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RESUMO 

 

CAMPOS, G. A. de. Influência do uso profilático de antimicrobiano sobre o desempenho 

e a frequência de diarreia em leitões recém-nascidos. [Influence of the prophylactic use of 

antimicrobials on the performance and frequency of diarrhea in newborn piglets].  2016. 67 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016.  

 

O uso profilático dos antimicrobianos é frequente na produção animal para a prevenção de 

infecções entéricas ou respiratórias de origem bacteriana, contudo, pouco se conhece a 

respeito do impacto dessa administração. Assim, o presente estudo avaliou o uso profilático 

de ceftiofur em leitões neonatos sobre a ocorrência de infecções, o desempenho, a frequência 

de dias com escore fecal alterado e a quantificação de bactérias eliminadas nas fezes na 

maternidade e na creche. Foram utilizados 174 leitões recém-nascidos divididos em dois 

tratamentos: Ceftiofur (CEF, 5 mL/kg, n=89) e Controle (CTR, solução salina tamponada, 

n=85), ambos administrados no primeiro dia de vida e pela via de intramuscular. O 

delineamento foi em blocos, sendo considerados a ordem de parto e o peso dos leitões como 

bloco e os dados foram submetidos à análise de variância, empregando-se o programa SAS 

(2002). O nível de significância considerado foi de 5%. Na maternidade, os leitões tratados 

com ceftiofur não apresentaram redução na ocorrência de infecções e na eliminação de 

bactérias nas fezes, assim como não houve maior frequência de escore fecal alterado. 

Verificou-se um aumento gradativo na eliminação de bactérias até o 14º dia de vida com 

posterior declínio (P<,0001). Já para o desempenho, os leitões que receberam o ceftiofur 

apresentaram peso superior aos 21 dias de idade (P=0,0002) e o ganho de peso superior 

(P<,0001) em relação ao controle. Esta última característica também aumentou com o avançar 

da idade (P<,0001). Na creche, o tratamento ceftiofur não foi capaz de influenciar a 

ocorrência de infecções, bem como não interferiu no escore fecal (P>0,005), no desempenho 

(P>0,005) e na quantificação de bactérias eliminadas (P=0,6833). Conclui-se que a 

administração profilática de ceftiofur no primeiro dia de vida do leitão não reduziu a 

ocorrência de infecções, não reduziu a frequência de dias com escore fecal alterado e os 

leitões não eliminaram menor quantidade de bactérias nas fezes na maternidade e na creche, 

contudo os leitões apresentaram melhor desempenho durante o aleitamento, mas não na fase 

de creche.  

 

Palavras-chave: Diarreia. Infecção. Leitões neonatos. Quantificação bacteriana. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

CAMPOS, G. A. de. Influence of the prophylactic use of antimicrobials on the performance 

and frequency of diarrhea in newborn piglets. [Influência do uso profilático de 

antimicrobiano sobre o desempenho e a frequência de diarreia em leitões recém-nascidos]. 

2016. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016. 

 

Prophylactic use of antimicrobials is a widespread practice in livestock production as a 

therapy for enteric or respiratory bacterial infections, however, little is known regarding the 

consequences of this management. Thus, the aim of the present study was to evaluate the 

prophylactic use of ceftiofur on the occurrence of infections, performance, frequency of days 

with altered fecal score as well as the quantification of bacteria excreted through feces of 

suckling and nursery piglets. For this purpose, 174 newborn piglets were assigned to two 

treatments as follows: Ceftiofur (CEF, 5 mL/kg, n=89) and Control (CTR, tamponed saline 

solution, n=85), both administered intramuscularly on the first day of life. The experimental 

design was in blocks; parturition order and piglet weight was considered as one block. Data 

were subjected to analysis of variance using the SAS software (2002). At the level of 5% of 

significance. During the suckling period, piglets treated with ceftiofur showed no reduction in 

the occurrence of infections and the excretion of bacteria through feces; also the frequency of 

altered fecal score was unchanged. There was a gradual increase in fecal bacterial excretion 

until the 14
th

 day of life, declining after this period (P<.0001). Regarding piglet performance, 

the group treated with ceftiofur were heavier at 21 days (P=0.0002) and had higher average 

daily gain (ADG) (P<.0001) compared to control. Moreover, ADG traits also increased 

concomitantly with the age (P<.0001). In nursery piglets, treatment with ceftiofur had no 

influence on the occurrence of infections, fecal score (P>0.005), performance (P>0.005) and 

quantification of excreted fecal bacteria (P=0.6833). In conclusion, prophylactic use of 

ceftiofur on the first day of the piglets’ life was not able to reduce the occurrence of 

infections, had no influence in the frequency of days with altered fecal score and piglets did 

not excreted fewer bacteria in feces, however, piglets showed better performance during the 

suckling period, but not in the nursery period.  

 

 

Keywords: Diarrhea. Infection. Neonate piglets. Bacterial quantification. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Segundo dados da FAO (2013), a população mundial de suínos aumentou em 11 % 

nos últimos 10 anos, gerando assim, um número estimado de 978 milhões de cabeças no ano 

de 2013. O Brasil está entre os quatro maiores produtores de suínos, com rebanho médio de 

37 milhões de cabeças (ABIPECS, 2012/2013) e consumo per capita de 15,5 kg de carne 

suína por habitante ao ano (ABPA, 2016).  

A suinocultura brasileira tem intensificado o sistema de produção, pelo aumento do 

número de animais, gerando um maior fluxo de animais produzidos por instalação (ABCS, 

2015). Com o avanço da produção de suínos, também cresceram os desafios, principalmente 

no âmbito sanitário (ROHR, 2014), o que veio interferir diretamente na pressão de infecção e 

consequentemente no surgimento de patologias. 

A utilização profilática e metafilática de antimicrobianos tem sido prática comum nas 

criações de suínos no Brasil, porém não há dados publicados quantificando tais usos. Em 

leitões neonatos é frequente a administração de antimicrobianos buscando prevenir infecções 

entéricas, artrites e encefalites (SCHWARZ et al., 2005).  

Sabe-se que o trato gastrointestinal dos mamíferos é colonizado por micro-organismos 

complexos e diversificados que apresentam uma relação simbiótica com o hospedeiro 

(BÄCKHED et al., 2005). A microbiota intestinal inata é fundamental na digestão e absorção 

de nutrientes, na regulação do sistema imune, além de constituir uma barreira à penetração de 

micro-organismos patogênicos (TURNBAUGH et al., 2006; ANTONOPOULOS et al., 2009). 

Pesquisas têm demonstrado que distúrbios na homeostase intestinal podem propiciar o 

surgimento de doenças, pelo menos em parte, em resposta à alteração da comunidade 

microbiana intestinal (TURNBAUGH et al., 2006; DE LA COCHETIÈRE et al., 2008). 

Os leitões acometidos por micro-organismos patogênicos durante o aleitamento têm 

apresentado comprometimento no desempenho em fases subsequentes, impactando 

economicamente. Os leitões que se recuperam, diminuem o peso médio da leitegada ao 

desmame, em decorrência do baixo desempenho (MORES et al., 2010). 

Dada a importância da colonização bacteriana precoce sobre a susceptibilidade do 

hospedeiro às doenças, tem crescido a necessidade de estudos envolvendo modelos de 

colonização neonatal em animais controlados. Essa colonização pode ser verificada por meio 

da inoculação de uma microbiota definida em animais gnobióticos ou pela manipulação do 
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ambiente de criação inicial, a fim de influenciar os eventos que levam à colonização dos 

suínos convencionais (LAYCOCK et al., 2012). 

