

final seja obtida. 

Conclusão 

O uso de ractopamina em dietas para suínos em terminação reduz o impacto potencial de 

aquecimento global, eutrofização e acidificação associada com a produção de suínos.  
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Tabela 1: Potencial do impacto ambiental de suínos de terminação (1t) em diferentes cenários de 

produção durante a fase de crescimento 

 
Programa de Alimentação 

Com Ractopamina Sem Ractopamina 

SO-SO cenário1   

Mudança Climática, kg CO2-eq 1840 1886 

Eutrofização, kg PO4-eq 13,1 13,5 

Acidificação, kg SO2-eq 32,2 33,0 

CW-SO cenário2   

Mudança Climática, kg CO2-eq 2160 2220 

Eutrofização, kg PO4-eq 13,0 13,4 

Acidificação, kg SO2-eq 33,8 34,6 
1 SO-SO cenário: soja e milho produzidos no sul do Brasil 
2 CW-SO cenário: soja produzida no centro-oeste do Brasil e milho produzido no sul do Brasil 
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Introdução 

Micotoxinas são metabolitos secundários produzidos por algumas espécies de fungos que 

comumente são detectados em ingredientes destinados a alimentação humana e animal. Esses 

ingredientes podem ser contaminados por micotoxinas ainda na lavoura ou mesmo após a colheita, 

durante o armazenamento. A preocupação dos principais países consumidores de grãos em relação 

as micotoxinas tem aumentado significativamente devido a alguns fatores como alta incidência a 

nível global, resistência às técnicas de processamento de alimentos e diferentes efeitos tóxicos. O 

desafio de detectar e diagnosticar problemas relacionados com micotoxinas não são simples, porque 

seus efeitos são diversos. Dependendo de diferentes elementos, os efeitos causados por micotoxinas 

em suínos podem variar desde imunossupressão até a morte do animal afetado. O gerenciamento do 

risco de micotoxinas é crucial para dar suporte à busca da melhor solução, visando reduzir ou 

eliminar os efeitos negativos causados por micotoxinas presentes na alimentação animal, com um 

bom retorno do investimento à produção. O objetivo do presente trabalho foi monitorar o perfil de 

contaminação de micotoxinas no milho brasileiro e avaliar o risco na produção suinícola.  

Material e métodos 

No Brasil o gerenciamento do risco de micotoxinas para suínos é focado principalmente 

em analises de milho e soja, por serem os dois principais ingredientes da ração de suínos. Por essa 

razão, amostras de milho e soja foram coletadas em vários estados brasileiros para serem analisados 

principalmente para aflatoxinas (AFLA), fumonisinas (FUM), Deoxinivalenol (DON), zearalenona 

(ZEA), Toxina T-2 (T-2) e ocratoxina (OTA), usando Cromatografia líquida com espectrômetro de 

massa a massa (LC-MS/MS) e ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). Foram considerados 

todos os dados coletados das análises de milho de janeiro a setembro de 2019 do Brasil para calcular 

a positividade, média, nível máximo e co-contaminação das amostras contaminadas. A partir desses 

dados, pode-se extrapolar os dados para uma ração com composição de 60% de milho, o que 

representa uma média para a ração de suínos. 

Resultados e discussão 

Foram analisadas 1955 amostras de milho, conforme a tabela 1. A média das amostras 

positivas de DON e FUM são consideradas altas, com 498 e 3212 ppb respectivamente. É sempre 

importante ressaltar os níveis máximos encontrados, pois apesar de não serem relevantes como a 

média dos resultados positivos, ainda sim são encontrados aleatoriamente no campo sendo 

fornecidos aos animais. Nesse sentido, com exceção da OTA que não foi detectada em nenhuma 

amostra, todas as outras micotoxinas tiveram níveis máximos significativos à produção de suínos. 

As amostras do milho brasileiro analisadas obtiveram alta positividade para FUM e DON 

principalmente, com 91% e 58% respectivamente, conforme apresentado no gráfico 1. Outra 

micotoxina importante para a produção de suínos é a ZEA e, de acordo com os resultados 

encontrados, tanto a o nível médio de contaminação quanto a positividade das amostras foram 

relativamente baixos. Conforme o histórico de contaminação de micotoxinas em grãos e rações, é 

fundamental identificar, além dos níveis de cada micotoxina na amostra, o número de micotoxinas 

presentes em cada amostra (gráfico 2). O milho brasileiro obteve uma co-contaminação de 64% das 

amostras, ou seja, mais da metade das amostras de milho analisadas estavam contaminadas por mais 

de uma micotoxina. Somente 33% estavam contaminadas por uma micotoxina isolada e 3% não 

estavam contaminadas. Pode-se considerar que quase 100% do milho brasileiro está contaminado 

por pelo menos uma micotoxina. Por essa razão é chave o entendimento dos efeitos sinérgicos entre 
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diferentes micotoxinas. A alta presença de FUM e DON em matérias primas é devido as condições 

ambientais tropicais e subtropicais que favorecem a prevalência e desenvolvimento dos fungos, 

preferencialmente os Fusarium sp. As principais regiões produtoras de grãos como milho e trigo 

estão situadas nessas zonas climáticas por isso, essas micotoxinas são de prevalência mundial, sendo 

encontradas antes e depois da colheita. Micotoxinas, como AFLA, que há alguns anos eram 

encontradas em níveis críticos à produção animal, recentemente tem baixa prevalência nos grãos. 

Apesar dos animais destinados a reprodução serem mais sensíveis a ZEA, o foco atual são os níveis 

de contaminação de DON e FUM que podem afetar todas as fases de produção de aves e suínos 

quando presentes individualmente e por possuir sinergismo quando presentes simultaneamente.  

Conclusão 

Com os níveis de contaminação encontrados nas amostras de milho do Brasil é 

recomendado a aplicação de uma solução anti-micotoxina eficiente principalmente para FUM, DON 

e ZEA em todas as etapas da produção de suínos. 

 

Tabela 1. Níveis de contaminação do milho brasileiro de janeiro a setembro de 2019. 

 AFLA ZEN DON T2 FUM OTA 

Amostras analisadas 1760 1446 1704 465 1955 108 

Média das amostras 

positivas (ppb) 

14 89 498 29 3212 - 

Níveis máximos (ppb) 1264 890 4480 51 50650 - 
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Gráfico 1. Positividade das amostras 

analisadas 

Gráfico 2. Número de micotoxinas 

detectadas (co-contaminação) 
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Introdução 

A inclusão de óleos e gorduras contribui para a melhora da conversão alimentar e absorção 

de vitaminas lipossolúveis (5), assim, é de suma importância que o conteúdo de energia da dieta seja 

bem caracterizado para evitar excesso de deposição de gordura. Objetivou-se avaliar o efeito de 

diferentes níveis de óleo de soja da ração sobre os valores de energia digestível, metabolizável e 

líquida em dietas para suínos em crescimento. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Metabolismo Animal da Escola de 

Veterinária da UFMG, em Belo Horizonte- MG. Foram utilizados 20 suínos machos castrados 

oriundos do cruzamento entre fêmea Camborough 25 e macho AGPIC 337 de linhagens comerciais 

da Agroceres PIC® com peso inicial de 21,9 ± 0,7 kg em delineamento inteiramente casualizado, 

com quatro tratamentos e cinco repetições sendo um animal por unidade experimental. Os 

tratamentos foram quatro dietas experimentais, contendo 0, 3, 6 e 9% de inclusão de óleo de soja 

em porcentagem da dieta. As dietas foram formuladas a base de milho e farelo de soja atendendo as 

exigências dos animais, exceto em energia.  

O período experimental correspondeu a cinco dias para a adaptação dos animais às gaiolas, 

às dietas experimentais e mais três dias para estabilização do consumo voluntário e adaptação dos 

animais ao consumo determinado para o período experimental. Após esse período, os cinco dias 

subsequentes corresponderam ao período experimental, no qual foram realizadas as coletas de fezes 

e urina para determinação de energia digestível e metabolizável aparente. Logo após, todos os 

animais foram colocados individualmente em uma câmara respirométrica para determinação da 

produção diária de calor. A determinação da energia líquida das rações foi realizada por meio de 

calorimetria indireta.  

Cada animal permaneceu por 48 horas em câmara respirométrica, sendo 24 horas na câmera 

alimentado e 24 horas em jejum. Foram coletadas amostras a cada 5 minutos para a determinação 

das concentrações de O2 e CO2. O cálculo da produção de calor foi feito de acordo com a equação 

de (1):  PC = 3,87 x O2 (l) + 1,20 x CO2 -1,43 x N. Os animais foram submetidos ao jejum por 12 

horas, posteriormente foram colocados na câmara respirométrica e mensurada a troca gasosa por 24 

horas, calculando-se a produção de calor durante este período a partir da equação de (1). As variáveis 

analisadas foram submetidas a análise de regressão. As respostas foram consideradas 

significativamente diferentes quando P <0,05. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

utilizando Software R (6). 

Resultados e discussão 

Foi observado aumento linear em todas as variáveis de energia e suas relações. Para a ED 

houve um aumento linear (P<0,001) com o aumento do nível de inclusão de óleo de soja, foi 

observado um aumento de 648 kcal/kg (R²=98,70) em relação ao tratamento controle. Já para a EMA 

houve um aumento linear (P<0,001) com o aumento do nível de inclusão de óleo de soja, foi 

observado um aumento de 718 kcal/kg (R²=99,98) em relação ao tratamento controle. Para a EMAn 

houve um aumento linear (P<0,001) com o aumento do nível de inclusão de óleo de soja, foi 

observado um aumento de 636 kcal/kg (R²=98,48) em relação ao tratamento controle. Para a EL 
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houve um aumento linear (P<0,001) com o aumento do nível de inclusão de óleo de soja, foi 

observado um aumento de 702 kcal/kg (R²=99,05) em relação ao tratamento controle (Tabela 1). 

Para a relação entre EM e ED, houve um aumento linear (P<0,001) com o aumento do nível 

de inclusão de óleo de soja, foi observado um aumento em 0,52 % (R²=87,28), sendo que a perda de 

energia na urina passou de 5,4 % no tratamento controle para 4,9% com uma inclusão de 9% de óleo 

de soja. Já para a relação entre EL e EM, houve um aumento linear (P<0,001) com o aumento do 

nível de inclusão de óleo de soja, foi observado um aumento em 8,5% (R²=99,58), sendo que a perda 

de energia no incremento calórico passou de 27,5% no tratamento controle para 21,3% com uma 

inclusão de 9% de óleo de soja. Para a relação entre EL e ED, houve um aumento linear (P<0,001) 

com o aumento do nível de inclusão de óleo de soja, foi observado um aumento em 9,3% (R²=99,38), 

sendo que a perda de energia na urina e no incremento calórico passou de 31,5% no tratamento 

controle para 25,1% com uma inclusão de 9% de óleo de soja. 

O aumento da EL de dietas com níveis crescentes de lipídios dietéticos foi relatado por (2) 

e (4) e este resultado foi atribuído principalmente a um maior valor EL de fontes lipídicas do que no 

milho e na soja. Adição de lipídios na dieta também pode aumentar a digestibilidade da energia e 

dos aminoácidos, devido o maior tempo de retenção e seu valor extra calórico (3) e podem aumentar 

a quantidade de energia absorvida no intestino delgado e diminuir a quantidade de energia absorvida 

no intestino posterior dos suínos (2). 

Conclusão 

A inclusão de óleo de soja melhora linearmente a energia digestível, energia metabolizável 

aparente, energia metabolizável aparente corrigida e energia líquida em dietas para suínos em 

crescimento. 
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Tabela 1: Valores de energia digestível (ED), energia metabolizável aparente (EMA), energia 

metabolizável aparente corrigida (EMAn) e energia líquida (EL) e eficiência energética para os 

diferentes níveis de inclusão de óleo 

1ED=Energia Digestível; EMA= Energia Metabolizável Aparente; EMAn= Energia Metabolizável 

aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio; 2 Níveis de inclusão de Óleo de Soja, 0= Ração Basal; 

3= 3% Inclusão de Óleo de Soja; 6= 6% Inclusão de Óleo de Soja; 9= 9% Inclusão de Óleo de Soja; 
3 Erro padrão da média; 4 P-valor para regressão linear; 5 P-valor para regressão quadrática; 
6Coeficiente de variação.  