Estudos realizados em granjas de suínos avaliando o desmame precoce segregado 

medicado verificaram que apesar do efeito positivo desta técnica sobre a condição sanitária 

dos animais e desempenho zootécnico, em longo prazo, houve maior ocorrência de surtos de 

septicemia por Streptococcus suis e Haemophilus parasuis. Estes surtos poderiam ocorrer 

como resultado da ausência de colonização para estes agentes enquanto os leitões ainda 

possuíam imunidade passiva (TORREMORELL et al., 1999). Associado a isso, o uso de 

antibiótico poderia contribuir nesse distúrbio da microbiota permitindo um ambiente 

adequado para o crescimento excessivo de patógenos e suas respectivas toxinas (TANNOCK 

et al., 1990; ARVOLA et al., 1999). 

Segundo Niewold (2007) durante a última década, o mecanismo de ação dos 

antimicrobianos no intestino tem sido revisto, uma vez que pouco se conhece ainda a respeito 

do impacto da administração profilática de antimicrobianos em leitões recém-nascidos sobre a 

saúde intestinal. Dessa forma, novos estudos são necessários buscando elucidar aspectos 

importantes sobre o comportamento da microbiota intestinal de um leitão frente ao uso de 

forma profilática de antimicrobianos e o consequente impacto sobre o desempenho e a saúde 

desses animais. 



Revisão de Literatura  18 

Gustavo Amorim de Campos 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 UTILIZAÇÃO DOS ANTIMICROBIANOS NA SUINOCULTURA 

 

 

A definição de antibiótico (do grego anti= contra e bio =vida) foi criado por Selman 

Abraham Waksman (DANIEL, 2005) para definir substâncias químicas produzidas por micro-

organismos que têm a capacidade de inibir o crescimento ou destruir agentes causadores de 

doenças. Com o passar dos anos, houve a necessidade de ampliar este conceito, com o 

desenvolvimento de antibióticos por síntese laboratorial parcial ou total. Desta forma, há uma 

tendência de utilização do termo antimicrobiano ao se referir à utilização de substâncias 

químicas capazes de atuar sobre micro-organismos patogênicos (SPINOSA; GÓRNIAK; 

BERNARDI, 2011). 

Os antimicrobianos são conceituados como todas as substâncias químicas utilizadas 

para combater micro-organismos, específicos ou inespecíficos, capazes de evitar epidemias e 

propagações de doenças infecciosas, minimizando a ocorrência de doenças zoonóticas na 

população humana, inclusive de origem alimentar, além de auxiliar na eficiência do sistema 

da produção de suínos (SÁEZ-LLORENS et al., 2000; UNGEMACH, 2000). 

Neste contexto, o uso de antimicrobianos na medicina veterinária pode ser classificado 

de acordo com a forma de aplicação e a concentração do princípio ativo. Pode ser usado como 

promotor de crescimento, terapêutico, metafilático e profilático (SPINOSA; PALERMO-

NETO; GÓRNIAK, 2014).  

No Brasil, a utilização profilática e metafilática de antimicrobianos tem sido prática 

comum nos sistemas de produção de suínos, porém não há dados publicados quantificando 

este uso. O princípio consiste em conhecer doenças potencialmente patogênicas em 

determinada faixa etária (SOBESTIANSKY et al., 2007). Em leitões neonatos é frequente a 

utilização de antimicrobianos com o intuito de prevenir infecções entéricas, artrites e 

encefalites (SCHWARZ et al., 2005). 

A utilização de antimicrobianos como promotores de crescimento podem melhorar o 

desempenho (ZUANON et al., 1998), quando fornecidos como aditivos na nutrição animal 

(HUTTNER; SAMORE, 2011; HICKS; TAYLOR; HUNKLER, 2013) em doses 

subterapêuticas (GASKINS; COLLIER; ANDERSON, 2002; NIEWOLD, 2006). Apesar de 

todos os benefícios que podem ser promovidos por estes produtos na produção animal, o uso 
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está diretamente associado com a emergência de patógenos resistentes (LEVY, 1978; 

AARESTRUP; WEGENER, 1999), devido a transferência de genes de resistência 

(MARTINEZ, 2008) principalmente por bactérias patogênicas (AARESTRUP et al., 2001; 

HICKS; TAYLOR; HUNKLER, 2013). Além de exercerem uma seleção da flora comensal, 

reduzindo a diversidade microbiana (ABECIA et al., 2005; BOVERA et al., 2010). 

O tratamento terapêutico consiste no tratamento dos animais que apresentam uma 

infecção bacteriana, com o intuito de garantir a saúde do animal. Esta forma de administração 

necessita de um diagnóstico etiológico adequado, o que pode incluir resultados de 

antibiograma para que seja possível eleger o antimicrobiano mais adequado. Desta forma, o 

uso dos antimicrobianos na forma terapêutica se torna restrito à medicação individual, com 

exceção dos casos onde é possível isolar todos os animais doentes em uma baia hospital e seja 

realizada terapêutica antimicrobiana massal (BARCELLOS et al., 2009). 

Como a medicina de suínos em sistema intensivo é predominantemente coletiva, têm-

se adotado medidas terapêuticas via água (MORENO, 2012) ou ração (UNGEMACH; 

MULLER-BAHRDT; ABRAHAM, 2006), nesses casos, a medicação via ração torna-se 

menos onerosa e mais prática em relação à medicação injetável, embora não seja possível 

administrar na dosagem terapêutica adequada para todos os animais tratados, devido a 

heterogeneidade da ingestão dos animais (GUARDABASSI et al., 2010). Existe outra técnica 

denominada metafilaxia, que consiste na administração da medicação em todos os animais 

imediatamente após à detecção dos primeiros sinais clínicos. A idéia desta técnica é facilitar o 

manejo e ao mesmo tempo, evitar possíveis infecções dos demais animais alojados no mesmo 

ambiente (BARCELLOS et al., 2009). 

Para a prevenção de possíveis infecções já conhecidas em determinadas fases da 

criação, pode-se utilizar profilaticamente em todo o rebanho na dose terapêutica, via 

intramuscular (KORSRUD et al., 1998; LI et al., 2014) ou via oral (água ou ração) 

(GOODYEAR, 2004). Esta forma de administração tem um objetivo preventivo, embora 

estudos também demonstrem melhorias na eficiência alimentar (LIPSITCH et al., 2002). 

Resultados positivos sobre o desempenho podem ser decorrentes de um maior controle dos 

micro-organismos patogênicos que colonizam o trato gastrointestinal (NAGANAWA et al., 

1996; AVATO et al., 2000).  

Segundo orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) (WHO, 2000), o uso 

de antimicrobianos em programas profiláticos precisa ser monitorado periodicamente. 

Segundo Trauffler et al. (2014), na Áustria tem sido utilizado macrolídeos para prevenir 

doenças do trato digestório em leitões de ciclo completo. Já a Associação Alemã dos Médicos 
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Veterinários Federais (BTK) em parceria com o Grupo de Trabalho de Chefes dos Serviços 

Veterinários (ARGENT) no ano de 2000, publicaram diretrizes para a utilização dos 

antimicrobianos na produção animal, com o objetivo de minimizar o desenvolvimento de 

doenças bacterianas. A recomendação é o uso na forma terapêutica e metafilática, sendo a 

profilaxia autorizada apenas em situações excepcionais justificadas, como imunossupressão 

(BTK; ARGEVET, 2000). 

Devido à disseminação de antibióticos residuais resistentes na carne de animais, o uso 

como promotor de crescimento foi proibido em 2006 na União Europeia (EUROPEAN 

COMMISSION, 2003) e muitos países têm restringido o uso de antimicrobianos como 

promotores de crescimento (CASEWELL et al., 2003). Desde a proibição, notou-se um 

aumento considerável da mortalidade, principalmente devido a infecções bacterianas na fase 

inicial de crescimento (CASEWELL et al., 2003). Em 2011, a Comissão Europeia publicou 

um plano de ação que inclui recomendações quanto ao uso racional de antimicrobianos e a 

implantação de programa de vigilância para saúde humana. Nesta ocasião foi apresentada uma 

lista da OMS de agentes antimicrobianos com importância para saúde humana (COLLIGNON 

et al., 2009; WHO, 2012). Contudo, existem poucos levantamentos quanto ao consumo geral 

de antimicrobianos para as diferentes espécies de animais (MENÉNDEZ GONZÁLEZ et al., 

2010; CALLENS et al., 2012; DANMAP, 2012; MORENO, 2012; PERSOONS et al., 2012). 

Em estudo mais recente na Bélgica, Callens et al. (2012) verificaram que 93% das 

granjas fazem uso profilático e metafilático dos antimicrobianos. Já na Alemanha, Broll et al. 

(2002) relataram que mais de 50% dos tratamentos com antimicrobianos eram metafilático e 

profilático. 

De acordo com Scharwz et al. (2001), muitos produtores optam por medicar seus 

animais profilaticamente nos momentos de alto estresse, como a castração e o desmame, 

devido a alta ocorrência de infecções subsequentes. Os principais fármacos utilizados para a 

prevenção de diarreia foram a penicilinas (44%), cefalosporinas (9,3%) e para prevenção de 

doenças respiratórias, a tulatromicina (22%). 

Em contrapartida, nos casos de administração por via oral, os antimicrobianos em sua 

maioria têm o objetivo preventivo, sendo os mais frequentes: colistina (30,7%), amoxicilina 

(30%), sulfadiazina associada ao trimetoprim (13,1%), doxiciclina (9,9%), tilosina (8,1%), 

lincomicina associada a espectinomicina (3,3%), lincomicina (1,6%), oxitetraciclina (1,5%), 

tilmicosina (1,0%) e spectinomicina (0,8%) (CALLENS et al., 2012).  

De acordo com dados da ESVAC (European Surveillance of antimicrobial 

Consumption) a utilização dos antimicrobianos na maioria dos países europeus consiste na 
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utilização dos princípios ativos: macrolídeos (8%), fluorquinolonas (1,6%), cefalosporinas de 

3ª e 4ª geração, embora a proporção de fluorquinolonas chegou a ser mais utilizada em alguns 

países membros (EMEA, 2013a). 

A administração profilática tem sido considerada uma forma imprudente do uso de 

antimicrobianos, favorecendo a indução de cepas resistentes ou infecções futuras de formas 

mais graves do mesmo patógeno, muitas vezes irreversível, podendo levar os animais a óbito. 

Alguns países europeus como a Dinamarca, Suécia e Países Baixos são pioneiros quanto ao 

uso prudente de antimicrobianos, inclusive o uso profilático (CALLENS et al., 2012). 

 

 

2.2 ESTABELECIMENTO DA MICROBIOTA 

 

 

A colonização da microbiota intestinal é um evento dinâmico (CAPORASO et al., 

2011) que pode ser influenciado pela idade (WINICK; NOBLE, 1966), dieta (BERTRAM et 

al., 2006; HE et al., 2009; LARSEN et al., 2010), ambiente pós-nascimento (CEBRA et al., 

1998; MULDER et al., 2009; LEWIS et al., 2012), estresse (COLLINS; SURETTE; 

BERCIK; 2012; CRYAN; DINAN, 2012), forma de nascimento, como cesariana ou parto 

normal (LEY et al., 2008; MULDER et al., 2011), capaz de transformar o conteúdo 

microbiano presente no trato gastrointestinal de acordo com característica individuais 

(SIMPSON et al., 2000), auxiliando a manutenção da saúde (PENDERS et al., 2006).  

Em suínos, o nascimento dos leitões é marcado por uma transição de um ambiente 

uterino estéril para um ambiente altamente contaminado, sendo que nessa fase o trato 

gastrointestinal ainda é relativamente imaturo, com poucas células imunologicamente 

relevantes na mucosa intestinal, tecidos linfoides subdesenvolvidos (BUTLER; SINKORA, 

2007; NGUYEN et al., 2007; LEWIS et al., 2012) e o sistema imunológico é pouco 

desenvolvido (ROTHKOTTER et al., 1999). Neste momento, são esperadas poucas barreiras 

que limitam a entrada de bactérias no ecossistema intestinal (THOMPSON; WANG; 

HOLMES, 2008), o que os torna dependentes do colostro para desenvolvimento da imunidade 

e colonização intestinal, garantindo a sobrevivência e o crescimento dos recém-nascidos. 

A microbiota intestinal de leitões é composta basicamente por 4 filos principais, as 

Actinobactérias, Proteobactérias, Bacteróides e Firmicutes, sendo constituídas por 

principalmente pelos gêneros: Escherichia sp, Shigella sp, Lactobacillus sp, Clostridium sp, 
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Streptococcus sp, Bacillus sp, Pasteurella sp, Acinetobacter sp, Megasphaera sp, Vagococcus 

sp, Neisseria sp, Selenomonas sp (MULDER et al., 2009).  

Os lactobacilos colonizam o intestino de leitões logo após o nascimento e 

imediatamente se estabelecem na microbiota intestinal e em todo o trato intestinal 

(KENWORTHY; CRABB, 1963). São de grande importância para a saúde intestinal, através 

de vários mecanismos, inicialmente, servindo como barreira na mucosa, reduzindo a chance 

de invasão de patógenos (BLUM; SCHIFFRIN, 2003), estimulação da resposta imunitária 

(JOHNSON-HENRY et al., 2007), redução da resposta inflamatória do intestino (PUTAALA 

et al., 2010) e uma acidificação no ambiente intestinal o que pode inibir o crescimento de 

bactérias patogênicas, que em sua maioria não são tolerantes em ambientes de baixo pH 

(FLINT et al., 2007; LÄHTEINEN et al., 2010). 

Nas primeiras 24 horas de vida são imprescindíveis o estímulo para a ingestão do 

colostro, pois é o momento em que o intestino é capaz de absorver as macromoléculas, 

incluindo as imunoglobulinas (WESTROM et al., 1984), principalmente a imunoglobulina G 

(SJAASTAD et al., 2012), além de ser um alimento altamente energético, é capaz de gerar um 

calor endógeno para os leitões (HERPIN et al., 1994). Estudos demonstraram uma mudança 

no desenvolvimento de espécies de Lactobacillus ssp dominantes no intestino ao logo do 

tempo (PIEPER et al., 2008).  

Alguns componentes dessa microbiota possuem caráter benéfico para o hospedeiro, e 

outros apresentam atividades nocivas. A microbiota benéfica auxilia tanto a digestão e 

absorção de nutrientes, síntese de vitaminas, como a redução, por meio da exclusão 

competitiva, de agentes patogênicos (ROY; GIBSON, [1999]). Já as bactérias patogênicas, 

geram metabólitos tóxicos, culminando com a instalação de processos inflamatórios na 

mucosa intestinal e o aparecimento de enfermidades (BAILEY et al., 2005).  