Variáveis1 
         Níveis de Óleo de Soja2         EP3     Linear4 Quadr

5  

R2 

Linear 

R2 

Quadr 

CV 

(%)6 

0,0 3,0 6,0 9,0       

ED, kcal/kg 3431 3615 3916 4079 58,86 <0,001 0,612 98,70 - 1,06 

EMA, kcal/kg 3322 3554 3806 4040 62,50 <0,001 0,960 99,98 - 1,09 

EMAn, kcal/kg 3244 3420 3722 3880 57,95 <0,001 0,638 98,48 - 1,01 

EL, kcal/kg 2351 2553 2866 3053 65,43 <0,001 0,837 99,05 - 3,28 

EM/ED, % 0,946 0,946 0,951 0,951 0,001 <0,001 0,993 87,28 - 0,25 

EL/EM, % 0,725 0,747 0,770 0,787 0,007 <0,001 0,818 99,58 - 3,19 

EL/ED, % 0,685 0,706 0,732 0,749 0,007 <0,001 0,826 99,38 - 3,28 
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Introdução 

Para uma utilização adequada dos lipídeos, é necessária uma determinação precisa do 

conteúdo de energia do lipídeo. A energia pode ser considerada um dos princípios nutritivos mais 

caros nas dietas de suínos, os altos custos de alimentação, nos últimos anos fizeram com que os 

nutricionistas se concentrassem na otimização da eficiência calórica dos ingredientes alimentares 

utilizados em alimentos comerciais. Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito de diferentes 

fontes de óleos/gorduras sobre os valores de energia digestível (ED), energia metabolizável (EM) e 

energia líquida (EL) das rações e alimentos e as relações EL:EM. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Metabolismo Animal, do Departamento de 

Zootecnia da EV/UFMG, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sendo realizado no período de 

dezembro de 2017 a janeiro de 2018. Foram utilizados 20 suínos machos castrados, em delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições sendo cada animal 

considerado a unidade experimental. Os tratamentos foram estabelecidos com base em cinco dietas 

experimentais, a dieta controle sem inclusão de óleo/gordura (0-FO); 8% de substituição da dieta 

controle com óleo de soja (8-OS), 8% de substituição da dieta controle com gordura de aves (8-GA), 

8 % de substituição da dieta controle com gordura suína (8-GS) e 40 % de substituição da dieta 

controle por soja integral extrusada (40-SIE). Para determinação de energia líquida foi seguida a 

metodologia descrita por Chwalibog (1). As variáveis analisadas foram submetidas a análise de 

Dunnett e foram consideradas significativamente diferentes quando P<0,05. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando Software R (R Core Team, 2017). 

Resultados e discussão 

Todos os grupos apresentaram diferença estatística significativa, quando comparado ao 

grupo controle. Os tratamentos aumentaram significativamente (P<0.001) os níveis de energia 

metabolizável aparente. Para valores de EL/EM foi encontrada diferença significativa entre os 

grupos, quando comparado ao controle, a menor eficiência da dieta basal (73,4%) pode estar 

relacionada a não inclusão de lipídeos na ração, sendo verificado uma melhoria na digestibilidade 

em dietas com inclusão de lipídeos, (2).  

Foi observado neste trabalho uma maior média na eficiência da relação EL:EM, quando 

comparado aos da literatura (75%), estes resultados podem estar associados ao maior nível de 

inclusão de lipídeos (8%) que proporcionou maior eficiência energética (4). Mesmo tendo uma alta 

concentração energética não foi observado diferença na eficiência de EL:EM do grupo controle em 

relação ao 40-SIE, possivelmente devido a maior concentração proteica da dieta (40-SIE 23,87% de 

PB), pois, o excesso de aminoácidos ocasiona uma menor eficiência, ao serem desaminados os 

aminoácidos liberam uma alta quantidade de energia calórica que não é aproveitada pelo animal 

sendo esta energia perdida na forma de energia calórica, reduzindo assim a EL (3).  

A substituição da ração basal por alimentos em ensaio de metabolismo para avaliar a 

digestibilidade dos alimentos, altera completamente a quantidade de nutrientes da dieta. Assim é 

possível inferir que ao substituir a ração basal por altos níveis de óleos/gorduras (8%) e soja integral 

extrusada (40%), interferiu no balanço de nitrogênio (N), melhorando a quantidade de N retido em 

percentagem para os grupos 8-OS, 8GA e 8-GS mesmo o animal ingerindo uma menor quantidade 
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de proteína em relação ao tratamento controle, podendo ser observado através dos resultados de ED, 

EMA, EMAn e EL, o incremento de óleos às dietas elevou o conteúdo energético das mesmas e 

melhorou a digestibilidade da energia e proteína, resultando em uma maior absorção e retenção do 

nitrogênio ingerido. 

Conclusão 

A inclusão das fontes de óleo/gordura e soja integral extrusada melhoraram a ED, EM, EL 

das rações e, elevou o conteúdo energético das mesmas e melhorando a digestibilidade da energia e 

proteína, resultando em uma maior absorção e retenção do nitrogênio. 
Referências 
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Tabela 1: Valores de energia digestível (ED), energia metabolizável aparente (EMA), energia 

metabolizável aparente corrigida (EMAn) e energia líquida (EL) e eficiência energética para 

diferentes fontes de óleo/gordura e soja integral extrusada 

1 ED=Energia Digestível; EMA= Energia Metabolizável Aparente; EMAn= Energia Metabolizável 

aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio;2 Fontes de Óleo/Gordura, 0-FO= Ração Basal; 8-

OS=Substituição de 8% da Ração Basal por Óleo de Soja; 8-GA=Substituição de 8% da Ração Basal 

por Gordura de Aves; 8-GS=Substituição de 8% da Ração Basal por Gordura Suína; 

40SIE=Substituição de 40% da Ração Basal por Soja Integral Extrusada; Teste Dunnett =*P<0,05; 

**P<0,01  

Variáveis 
 Tratamento dietético  

SEM CV (%) 
0-FO 8-OS 8-GA 8-GS 40-SIE 

ED, kcal/kg 3482 3942** 3960** 3927** 3927** 42,30 0,61 

EMA, kcal/kg 3384 3879** 3906** 3858** 3826** 45,44 1,04 

EMAn, kcal/kg 3334 3822** 3850** 3794** 3768** 44,71 1,06 

EL, kcal/kg/ração 2447 2983** 2992** 2984** 2845** 49,10 1,86 

EM/ED 0,958     0,970* 0,972**     0,966*  0,960 0,002 0,58 

EL/EM 0,734     0,780*    0,777*  0,787**  0,755 0,005 1,96 

EL/ED 0,703   0,757** 0,756**  0,760**  0,724** 0,006 1,93 
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Introdução 

A suinocultura brasileira ocupa uma posição importante no cenário mundial (2). 

Tecnologias no setor de nutrição animal, como o uso dos aditivos repartidores de nutrientes como a 

ractopamina (RAC) são importantes para a maximização do desempenho produtivo (2) e 

manutenção das posições de destaque. Contudo, essas melhorias na eficiência e qualidade de 

produção precisam ser atendidas em acordo com as exigências do consumidor e através de métodos 

econômicos e sustentáveis (2,3). A RAC é classificada como um agonista beta-adrenérgico e pode 

ter diferentes ações dentro do organismo (6). Dentre elas, aquela que mais se destaca no sistema 

produtivo seria a sua ação metabólica, que pode agir inibindo a lipogênese e estimulando a lipólise 

e retendo o nitrogênio, aumentando assim, a síntese proteica (5). Acredita-se que a RAC pode 

proporcionar melhorias significativas no desempenho dos suínos. Porém, os resultados encontrados 

na literatura são bastante variados, principalmente em função das características experimentais. A 

ractopamina pode influenciar as respostas de ganho de peso e parte desse efeito pode estar 

relacionado aos efeitos no consumo de ração. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi explorar, 

através de uma meta-análise, a relação entre as variáveis de desempenho de suínos recebendo dietas 

com ractopamina. 

Material e métodos 

Uma meta-análise foi realizada utilizando artigos encontrados a partir de uma busca nas 

principais bases bibliográficas digitais – Google Scholar, Web of Science, Scielo e PubMed. Para 

isso, a palavra-chave “ractopamine” combinada com “pig” foi testada em diversos idiomas. Após a 

identificação das publicações, os estudos foram avaliados em função de sua qualidade e relevância 

em relação aos objetivos da meta-análise, devendo obedecer aos seguintes critérios: 1) publicações 

entre os anos 2000 a 2018; 2) experimentos envolvendo adição de RAC nas dietas; 3) suínos em 

fase de terminação; 4) definição da duração do uso de RAC e; 5) resultados que incluam pelo menos 

avaliação de desempenho e/ou características da carcaça.  

Foram selecionados 68 estudos para a construção da base de dados, em que foram utilizados 

aspectos bibliográficos, características experimentais (número de animais, dose de RAC utilizada, 

forma de suplementação, duração do experimento, duração do uso de RAC e sexo dos animais), 

composição nutricional das dietas e respostas zootécnicas. Foram utilizados códigos para associar 

grupos homogêneos em determinados critérios e incluí-los nos modelos analíticos como fonte de 

variação. Também foram utilizados códigos para considerar o efeito aleatório dos artigos (estudos) 

nos modelos estatísticos. Os dados foram relativizados em relação ao desempenho do grupo 

controle. Assim, as variáveis-resposta criadas apresentavam a variação percentual observada no 

grupo suplementado com RAC em relação ao respectivo grupo não suplementado (controle). As 

análises gráficas e estatísticas descritivas foram realizadas utilizando o programa Minitab (versão 

18).  

Resultados e Discussão 

A Figura 1 mostra a relação entre a variação do ganho de peso e a variação no consumo de 

ração do grupo RAC em comparação ao grupo controle. Observa-se, que em uma condição de 

consumo similar entre os grupos suplementado e controle, o grupo suplementado com RAC ainda 

apresentou aumento de 14% no seu peso em relação ao grupo controle (P<0,05). Essa resposta pode 
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estar relacionada com a atuação da RAC no metabolismo animal, na membrana celular. Liberando 

estímulos de receptores especializados que desencadeiam processos bioquímicos relacionados ao 

aumento da produção de adenosina monofosfato cíclico. Essa ação determina um aumento na 

deposição muscular pela hipertrofia do diâmetro da fibra muscular, aumentando o peso dos animais 

(1,4,5). Fazendo com que os suínos alimentados com RAC sejam mais eficientes na utilização dos 

nutrientes dietéticos (5).  

Além disso, analisando a figura, é possível encontrar no quadrante I um grupo de animais 

recebendo RAC ganhando mais peso, entretanto, o seu consumo também foi maior. No quadrante 

II, analisando outro grupo de animais, pode-se observar que estes consumiram menos e, ainda assim, 

ganharam peso. Esse é o grupo de animais que mais interessam ao sistema produtivo, ou seja, aqueles 

com uma melhor eficiência zootécnica. Esta diminuição do consumo pode estar associada ao 

mecanismo de ação da RAC sobre o sistema nervoso central, podendo causar mudanças 

comportamentais e, desta forma, sendo responsável por ocasionar uma redução no apetite. 

Possivelmente, este ganho pode estar relacionado com aumento da taxa de gliconeogênese e 

glicogenólise no fígado e músculo, causando liberação de ácidos graxos livres do tecido adiposo, 

direcionando os nutrientes para a deposição de tecido muscular, tornando os animais mais eficientes 

e pesados (6). No quadrante III, observamos que alguns animais consumiram menos ração e, 

consequentemente, ganharam menos peso. No quadrante IV, observamos um efeito negativo para 

um único grupo suplementado com RAC. Em que, os animais consumiram mais, porém, seu ganho 

de peso foi inferior. É importante ressaltar que estes últimos quadrantes agrupam uma quantidade 

baixa de grupos experimentais.  

Conclusão 

A adição de ractopamina na alimentação de suínos melhora o aproveitamento dos nutrientes 

pelos animais, fazendo com que se tornem mais eficientes e ganhem mais peso mesmo em condição 

de consumo de alimento equalizado. 
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Berenchtein, B.; Costa, L.B. et al. Ractopamina, cromo-metionina e suas combinações como aditivos modificadores do 
metabolismo de suínos em crescimento e terminação. Revista Brasileira de Zootecnia, [s. L.], v. 39, n. 9, p.1969-1977, 2010. 

(3) Cantarelli, V.S.; Fialho, E.T.; Almeida, E.C. et al. Características da carcaça e viabilidade econômica do uso de 

cloridrato de ractopamina para suínos em terminação com alimentação à vontade ou restrita. Ciência Rural, Lavras, MG, v. 
39, n. 3, p.844-851, 2009. (4) Mcgraw, D.; Liggett, S.B. Molecular mechanisms of â2adrenergic receptor function and 

regulation. Proceedings of the American Thoracic Society, v.2, p.292-296, 2005. (5) Miyada, V.S. Fatores que influenciam 

as exigências nutricionais dos suínos. In: Simpósio Internacional sobre Exigências Nutricionais de Aves e Suínos, 1996, 
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Figura 1: Relação entre variação de ganho de peso (%) e variação de consumo de ração (%) de 

suínos suplementados com RAC.  