Em condições normais, toda a microbiota presente no corpo dos suínos se desenvolve 

como um todo, e coincide com a estabilização da microbiota presente no intestino (KOENIG 

et al., 2011; SPOR; KOREN; LEY, 2011). Naturalmente, estas populações encontram-se em 

equilíbrio, porém, em situações adversas, como estresse, decorrentes de mudança da dieta, 

alta densidade populacional, alterações climáticas, ou quaisquer situações que possam ser 

desfavoráveis, podem levar a um desequilíbrio das populações bacterianas, com proliferação 

das bactérias patogênicas e consequente redução da população benéfica, comprometendo 

negativamente a saúde e o desempenho desses animais (MATHEW et al., 1993). 

Diversos estudos de  Krishnan e Ramakrishna (1998) e Kirjavainen e Gibson (1999) 

tem comprovado que intervenções no início da vida podem ocasionar colonizações 
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microbianas sucessivas e uma associação entre a microbiota intestinal com doenças 

metabólicas (WEN et al., 2008; KOREN et al., 2011; BAJAJ et al., 2012; EVERARD et al., 

2014). Também há crescentes evidências de que doenças em humanos na idade adulta podem 

ter sua origem na colonização bacteriana durante a infância (HUH et al., 2012; VICKERS, 

2014; LANGLEY-EVANS, 2015).  

Em estudos realizados com animais livres de colonização bacteriana (germ free), 

observou-se um sistema imunitário prejudicado e imaturo, com alterações na morfologia 

intestinal (PABST et al., 1988; GUARNER; MALAGELADA, 2008). As bactérias 

patogênicas necessitam primeiramente aderir-se ao epitélio intestinal para garantir sua 

sobrevivência, ou reproduzir rapidamente, para não serem totalmente carregadas pelo 

peristaltismo (BERTECHINI; HOSSAIN, 1993), o que dificultaria a colonização (VAN 

KESSEL et al., 2000). Além disso, a utilização de medicamentos é um fator capaz de alterar a 

composição da microbiota intestinal, principalmente os antimicrobianos (FULLER, 1989).  

Um estudo desenvolvido por Jensen et al. (2014), demonstrou que leitões prematuros 

que receberam terapia antimicrobiana imediatamente após o nascimento, atrasaram a 

colonização microbiana, reduziram a diversidade bacteriana e a abundância total de espécies. 

Esses animais apresentaram uma melhora na estrutura intestinal, como altura de vilosidades e 

melhora a imunidade inata em relação aos animais que receberam o tratamento controle.  

O ambiente do nascimento é de grande importância para colonização intestinal, uma 

vez que em ambientes com alta diversidade microbiana, os leitões teriam a possibilidade de 

apresentar uma maior diversidade na microbiota intestinal. Resultados contrários foram 

relatados por Mulder et al. (2009), em que os leitões criados ao ar livre (piquetes), tratados 

profilaticamente com enrofloxacina e amoxicilina apresentaram menor diversidade na 

microbiota intestinal com o predomínio de Lactobacillus reuteri em comparação aos animais 

criados em sistema totalmente confinado que apresentaram maior diversidade e concentração 

de bactérias patogênicas, sem sintomatologia clínica. 

Este aumento na diversidade da mucosa em animais criados em sistema isolado, 

possivelmente reduziu a sucessão da microbiota estável normal, que não foi alcançada, 

tornando desequilibrado este ambiente (SCHMIDT et al., 2011).  

Outra questão que têm influência sobre a microbiota intestinal é com relação a higiene 

excessiva, uma vez que pode dificultar a progressão da microbiota até atingir uma padrão 

ideal na fase adulta, que apesar da alta limpeza contribuir para uma microbiota diversificada 

no início da vida, com o tempo foi observado uma redução das bactérias do gênero 
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Firmicutes, que são consideradas micro-organismos benéficos para o hospedeiro (SCHMIDT 

et al., 2011).  

Em condições de excesso de higiene, com animais isolados, Schmidt et al. (2012) 

demonstraram maior número de bacterióides e proteobactérias, demonstrando que o início da 

vida é um período de desenvolvimento crucial necessário para uma exposição contínua aos 

micro-organismos ambientais para que se consiga uma estabilização da microbiota intestinal. 

Evidentemente, o estilo de vida incluindo o grau de higiene é capaz de alterar a diversidade 

microbiana no intestino, contudo, a perda de micro-organismos presentes na infância pode 

causar consequências para a saúde do hospedeiro (BLASER; FALKOW, 2009). 

A biodiversidade da microbiota intestinal se apresenta elevada até o momento do 

desmame dos leitões (KATOULI et al., 1997; JENSEN; WAERN et al., 1998). Franklin et al. 

(2002) demonstram que o desmame precoce provoca mudanças consideráveis na microbiota 

intestinal, da mesma forma que Konstantinov et al. (2006) chegaram nos mesmos resultados. 

Da mesma forma, o epitélio intestinal sofre grande influência ao desmame, não apenas pela 

mudança da dieta, mas também pela microbiota presente no trato gastrointestinal do intestino 

delgado (PLUSKE et al., 1997). 

O desmame está associado a grandes mudanças na comunidade microbiana do 

intestino de humanos (JOHNSON; VERSALOVIC, 2012) e de outros mamíferos 

(KONSTANTINOV et al., 2006). Nos últimos anos, diversas pesquisas (FRAHER et al., 

2012; MAKINO et al., 2013) tem demonstrado a importância da microbiota presente no trato 

gastrointestinal dos leitões ao desmame e seu reflexo na saúde do hospedeiro (HOPWOOD; 

HAMPSON, 2003). A qualidade dos leitões ao desmame é um dos fatores que apresenta 

maior influência sobre o desenvolvimento geral dos animais, pois nesta fase se tornam 

vulneráveis a uma maior ocorrência de doenças, principalmente respiratórias e 

gastrointestinais, devido a alterações na composição microbiana intestinal e suas atividades 

(HOPWOOD; HAMPSON, 2003).  

 

 

2.3 OCORRÊNCIA DE INFECÇÕES 

 

 

Alguns suinocultores conseguem manter um bom status sanitário, com baixa pressão 

de infecção, nenhuma doença clínica relacionada a algum agente patogênico por um tempo, 
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até que determinados momentos, com ausência de fatores de risco, ocorrem surtos 

espontâneos de diversas doenças (MAC-INNES; DESROSIERS, 1999). 

A diarreia é uma das principais patologias decorrentes nos períodos iniciais da vida 

dos leitões, principalmente por coccidiose e colibacilose neonatal, o que prejudica o 

desenvolvimento dos leitões, podendo levar a óbito (MORES et al., 1991). As infecções 

bacterianas de ordem entérica sempre provocaram um grande impacto econômico na 

produção industrial de suínos (JACOBSON et al., 2005) sendo responsáveis por 

aproximadamente 30% das perdas econômicas nos sistemas modernos de criação (BURCH, 

2000).  

A diarreia neonatal é uma das mais significativas patologias para a suinocultura, pois 

causa prejuízos econômicos devido ao aumento na morbidade e na mortalidade, como 

também a uma redução no ganho de peso e gastos com medicamentos (WITTUM et al., 1999; 

KONGSTED et al., 2014). Dentre as enterites bacterianas, os principais agentes etiológicos 

são Escherichia coli (BERTSCHINGER; FAIRBROTHER, 1999), as clostridioses, incluindo 

o Clostridium perfringes tipo A, tipo C e Clostridium difficile (BERTSCHINGER; 

FAIRBROTHER, 1999), além dessas, também são raras antes do desmame as salmoneloses, 

(SCHWARTZ, 1999). 