QUADRANTE II QUADRANTE I 

QUADRANTE IV QUADRANTE III 
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Introdução 

Os suplementos à base de plantas, e seus metabólitos secundários, são promotores de 

crescimento natural alternativos que são amplamente utilizados na pecuária (5, 6). Os taninos têm 

um impacto importante na nutrição animal por causa de sua habilidade de formar complexos com 

numerosos tipos de moléculas, incluindo carboidratos, proteínas, polissacarídeos, membranas 

celulares de bactérias e enzimas envolvidas na digestão da proteína e carboidratos dos alimentos (2). 

Na alimentação de suínos, um número ainda pequeno de trabalhos com a inclusão de taninos, 

especialmente os hidrolisáveis, foi reportado. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da 

suplementação de dieta com tanino de acácia negra no desempenho de suínos em crescimento e 

terminação. 

Material e métodos 

Foram utilizados 24 machos castrados e 24 fêmeas oriundos de criação comercial, 

desmamados aos 28 dias de idade com peso médio inicial de 30 kg. Os animais foram alojados em 

um galpão com 24 baias (2 animais/baia), equipadas com bebedouro do tipo chupeta e comedouros 

automáticos, possuindo acesso livre à água e comida durante todo o período experimental. O galpão 

era equipado com forro e cortinas para atenuar extremos de umidade (que teve amplitude de 60 a 

75%) e temperatura (7 a 17º C). As dietas dos animais foram à base de milho e farelo de soja, 

isonutritivas e formuladas, segundo as exigências nutricionais do NRC (2012), para 3 fases de 

crescimento: fase 1 de 30 a 60kg, fase 2 de 60 a 90kg e fase 3 de 90 a 120 kg. Os tratamentos foram 

compostos através da formulação de uma dieta controle e as demais foram compostas com a adição 

de tanino em diferentes níveis de inclusão (0, 500, 1000 e 2000 mg/kg). Foram avaliados o ganho 

de peso total, ganho médio diário, consumo de ração e conversão alimentar. Os animais tinham livre 

acesso à água e ração. Diariamente eram recolhidas e pesadas as sobras de ração, para estimar o 

consumo; e semanalmente eram pesados, após jejum de 12 horas, para calcular o ganho de peso. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 tratamentos (4 dietas 

experimentais) e 6 repetições por tratamento, onde cada baia com dois animais foi considerada uma 

unidade experimental. Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo procedimento 

GLM e as médias diferentes significativamente foram comparadas pelo teste SNK à 5% de 

probabilidade.  

Resultados e discussão 

Os resultados de desempenho total e desempenho por fase estão apresentados na tabela 1. 

Não houve diferença significativa (P > 0,05) entre os tratamentos para as variáveis avaliadas. 

Os resultados encontrados estão dentro do esperado para os animais da linhagem. Ao 

contrário do que podemos encontrar em alguns trabalhos, a adição de tanino não limitou o consumo 

dos animais nem afetou o seu desempenho de forma negativa. Os animais iniciaram o experimento 

com um bom peso e não houve desafio sanitário ao longo do experimento, fatores que podem ter 

possibilitado uma não diferença estatística entre os tratamentos 

Em estudo feito com suínos dos 30 aos 120 kg de peso vivo utilizando dietas sem e com 

0,2% de tanino (1), não encontrando resultados significativamente melhores no desempenho animal, 

porém apresentaram benefícios para a mucosa intestinal. Dietas com taninos condensados na forma 
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de inclusão dietética de 10 a 30% de farinhas de folhas de acácia (A. karroo e A. nilotica) 

determinaram maior ganho de peso e digestibilidade da matéria seca em suínos de 30-40kg de peso 

vivo, e a inclusão das farinhas induziu o aumento na produção de proteínas ricas em prolina nas 

glândulas salivares parótidas dos animais (4). Em trabalho com adição de 1% de taninos 

condensados de sementes de uva (3) houve efeito positivo no microbioma fecal de suínos em 

terminação, com maior abundância de Lactobacilli e Ruminococcaceae. 

Conclusão 

A adição de tanino de acácia negra na dieta de suínos nas fases de crescimento e terminação 

pode ser viável sem prejuízo ao desempenho dos animais. Apesar de não haver diferença 

significativa no desempenho animal, o tanino de acácia negra apresenta-se de forma promissora na 

nutrição animal. Mais estudos podem ser realizados, a fim de encontrar o nível ideal de inclusão na 

dieta dos animais, e outras avaliações, como de qualidade de carne e microbioma intestinal devem 

ser feitas. 
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Tabela 1: Desempenho total e por fase de suínos alimentados com dietas com diferentes níveis de 

inclusão de tanino de acácia negra. 

Desempenho total   Tratamentos (mg/kg tanino)  SEM P 

0 500 1000 2000 

Peso vivo inicial (kg) 34,86 34,04 32,81 33,83 4,20 0,882 

Peso vivo final (kg) 116,9 116,6 112,7 113,4 4,90 0,392 

Ganho de peso total (kg) 82,77 82,47 78,56 79,33 4,90 0,391 

Ganho médio diário (kg) 1,15 1,14 1,09 1,10 0,07 0,392 

Consumo diário/animal (kg) 3,17 3,17 3,10 3,19 0,21 0,891 

Conversão alimentar 2,72 2,76 2,83 2,90 0,13 0,216 

Fase 1 ( 30 - 60 kg)       

Ganho médio diário (kg) 1,03 1,07 1,03 0,98 0,07 0,262 

Consumo diário/animal (kg) 2,39 2,15 2,24 2,31 0,27 0,465 

Conversão alimentar 2,20 2,08 2,17 2,34 0,20 0,195 

Fase 2 ( 60 - 90 kg)       

Ganho médio diário (kg) 1,25 1,22 1,18 1,24 0,17 0,918 

Consumo diário/animal (kg) 3,07 3,25 3,06 3,28 0,43 0,728 

Conversão alimentar 2,35 2,69 2,57 2,67 0,20 0,195 

Fase 3 ( 90 – 120 kg)       

Ganho médio diário (kg) 1,18 1,26 1,14 1,17 0,11 0,399 

Consumo diário/animal (kg) 3,45 3,46 3,21 3,24 0,33 0,581 

Conversão alimentar 2,92 2,74 2,84 2,86 0,32 0,827 
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Introdução 

A ideia do fornecimento antecipado de ração na fase de maternidade tem como propósito 

influenciar a maturação do trato digestório dos leitões para a nutrição exclusiva via ração durante a 

fase de creche (1). Sendo assim, o fornecimento precoce, seria ideal para o maior consumo e melhor 

resultado zootécnico em granjas comerciais. O objetivo do presente estudo é comparar o consumo 

de ração de leitões submetidos ao creep feeding a partir do quinto e do décimo dia de vida durante 

a fase de lactação e, com isso, verificar se leitões que iniciam o creep feeding mais cedo, apresentam 

maior consumo pré-desmame. 