A Escherichia coli enteropatogênica (ETEC) é um dos principais agentes etiológicos, 

responsáveis pela ocorrência de diarreia em leitões, principalmente em duas fases, a 

colibacilose neonatal que ocorre no período da maternidade e a colibacilose do desmame, que 

afeta os leitões na primeira fase de creche (NAGY; FEKETE, 1999; ALFIERI et al., 2010). A 

colibacilose além de ser considerado importante fator de diarreia na fase de creche, quando 

não são adotadas medidas adequadas de prevenção e tratamento, a taxa de mortalidade por 

doenças relacionadas pode chegar a 25% (HAMPSON, 1994; MORES; MORENO, 2012). 

Nos últimos 10 anos, tem-se notado uma nova forma de diarreia, conhecida como 

diarreia neonatal porcina (New Neonatal Porcine Diarrhoea, NNPD) (ASTRUP et al., 2010; 

KONGSTED et al., 2013). Outros micro-organismos que podem ser citados como causas de 

diarreia em leitões são Bacterioides fragilis (COLLINS et al., 1989), Chlamydia suis 

(ROGERS; ANDERSEN, 2000) e Enterococcus durans (CHEON; CHAE, 1996). 

Apesar das infecções entéricas estarem relacionadas com alta taxa de mortalidade e 

morbidade, o maior prejuízo está relacionado com sequelas causadas no trato gastrointestinal 

(MCORIST; GEBHART, 1999). Essas lesões podem ser tanto transitórias, quanto 

permanentes, o que vai ocasionar um atraso no crescimento, aumento da conversão alimentar 

e consequentemente, um aumento no custo dos tratamentos, além da alimentação adicional, 
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que pode chegar à ordem de 60% dos gastos com antimicrobianos na suinocultura moderna 

(PEARCE, 1999; JACOBSON et al., 2005). O quadro clínico de diarreia necessita de um 

apurado diagnóstico laboratorial para que se consiga descobrir a causa da infecção (ASTRUP 

et al., 2010). 

Os leitões recém-nascidos apresentam poucas células imunologicamente relevantes na 

mucosa intestinal, além disso, os tecidos linfoides ainda se apresentam pouco desenvolvidos. 

À medida que começa a haver desafio antigênico, as células linfoides e mielóides começam a 

se infiltrar na lâmina própria de forma ordenada (ROTHKOTTER; ULBRICH; PABST, 

1991). Quando em diferentes condições ambientais, os leitões demonstraram diferenças 

significativas sobre a microbiota intestinal hospedeira, sob a expressão gênica (LEWIS et al., 

2012). 

Em leitões lactentes e recém-desmamados as patologias entéricas, principalmente a 

diarréia são a fonte mais importante de perdas econômicas no sistema de criação intensivo, 

geralmente associado à proliferação de estirpes patogênicas de E coli enterotoxigênica F4 coli 

(ALEXA et al., 2014). Atualmente, 30 sorotipos de ETEC aproximadamente são descritos em 

suínos (MORÉS; MORENO, 2012) para a presença de fatores de virulência, são praticamente 

por fatores de adesão e por meio de enterotoxinas (FAIRBROTHER; GYLES, 2006; 

MORÉS; MORENO, 2007). A infecção por E coli nem sempre está acompanhada de um 

quadro de diarreia, como a doença do edema por exemplo, que é uma toxi-infecção, 

caracterizada pela ocorrência de disfunções neurológicas, desenvolvimento de edemas ou 

mesmo morte súbita dos animais (MORÉS; MORENO, 2007).   

As clostridioses também são comuns nos momentos iniciais dos leitões, 

principalmente pelos agentes Clostridium difficile e Clostridium perfringens, responsável pela 

enterite necrótica (GUARDABASSI et al., 2010). Contudo, também existem outros agentes 

que podem ocasionar em patologias entéricas, como a coccidiose, causada pelo protozoário 

Isospora suis, com o quadro clínico de diarreia, inapetência e retardo do crescimento, em 

alguns casos, pode ocasionar ao óbito dos animais (PAIVA, 1996).  

Além disso, existem patologias respiratórias nesta fase, como a Rinite atrófica, 

causada pelo agente Pasteurella multocida e Bordotella bronchiseptica, a Pneumonia 

Enzoótica, causada pela bactéria Mycoplasma hyopneumoniae, caracterizada por uma 

broncopneumonia catarral, acompanhada de uma tosse seca e atraso de crescimento 

(SOBESTIANSKY et al., 1999). Outra patologia respiratória bastante comum é a 

pleuropneumonia, causadas pelo agente Actinobacillus pleuropneuminiae e Actinobacillus 

suis.  
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As bactérias também podem ter efeitos septicêmicos, como a meningite, endocardite, 

artrite e peritonite causadas pelo Streptococcus suis. (GUARDABASSI et al., 2010).  
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3 HIPÓTESES 

 

 

Diante do exposto, e baseado nos resultados advindos da literatura foram sugeridas as 

seguintes hipóteses: 

 

1. A administração profilática de ceftiofur no primeiro dia de vida do leitão reduz a 

ocorrência de manifestações clínicas na maternidade, com posterior aumento na fase 

de creche. 

2. Os leitões tratados com ceftiofur profilaticamente apresentam melhor desempenho 

durante o aleitamento e na fase de creche. 

3. A administração de ceftiofur profilaticamente no primeiro dia de vida do leitão reduz a 

frequência de dias com escore fecal alterado na maternidade e na creche. 

4. Os leitões que receberam o tratamento ceftiforu profilaticamente no primeiro dia de 

vida eliminam menor quantidade de bactérias totais nas fezes na maternidade com 

aumento na fase de creche. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

Com base na literatura apresentada e nas hipóteses formuladas, o experimento foi 

realizado com os seguintes objetivos: 

 

1. Averiguar se a administração profilática de ceftiofur em dose única, ao primeiro dia de 

vida do leitão reduz a ocorrência de manifestações clínicas na maternidade e na fase 

de creche. 

2. Constatar os efeitos do tratamento profilático com ceftiofur no desempenho durante o 

aleitamento (peso e ganho de peso) e na fase de creche (peso, ganho de peso, consumo 

de ração e conversão alimentar). 

3. Verificar se a administração profilática de ceftioufur reduz a frequência de dias com 

escore fecal alterado na maternidade e na creche. 

4. Avaliar os efeitos do ceftiofur administrado profilaticamente nos leitões no primeiro 

dia de vida sobre a quantidade de bactérias totais eliminadas nas fezes na maternidade 

e na creche. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 LOCAL E INSTALAÇÕES 

 

 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Suínos (LPS) 

pertencente ao Núcleo de Pesquisa em Suínos, junto ao Departamento de Nutrição e Produção 

Animal (VNP), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Campus de 

Pirassununga, Universidade de São Paulo. 

A unidade de maternidade é composta por três salas com oito celas de parição, 

totalizando 24. Cada cela de parição é constituída de comedouro individual, bebedouro tipo 

chupeta, piso parcialmente ripado, metragem de 1,76 m
2
/matriz e 0,22 m

2
/leitão, além de 

escamoteador com resistência elétrica. Os animais permaneceram nesta instalação desde o 

107º dia de gestação até o desmame que ocorreu no 21º dia de idade dos leitões. As celas de 

parição foram isoladas de modo a evitar o contato entre as leitegadas dos distintos 

tratamentos.  

A unidade de creche é composta por três salas com 16 gaiolas suspensas, totalizando 

64. As salas possuem forro, cortina envelopada e aquecimento a gás. Cada gaiola é constituída 

de comedouro semiautomático, bebedouro tipo chupeta, metragem de 0,35m
2
/animal e piso 

parcialmente ripado. Os animais pertencentes ao mesmo tratamento foram alojados de um 

único lado da sala e permaneceram nesta unidade dos 21 até os 63 dias de idade. 

 

 

5.2 ANIMAIS  

 

 

5.2.1 Matrizes 

 

 

Foram utilizadas 16 matrizes híbridas Camborough 23 (Agroceres PIC
®

, Rio Claro, 

SP) pertencentes ao plantel do LPS-FMVZ-USP, todas permaneceram alojadas no galpão de 

gestação. 
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5.2.2 Leitões 

 

 

O estudo foi iniciado com 174 leitões lactentes, com peso médio e desvio padrão de 

1,54±0,35 kg, respectivamente. Destes, apenas 156 animais iniciaram a fase de creche, uma 

vez que os leitões mais leves e os mais pesados foram excluídos, de modo a homogeneizar o 

peso por gaiola. Sendo assim, os leitões iniciaram o período de creche com um peso médio de 

desvio padrão de 6,20±1,32 kg, respectivamente. 

 

 

5.3 MANEJO DOS ANIMAIS 

 

 

5.3.1 Matrizes 

 

 

As fêmeas foram inseminadas artificialmente seguindo a rotina do Laboratório de 

Pesquisa em Suínos (LPS-FMVZ-USP) e o diagnóstico de gestação foi realizado no 21º e 35º 

dia após a inseminação pelo método ultrassonográfico com o auxílio do aparelho scanner 

100
®
, transdutor de 5 MHz (Pie Medical, São Paulo, SP) pela via transcutânea. 

O manejo alimentar empregado durante a fase de gestação foi o mesmo para todas as 

matrizes, sendo a ração fornecida duas vezes ao dia. Nos primeiros 35 dias, as fêmeas foram 

alimentadas com 1,8 kg de ração, do 36º até 75º dia com 2,5 kg, momento em que houve o 

ajuste da quantidade de acordo com o escore corporal, e do 76º até 107º dia com 3,2 kg de 

ração de gestação.  

As fêmeas permaneceram alojadas na unidade de gestação, aos 107 dias de gestação, 

as fêmeas foram transferidas da unidade de gestação para a unidade de maternidade, sendo 

previamente lavadas. Na última semana de gestação, o manejo alimentar foi mantido 

semelhante, somente no dia do parto as fêmeas passaram por restrição alimentar. O parto de 

todas as fêmeas foi induzido pela administração de cloprostenol sódico (Sincrocio
®
, Ouro 

Fino, Cravinhos, SP) em dose única, 1 mL (25 mg/100 mL) ao 113º dia de gestação, pela via 

submucosa vulvar. Um dia após os partos, administrou-se nas fêmeas por via intramuscular 

uma dose de 1 mL (25 mg/100 mL) de cloprostenol sódico (Sincrocio
®
, Ouro Fino, 

Cravinhos, SP). 
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Após o nascimento dos leitões foi fornecida dieta de lactação para as fêmeas na 

quantia inicial de 3 kg por dia, com aumento gradativo até o 4º dia de lactação, quando passou 

a ser fornecida ad libitum.  

 

 

5.3.2 Leitões 

 

 

Os partos foram assistidos pela equipe do LPS-FMVZ e os leitões receberam os 

cuidados iniciais, tais como desobstrução das vias aéreas, corte e desinfecção do umbigo com 

iodo 10% e a umidade do corpo retirada por meio do pó secante VidaSec
® 

(Monheim, 

Alemanha). Após a realização destes procedimentos, os leitões foram estimulados a ingerir o 

colostro e numerados com bastão para facilitar o manejo das mamadas. 

No dia seguinte aos partos, realizou-se a homogeneização das leitegadas, na tentativa 

de equalizar o número de leitões por fêmea. Neste momento, os leitões foram identificados 

por meio de brinco e distribuídos nos tratamentos.  

No 4º dia de idade, foi administrado o ferro dextrano (Hertafer
®
, Hertapecalier, 

Juatuba, MG), 2 mL (100 mg/mL), pela via intramuscular, na porção cervical do músculo 

trapézio. No mesmo dia, também foi realizado o manejo de desgaste dos dentes com 

desbastador Dremel 300
® 

(Lisboa, Portugal) e administração do toltrazuril (Isocox
®
, Ouro 

Fino, Cravinhos, SP), 1 mL (50 mg/mL) por via oral. 

Aos 14 dias de idade, foram administradas nos leitões, vacina contra Mycoplasma 

hyopneumoniae (Respisure One
®
, Zoetis, São Paulo, SP), dose única de 2 mL, via 

intramuscular e vacina contra Lawsonia intracellularis, (Enterisol
®
, Boehringer Ingelheim 

Vetmedica, Itapecerica da Serra, SP), dose única de 2 mL por via oral. Além dessas, aos 21 

dias os leitões foram vacinados contra o Circovírus Suíno tipo 2 (Fostera PCV
®
, Zoetis, 

Campinas, SP) dose única de 2 mL pela via intramuscular e contra Streptococcus suis 

sorotipo 2 (Porcilis Streptsuis
®
, MSD Saúde Animal, Cotia, SP), dose única de 2 mL por via 

intramuscular. 

A ração pré-inicial foi fornecida ad libitium a partir do 14º até o 35º dias de idade, 

sendo que a ração inicial I foi do 36º ao 50º dia e a inicial II do 51º até 63º dias de idade. 

A remoção das fezes e a limpeza das unidades de maternidade e creche foram 

realizadas diariamente, por meio de fômites (vassoura, pá, mangueira) separados por sala e 

tratamento. 
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5.4 TRATAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Após os leitões terem sido homogeneizados, no primeiro dia de idade, as leitegadas 

foram divididas em dois tratamentos, um grupo denominado ceftiofur (CEF, n=89) e o outro 

controle (CTR, n=85). 

Nos leitões do grupo CEF (EXCEDE
®
, 100 mg/ml Zoetis, Campinas, SP) administrou-

se ceftiofur na dose de 5mg/kg por via intramuscular (porção cervical do músculo trapézio) e 

nos animais do grupo controle, solução fisiológica NaCl 0,9% (Sanoclear
®
, Sanobiol, Pouso 

Alegre, MG), sendo considerado o mesmo volume e a mesma via de administração do grupo 

ceftiofur. A dose administrada para ambos os grupos foi calculada em função do peso vivo 

individual, sendo que cada animal recebeu apenas uma única dose.  

 

 

5.5 DESEMPENHO 

 

 

5.5.1 LEITÕES NA FASE DE MATERNIDADE E CRECHE 

 

 

Os leitões foram pesados individualmente no 1º, 7º, 14º, 21º, 35º, 49º e 63º dia de 

idade, por meio da balança eletrônica portátil (Toledo, São Bernardo do Campo, SP) e o 

ganho de peso médio diário (GPMD) nos intervalos dos 21 aos 35, 36 aos 49 e 50 aos 63 dias 

de idade, sendo calculado pela diferença entre o peso final e o inicial dividido pelo número de 

dias e pelo número de animais da gaiola suspensa (n=4). 