Material e métodos 

O estudo foi realizado em uma granja de 300 matrizes localizada na região Oeste do Paraná. 

Doze matrizes de mesma linhagem genética, de ordem de parto 3 a 6 (4,17 ± 1,27), tiveram os partos 

acompanhados, sendo suas leitegadas selecionadas para participar do estudo. Os leitões neonatos 

foram submetidos aos manejos de secagem, utilizando maravalha, orientação de mamada, corte e 

cauterização da cauda, desgaste dos dentes, identificação, utilizando brincos numerados 

sequencialmente e, assepsia de umbigo logo após o nascimento. Ao terceiro dia de vida, foi aplicado 

1 mL de toltrazuril, por via oral e, 1 ml de ferro, por via intramuscular. Durante todos os dias de 

lactação, as matrizes e os leitões foram monitorados quanto ao comportamento e presença de sinais 

clínicos, de forma a manter no estudo apenas animais considerados saudáveis.  

Sete leitegadas (11,43 ± 1,72 leitões por leitegada) tiveram acesso a ração a partir do quinto 

(CF5d) e cinco leitegadas (11,60 ± 1,67 leitões por leitegada) a partir do décimo dia de vida (CF10d). 

A ração pré-inicial comercial, de mesma formulação e lote, foi disponibilizada em comedouro 

acessório fixado na parede da cela parideira. Diariamente (às 13h30), os comedouros eram limpos e 

era realizada a troca de ração, colocando 50 g por comedouro (aferido utilizando balança de precisão 

de 0,01 g). A sobra de ração do dia anterior também era pesada utilizando a mesma balança. O 

consumo de ração foi calculado por meio da subtração da sobra em relação ao total de ração 

fornecido. A análise da sobra de ração ao longo do tempo (período de lactação, até os 20 dias de 

idade) foi realizada utilizando o procedimento MIXED. O período foi incluído como efeito aleatório 

e o tratamento como efeito fixo. Os dados foram analisados utilizando o programa SAS, versão 9.0.  

Resultados e discussão 

A sobra de ração no comedouro diferiu entre os grupos nos dias 11, 14, 15, 17 e 19 de 

lactação (Figura 1; P<0,0001). Em todas as situações, o grupo CF5d apresentou menor sobra do que 

o CF10d, o que indica maior consumo de ração para este grupo.  

O consumo de ração foi baixo nos primeiros dias do manejo, tanto no grupo CF5d quanto 

no CF10d (Tabela 1). Ao considerar a média do número de leitões por leitegada, verifica-se que o 

consumo médio de ração por leitão foi menor do que 1 g para o grupo CF5d (0,58 g), no período de 

5 a 10 dias de lactação. Entre os 10 e 15 dias de lactação, a média de consumo por leitão do grupo 

CF5d foi 1,61 g, enquanto, para o grupo CF10d foi de 1,01 g por dia. No período final de lactação 

(entre 16 e 20 dias), a média de consumo ficou entre 2,68 e 2,25 g por leitão por dia, respectivamente, 

para CF5d e CF10d. O padrão de consumo baixo por leitão já foi relatado por Pajor et al. (2) e 

Collins et al (3), no período anterior aos 21 dias. O aumento de consumo foi verificado por estes 

autores na semana que antecede o desmame, quando este ocorre aos 28 dias.  
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Sabe-se que o objetivo principal do creep feeding não está relacionado ao ganho de peso 

dos animais, mas sim, a melhor preparação destes para a primeira semana de creche e alimentação 

por meio de ração seca (1). Sendo assim, mesmo o baixo consumo seria interessante para estimular 

a produção de enzimas digestivas, essenciais para a digestão de alimentos sólidos e, com isso, ter 

resultados satisfatórios relacionados ao consumo e desempenho nas etapas subsequentes (4). 

Conclusão 

Leitões que tiveram acesso à ração a partir do quinto dia de vida tiveram maior consumo 

de ração em cinco dias de avaliação durante o período de lactação do que leitões submetidos ao 

creep feeding aos 10 dias.  
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E.M.A.M.; Binnendijk, G.P.; van der Peet-Schwering, C.M.C. et al. Effect of creep feed consumption on individual feed 
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Tabela 1. Consumo de ração de leitegadas submetidas ao creep feeding a partir do quinto 

(CF5d) e décimo (CF10d) dia de lactação. Dados apresentados como média ± desvio padrão 

(mediana). 

Grupos 
Consumo de ração por período de lactação (g) 

< 10 dias entre 10 - 15 dias > 15 dias 

CF5d 6,70 ± 3,50 (6,95) 18,41 ± 6,47 (16,34) 31,84 ± 6,17 (30,94) 

CF10d  11,71 ± 5,65 (11,46) 26,21 ± 6,72 (28,40) 

 

  

 
Figura 1. Sobra de ração em comedouros acessórios de leitões submetidos ao manejo de creep 

feeding a partir dos cinco (CF5d) e dez (CF10d) dias de vida. a,b indicam diferença estatística 

entre os grupos (P < 0,0001). 
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Introdução 

Mudanças no manejo alimentar e nutricional, juntamente com outros fatores de estresse, 

ocasionam menor consumo de ração em leitões após o desmame, resultando em diminuição do 

desempenho e aumento da mortalidade (1). Para reduzir o impacto do baixo consumo de ração, a 

densidade nutricional e energética da dieta pode ser aumentada para atender às necessidades 

nutricionais dos leitões (2). A inclusão de fontes lipídicas tem sido uma estratégia utilizada (3), 

contudo, deve-se considerar que os leitões têm o sistema digestivo imaturo (4), e as dietas devem 

atender suas restrições digestivas. Considerando que a absorção lipídica pode variar em função da 

composição e posição interespecífica dos ácidos graxos (5), o uso de lipídios estruturados pode 

potencializar o aproveitamento das fontes lipídicas pelos leitões. Diante do exposto, objetivou-se 

avaliar o efeito da inclusão de diferentes fontes lipídicas e lipídios estruturados obtidos a partir do 

óleo de coco e do óleo de vísceras de tilápia, sobre o desempenho de leitões na fase de creche. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal do Ceará. Foram utilizados 90 leitões desmamados aos 23 dias de idade, 

distribuídos em delineamento em blocos ao acaso entre 5 tratamentos, com 6 repetições por 

tratamento, considerando a baia com 3 animais como unidade experimental. Para a formação dos 

blocos foi considerado o peso inicial dos animais, considerando o peso médio de 6,06±0,49 para o 

bloco de leves e 7,6±0,53 para o bloco de animais pesados. Os tratamentos consistiram em: OS - 

ração contendo óleo de soja; OC - ração contendo óleo de coco; OVT - ração contendo óleo de 

vísceras de tilápia; MF - ração contendo mistura física de óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco 

(relação 3:2; kg: kg); LE - ração contendo lipídio estruturado obtido a partir do óleo de vísceras de 

tilápia e óleo de coco (relação 3:2; kg: kg). A mistura física entre os óleos de vísceras de tilápia e de 

coco foi realizada por meio da homogeneização, enquanto o lipídio estruturado foi produzido pelo 

processo de interesterificação destes óleos, sendo adotado o metóxido de sódio como catalisador. 

As rações foram formuladas para as fases 1 (23 a 32 dias), 2 (23 a 44 dias) e 3 (23 a 65 dias de 

idade), sendo isonutritivas e isoenergéticas (6). As pesagens dos leitões, rações e sobras foram 

realizadas ao início e final de cada fase sendo calculados o consumo diário de ração (CDR), ganho 

diário de peso (GDP) e conversão alimentar (CA). Os dados do período I (23 a 32 dias), período II 

(23 a 44 dias) e período total (23 a 65 dias) foram submetidos à análise de variância (SAS University 

Edition), sendo as médias comparadas pelo teste Student Newman-Keuls a 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão 

No período I observou-se que leitões alimentados com rações contendo lipídios 

estruturados obtidos a partir do óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco, apresentaram melhor GDP 

e melhor CA em relação aos demaisanimais alimentados com rações contendo as demais fontes 

lipídicas, embora não tenha diferido em relação àqueles alimentados com rações contendo óleo de 

soja, assim como a CA não diferiu daqueles alimentados com ração contendo óleo de vísceras de 



Nutrição 

107 

tilápia (Tabela 1). No período total não foram observados efeitos (P>0,05) da inclusão de diferentes 

fontes lipídicas sobre o CDR e GDP. Já para CA, observou-se melhor resultado nos animais que 

consumiram ração contendo lipídio estruturado em relação aos que consumiram rações contendo as 

demais fontes lipídicas, não diferindo daqueles alimentados com ração contendo a mistura física.  

A melhor CA observada nos animais alimentados com ração contendo lipídios estruturados 

elaborados a partir do óleo de coco e do óleo de vísceras de tilápia pode ser explicada pela maior 

quantidade ácidos graxos de cadeia média do óleo de coco, cujo o processo de oxidação depende 

menos de carnitina, acarretando uma rápida disponibilidade de energia, enquanto os ácidos graxos 

poli-insaturados do óleo de vísceras de tilápia apresentam maior digestibilidade devido ao maior 

estímulo sobre a secreção pancreática e enzima lipase (7). Nesse sentido, considerando o perfil de 

ácidos graxos no óleo de coco e os ácidos graxos essenciais no óleo de vísceras de tilápia, a 

interesterificação lipídica a partir dessas fontes promoveu melhor desempenho, podendo ser uma 

alternativa para leitões em fase de creche, considerando sua imaturidade fisiológica após o desmame. 

Conclusões 

A utilização de um lipídio estruturado obtido a partir do óleo de vísceras de tilápia e óleo 

de coco promove melhor conversão alimentar dos 23 aos 32 e dos 23 aos 65 dias, assim como maior 

ganho de peso diário dos leitões dos 23 aos 32 dias de idade. 
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Tabela 1. Efeito da inclusão de diferentes fontes lipídicas sobre o desempenho dos leitões de creche. 

Variáveis1 
Tratamentos experimentais2 

CV (%)3 Valor de P 
OS OC OVT MF LE 

 Período I (23 a 32 dias de idade)   

CDR, kg 0,191 0,188 0,152 0,171 0,227 25,35 0,1194 

GDP, kg 0,104ab 0,079b 0,078b 0,075b 0,141a 34,65 0,0101 

CA 1,84ab 2,23a 2,08ab 2,34a 1,66b 17,09 0,0146 

 Período II (23 a 44 dias de idade)   

CDR, kg 0,383 0,348 0,325 0,354 0,399 18.73 0.3776 

GDP, kg 0,197 0,180 0,176 0,188 0,226 24.04 0.3797 

CA 2,02 1,95 1,90 1,91 1,78 12,23 0.4783 

 Período total (23 a 65 dias de idade)   

CDR, kg 0,579 0,472 0,497 0,508 0,588 17,62 0,1562 

GDP, kg 0,294 0,246 0,257 0,282 0,337 19,58 0,0678 

CA 1,98a 1,92a 1,96a 1,81ab 1,75b 6,18 0,0089 
1CDR: Consumo diário de ração; GPD: Ganho de peso diário; CA: Conversão alimentar. 2OS: ração 

com inclusão de óleo de soja; OC: ração com inclusão de óleo de coco; OVT: ração com inclusão 

de óleo de vísceras de tilápia; MF: ração com inclusão de mistura simples de óleos de vísceras de 

tilápia e coco; LE: ração com inclusão do lipídio estruturado.  3CV: Coeficiente de variação. 
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Introdução 

Em função do baixo consumo de ração nas semanas iniciais após o desmame, a densidade nutricional 

e energética das dietas para leitões é aumentada, visando atender sua exigência nutricional (1). Para isso, 

ingredientes com elevado teor energético, como óleos e gorduras, são comumente empregados em dietas. 

Entretanto, as limitações a digestão e absorção lipídica pelos leitões estão relacionadas à composição e posição 

interespecífica dos ácidos graxos no triacilglicerol e resultam em problemas entéricos. Nesse sentido, existe a 

possibilidade de rearranjamento dos ácidos graxos na molécula de glicerol a partir de duas ou mais fontes 

lipídicas, resultando na formação de um lipídio estruturado. Dentre as vantagens do uso de lipídeos estruturados 

destacam-se a incorporação de ácidos graxos específicos, visando atender a síntese e atividades metabólicas, 

como no caso de ácidos graxos essenciais, bem como aqueles de maior aproveitamento pelos animais (2). 

Objetivou-se avaliar a inclusão de diferentes fontes lipídicas e lipídios estruturados obtidos a partir do óleo de 

coco e do óleo de vísceras de tilápia, sobre a morfometria do intestino delgado de leitões em fase de creche. 