Já o consumo de ração médio diário foi calculado nos intervalos citados acima por 

meio da diferença entre a ração fornecida e a sobra dividida pelo número de dias e pelo 

número de animais na gaiola (n=4). E a conversão alimentar (CA) foi obtida pela divisão 

entre o consumo de ração médio diário e o ganho de peso médio diário, nos intervalos citados 

acima. 
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5.6 AVALIAÇÕES DE ESCORE FECAL 

 

 

Em ambas as fases, maternidade e creche, duas vezes ao dia as baias foram 

inspecionadas e as fezes foram classificadas de acordo com o seguinte escore: 1 (normal, 

fezes sólidas), 2 (pastosa, fezes mais moles que o normal) e 3 (diarreia, fezes líquidas), sendo 

considerado o maior escore observado por baia. Posteriormente, a frequência de dias por 

escore fecal foi dividida em normal (escore 1) e alterada (somatória do escore 2 e 3). 

 

Figura 1 - Escore fecal dos leitões fezes normais (1), fezes pastosas (2) e fezes líquidas (3) 

 

 
 

Fonte: (FERRIN, 2015) 

 

 

 

5.7 OCORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

 

 

Nas fases de maternidade e creche, os leitões foram diariamente inspecionados de 

modo a se verificar a ocorrência de infecções do trato respiratório e digestivo e sistema 

locomotor. 

 

 

5.8 QUANTIFICAÇÃO DE BACTERIA TOTAL NAS FEZES  

 

 

As coletas de fezes para a quantificação de bactérias, foram realizadas aos 0, 7, 14, 21, 

35, 49 e 63 dia de vida dos leitões. As amostras foram coletadas de maneira asséptica em 

coletores universais (JPROLAB
®
, São José dos Pinhais, PR) previamente identificados. 
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Para a quantificação das bactérias fecais, 0,2 gramas de fezes foram diluídas em 1,8 

mL de PBS (solução tampão fosfato-salino) e agitadas em vórtex por 3 minutos, até a 

completa homogeneização. Em seguida as amostras foram centrifugadas à força de 100 x g 

por 3 minutos (LAYCOCK et al., 2012). Após a centrifugação, 500 µL do sobrenadante 

foram transferidos para tubos criogênicos e fixados em 1.500 µL de formaldeído a 4%. As 

amostras foram armazenadas em nitrogênio líquido à -196 ºC.  

Posteriormente, as amostras foram descongeladas a temperatura ambiente e 

homogeneizadas em vórtex por 3 minutos. Depois 20 µL de amostra foram diluídas em PBS 

(1.980 µL) e centrifugadas a uma força de 8.000 x g por 10 minutos. O pellet de bactérias foi 

suspendido em 1.000 µL de PBS e lavado novamente. O pellet de bactérias foi suspendido em 

600 µL de solução de Triton X-100 (Sigma-Aldrich
®
, Saint Louis, Missouri, EUA; 60 µL de 

Triton X-100 a 2% em 390 µL de PBS). Uma alíquota de 272 µL foi corada com 3 µL do 

corante fluorescente Yo-Pro 1, Y3603 (Molecular Probes
®
, Eugene, Oregon, EUA) (7,5 µm) e 

incubadas por 20 minutos a temperatura ambiente e protegido de luz. Após esse período, 

foram adicionados 25 µL das beads (LAYCOCK et al., 2012). As amostras foram 

homogeneizadas em vórtex imediatamente antes das análises.  

As análises foram realizadas no citômetro de fluxo BD FACSAria I (Becton 

Dickinson
®
, San Jose, CA, USA) comandado pelo software BD FACSDiva 6.0(Becton 

Dickinson
®
, San Jose, CA, USA). As células foram excitadas por um laser de argônio de 488 

nm. Todas as amostras foram adquiridas com mesma taxa de aquisição, e durante toda a 

análise as amostras foram homogeneizadas (300 rpm/min). A padronização da contagem 

bacteriana foi realizada com o auxílio de beads (930 - 1070 beads/µL; Ref. 7547053 - 

Beckman Coulter, Brea, CA, EUA) sendo que a contagem de 500 beads determinava o 

término da análise.  A detecção das beads foi realizada no tubo fotomultiplicador (PMT) long 

pass 600 nm e band pass 610/20 nm, e as bactérias foram detectadas no PMT long pass 505 

nm e band pass 530/30 nm. 

As amostras analisadas foram processas pelo software BD FACSDiva 6.0, sendo 

identificadas duas populações (Figura 2A) quanto ao tamanho relativo e complexidade 

interna. Somente as beads com fluorescência positiva no PMT long pass 600 nm e band pass 

610/20 nm foram contadas (Figura 2B) A contagem relativa das bactérias (Figura 2C). 
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Figura 2 - Gráficos gerados a partir do software FACS Diva 6.1 representando a quantificação de bactérias 

presentes nas fezes 

 
Fonte: (CAMPOS, 2016) 

Legenda:  A) Diferenciação das populações por tamanho e granulosidade; B) identificação da população de 

beads por fluorescência; C) identificação da população de bactérias 

 

 

 

5.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

 

No período da maternidade o delineamento foi em blocos casualizados, e a ordem de 

parto, primíparas e 3º parto, foi considerada o bloco. Na fase da creche, os leitões foram 

blocados pelo peso, sendo a gaiola suspensa composta por quatro animais. 

O levantamento dos dados obtidos do experimento foi analisado sob a prévia 

verificação da normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE). 

Os dados também foram submetidos à análise de variância (PROC MIXED) por meio do 

programa SAS (2002), adicionado a medidas repetidas no tempo. As análises para o efeito de 

tratamento e de tempo foram realizadas por Tukey-Kramer, sendo o nível de significância 

considerado de 5%.  
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6 RESULTADOS  

 

 

Os resultados são apresentados de acordo com as fases do sistema de produção, 

maternidade e creche, de modo a facilitar a demonstração e compreensão dos mesmos. 

 

 

6.1 MATERNIDADE 

 

 

Neste tópico são demonstrados os resultados da administração profilática de ceftiofur 

no desempenho, no escore fecal, as principais causas de mortalidade e a quantidade de 

bactérias presentes nas fezes dos leitões até o 21ºdia de vida. 

 

 

6.1.1 Desempenho 

 

 

O peso dos leitões foi influenciado pelo tratamento aos 21 dias de idade (P=0,0002), 

sendo observado um aumento de 410 gramas no peso dos leitões tratados com ceftiofur em 

relação ao controle (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Valores médios e desvios-padrão do peso (kg) dos leitões na maternidade 

 Tratamento 
Dias de Idade (d) Probabilidades 

1 7 14 21 Tratamento Tempo T*T 

Peso 
CEF (n=89) 1,43±0,35 2,55±0,59 4,43±0,94 6,26±1,32ª 

0,1848 <,0001 0,0002 
CTR (n=85) 1,41±0,37 2,58±0,66 4,16±1,04 5,85±1,38

b
 

Fonte: (CAMPOS, 2016) 

CEF - Ceftiofur; CTR - Controle; T*T - Interação entre tratamento e tempo. 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey-Kramer 

(P<0,05).  