Material e métodos 

O experimento foi conduzido no Setor de Suinocultura do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal do Ceará. Um total de 90 leitões, desmamados aos 23 dias de idade, foram distribuídos 

em um delineamento em blocos ao acaso entre 5 tratamentos, com 6 repetições cada, sendo a baia com 3 

animais a unidade experimental. O critério para bloqueamento foi o peso inicial dos leitões, sendo 6,06±0,49 e 

7,6±0,53 para os blocos leves e pesados, respectivamente. Os tratamentos consistiram em: OS - ração contendo 

óleo de soja; OC - ração contendo óleo de coco; OVT - ração contendo óleo de vísceras de tilápia; MF - ração 

contendo mistura física de óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco (relação 3:2; kg:kg); LE - ração contendo 

lipídio estruturado obtido a partir do óleo de vísceras de tilápia e óleo de coco (relação 3:2; kg:kg). A mistura 

física entre os óleos de vísceras de tilápia e de coco foi realizada por meio da homogeneização, enquanto o 

lipídio estruturado foi produzido pelo processo de interesterificação destes óleos, sendo adotado o metóxido de 

sódio como catalisador. As rações foram formuladas para as fases 1 (23 a 32 dias), 2 (23 a 44 dias) e 3 (23 a 65 

dias de idade), sendo isonutritivas e isoenergéticas (3). Aos 44 dias de idade, um leitão de cada repetição foi 

eutanasiado. Imediatamente após a evisceração, foi retirado um fragmento fechado com aproximadamente 3 

cm de comprimento do duodeno e do jejuno. As amostras foram encaminhadas para realização de análises 

morfométricas do epitélio intestinal por microscopia de luz, quanto à altura de vilo (AV), profundidade de cripta 

(PC), espessura de vilo (LV), área absortiva (AA), espessura de mucosa (EMU), relação altura de vilosidade e 

profundidade de cripta (V/C) e contagem de células caliciformes (CC). Os dados foram submetidos à análise 

de variância (SAS), sendo as médias comparadas pelo teste Student Newman-Keuls a 5% de probabilidade. 

Resultados e discussão 

Observou-se que a adição das diferentes fontes lipídicas nas dietas não alterou os parâmetros de PC, 

LV e relação vilosidade:cripta no duodeno dos leitões aos 44 dias de idade (Tabela 1). Entretanto, os leitões 

alimentados com ração contendo lipídio estruturado apresentaram uma maior AV em relação aqueles 

alimentados com ração contendo óleo de vísceras de tilápia. Foi observado uma maior quantidade de CC nos 

animais que consumiram ração com lipídio estruturado em relação aos que consumiram óleo de coco, óleo de 
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vísceras de tilápia e mistura física. A AA e EMU forma menores nos animais que consumiram ração com óleo 

de vísceras de tilápia em relação aos que foram alimentados com as demais fontes lipídicas. A inclusão de 

lipídios estruturado aumentou a LV dos leitões em relação aos alimentados com as demais fontes lipídicas. 

Observou-se que a adição do lipídio estruturado e do óleo de soja nas rações aumentou a AA do jejuno em 

relação aos demais óleos. Observou-se maior EMU de leitões alimentados com dietas contendo óleo de soja 

em relação ao óleo de coco e mistura física. Para esse mesmo parâmetro morfométrico foi observado um 

melhor efeito da adição do lipídio estruturado e óleo de vísceras de tilápia nas rações em relação a inclusão da 

mistura física. A AV nos animais alimentados com ração contendo lipídio estruturado pode estar relacionada 

com o melhor atendimento das necessidades dos enterócitos. Além disso, a maior presença de CC no duodeno 

também observada nesses mesmos animais, podendo estar relacionada com a melhor saúde intestinal dos 

leitões, considerando a maior produção de muco, composto por glicoproteínas que protegem e lubrificam o 

revestimento do intestino, reduzindo a abrasão mecânica e invasão bacteriana (4). 

Conclusão 

A inclusão do lipídio estruturado elaborado a partir de óleo de coco e óleo de vísceras de tilápia na 

dieta de leitões proporciona uma maior quantidade de células caliciformes no duodeno e maior área absortiva 

no jejuno. A adição do lipídeo estruturado e óleo de soja nas rações aumentou a altura de vilosidade 

e a área absortiva em relação a mistura física no jejuno. A inclusão de lipídeo estruturado propiciou 

uma maior espessura de vilosidade no jejuno. 
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Tabela 1. Efeitos da inclusão de diferentes fontes lipídicas sobre parâmetros morfométricos em leitões. 

 

Variaveis1 

Tratamentos experimentais 2 
CV (%)3 

Valor de 

P OS OC OVT MF LE 

Duodeno 
AV, µm 255,66ab 259,19ab 231,66b 266,27a 267,58a 28,97 0,0280 
PC, µm 132,19 135,63 143,00 142,80 128,34 35,21 0,2659 
EV, µm 122,58 123,76 123,53 117,60 120,60 25,90 0,7522 

AA, µm2 31110a 31857a 28413b 31122a 32040a 37,96 0,0345 
EMU, µm 387,21a 394,46a 373,00b 409,59a 395,19a 23,14 0,0234 

V/C 1,93 1,93 1,63 1,86 2,09 39,08 0,3539 

CC  71,50ab  59,33b 59,00b 63,83b  77,50a 13,57  0,0053  

Jejuno 

AV, µm 283,21a 256,85ab 264,86ab 234,32b 282,59a 30,45 0,0013 
PC, µm 100,79 109,78 104,08 113,53 94,45 34,64 0,0565 

EV, µm 117,28b 112,75b 104,41b 113,57b 129,32a 26,78 0,0001 

AA, µm2 33111a 28673b 27456b 26445b 36378a 38,73 <0.0001 
EMU, µm 483,54a 365,57bc 368,31ab 347,40c 379,39ab 25,72 0,0011 

V/C 2,83 2,36 2,54 2,07 2,91 38,06 0,6163 
CC 52,66   46,50 56,33   53,33  58,33  16,10  0,1962 

1AV: altura de vilosidade; PC: profundidade de cripta; EV: espessura de vilosidade; AA: área absortiva; EMU: 

espessura de mucosa; V/C: relação altura de vilosidade/profundidade de cripta; CC: células caliciformes 2OS: 

ração com inclusão de óleo de soja; OC: ração com inclusão de óleo de coco; OVT: ração com inclusão de 

óleo de vísceras de tilápia; MF: ração com inclusão de mistura simples de óleos de vísceras de tilápia e coco; 

LE: ração com inclusão do lipídio estruturado. 3CV: Coeficiente de variação. 