 

 

Ao se analisar o ganho de peso diário, não foi verificada interação entre tempo e 

tratamento (P=0,1636). Os leitões tratados com ceftiofur apresentaram um ganho 14,28% 

superior comparado aos leitões controle (P<,0001). E como já era esperado, ocorreu aumento 
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no ganho de peso, independente do tratamento administrado (P<,0001) no decorrer dos dias, 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Valores e desvios-padrão do ganho de peso diário (GPD), kg/animal/dia dos leitões na maternidade 

  
Períodos (d) 

Média
1
 

Probabilidades 

1-7 8-14 15-21 Tratamento Tempo T*T 

GPD 

 

CEF (n=89) 0,18±0,09 0,26±0,06 0,27±0,06 0,24±0,08
A
 

<,0001 <,0001 0,1636 CTR (n=85) 0,17±0,56 0,23±0,06 0,24±0,07 0,21±0,07
B
 

Média
2
 0,18±0,08

b
 0,24±0,06

a
 0,25±0,07

a
  

Fonte: (CAMPOS, 2016) 

Trat - Tratamento; CEF - Ceftiofur; CTR - Controle; T*T - Interação tratamento e tempo 

Média¹: médias obtidas por tratamento; Média²: médias obtidas por períodos de vida dos leitões 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey-Kramer 

(P<0,05) 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey-Kramer 

(P<0,05) 

 

 

6.1.2 Escore fecal 

 

 

Em relação a frequência de dias com escore fecal normal, não foi averiguada interação 

entre o tempo e o tratamento (P=0,3286), assim como também não foi verificado efeito de 

tempo (P=0,5946) e de tratamento (P=0,3914). Vale ressaltar, que os leitões tratados com 

ceftiofur apresentaram maior frequência deste escore (P=0,3914) durante os 21 dias de vida 

em comparação ao controle (91,67% vs 89,11%, respectivamente) (Tabela 3). 

Desta forma, os leitões do tratamento ceftiofur apresentaram uma menor frequência 

(P=0,7613) de dias com fezes alteradas em relação ao grupo controle (10,88% vs 8,33% 

respectivamente). 

 

Tabela 3 - Valores médios e desvios-padrão da frequência de dias (%) dos escores fecais normal e alterado 

 Tratamento 
Períodos (d) Probabilidades 

2-7 8-14 15-21 Tratamento Tempo T*T 

Normal 

(%) 

CEF (n=8) 87,50±24,67 91,07±15,15 96,43±10,10 
0,3914 0,5946 0,3286 

CTR (n=7) 85,71±20,20 89,79±26,99 91,84±16,20 

Alterado 

(%) 

CEF (n=8) 12,50±24,67 8,93±15,15 3,57±10,10 
0,7613 0,5067 0,8358 

CTR (n=7) 14,29±20,20 10,20±26,99 8,16±16,20 

Fonte: (CAMPOS, 2016) 

CEF - Ceftiofur; CTR - Controle; T*T - Interação tratamento e tempo 

Normal – Escore 1; Alterado – Escore 2 e 3 
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6.1.3 Causas de mortalidade de leitões  

 

 

A mortalidade dos leitões não foi influenciada pelos tratamentos, sendo que a principal 

causa de mortalidade foi por inanição, com um aumento de 55% dos animais ceftiofur em 

comparação aos animais do tratamento controle (P=0,3306) seguido pela ocorrência de 

esmagamento (33%) para o tratamento controle (P=0,6497). Já para a artrite observou-se um 

aumento em 1% nos leitões do grupo controle em relação ao ceftiofur (P=0,9898), (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Causas de mortalidade (%) dos leitões 

Fonte: (CAMPOS, 2016) 

 

 

6.1.4 Quantificação de bactérias presentes nas fezes  

 

 

Para a quantidade de bactérias eliminadas nas fezes, não foi observada interação entre 

o tempo e tratamento (P=0,4459), nem efeito de tratamento (P=0,7469), sendo apenas 

averiguado efeito de tempo (P<,0001). Até os 14 dias de idade, houve um aumento no número 

de bactérias presentes nas fezes com posterior redução até o 21 º dia de idade, independente 

do tratamento (Tabela 5). 

 

  

Causas (%) 

Tratamento Probabilidade 

Ceftiofur (n=89) Controle (n=85) Tratamento 

Inanição 7,86 3,53 0,3306 

Esmagado 2,44 3,66 0,6497 

Artrite 2,50 2,53 0,9898 
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Tabela 5 - Valores médios e Erro Padrão da Média para as bactérias presentes nas fezes (log10/g de fezes) 

 Trat 
Períodos (d) Probabilidades 

1 7 14 21 Trat Tempo T*T 

Bact 

CEF 

(n=20) 

2,04±0,48 25,76±3,28 25,87±2,78 15,69±2,34 

0,7469 <,0001 0,4459 CTR 

(n=16) 

1,41±0,36 25,85±3,64 32,64±3,53 16,02±3,62 

Média
1
 1,77±0,32

c
 25,81±2,40

a
 28,71±2,24

a
 15,41±2,00

b
 

Fonte: (CAMPOS, 2016) 

Bact - Quantidade de bactérias presentes nas fezes (log 10/g de fezes); Trat - Tratamento; CEF - Ceftiofur; CTR 

- Controle; T*T - Interação tratamento e tempo 

Média¹: médias obtidas por períodos de vida dos leitões 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma diferem entre si pelo teste de Tukey-Kramer (P<0,05) 

 

 

6.2 CRECHE 

 

 

Neste tópico estão demonstrados os resultados da administração profilática de 

ceftiofur no desempenho, no escore fecal e na quantidade de bactérias presentes nas fezes dos 

leitões do 21 º até o 63ºdia de vida. 

 

 

6.2.1 Desempenho 

 

 

Não foi verificada interação entre tempo e tratamento (P=0,0948) no peso dos animais, 

tampouco efeito de tratamento (P=0,3873), sendo apenas observado o crescimento até o 

período final (P<,0001), (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Valores médios e desvios-padrão do peso (kg) dos leitões no período de creche 

 Tratamento 

Dias de Idade (d) Probabilidades 

21 35 49 63 Tratamento Tempo T*T 

Peso 

CEF (n=20) 6,34±1,20 8,74±1,58 16,26±2,44 24,27±2,83 

0,3873 <,0001 0,0948 CTR (n=19) 5,97±1,15 8,61±1,43 15,85±2,07 23,61±2,41 

Média
1
 5,80±1,21

d
 9,27±1,31

c
 15,25±2,20

b
 24,71±2,09

a
 

Trat - Tratamento; CEF - Ceftiofur; CTR - Controle; T*T - Interação tratamento e tempo 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey-Kramer P<0,05) 

Média1: médias obtidas por períodos de vida dos leitões 

 

De maneira semelhante, os leitões não apresentaram efeito de interação tempo e 

tratamento (P=0,3470) e de tratamento quando isolado (P=0,5577) para o ganho de peso. 

Apenas foi verificado que com o decorrer da idade, os leitões tiveram um aumento no ganho 

de peso (P<,0001) (Tabela 7). Com relação ao consumo de ração, também não foi observado 

efeito de interação tratamento e tempo (P=0,1323) e de tratamento isoladamente (P=0,5916), 

sendo apenas apresentado efeito com o passar dos dias (P<0,0001), (Tabela 7). 

No caso da conversão alimentar, os animais também não apresentaram efeito de 

interação tratamento e tempo (P=0,3356) nem para o efeito de tratamento em isolado 

(P=0,0835), sendo apenas relatado efeito ao longo do tempo (P<0,0001), (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Valores médios e desvios-padrão do Ganho de peso diário (GPD, Kg/animal/dia) do consumo de ração 

diário (CRD, kg/animal/dia) e da conversão alimentar (CA) dos leitões na creche 

 Tratamento 

Períodos (d) Probabilidades 

21-35 36-49 50-63 Tratamento Tempo T*T 

GPD 

CEF (n=20) 0,17±0,05 0,54±0,07 0,57±0,08 

0,5577 <,0001 0,3470 CTR (n=19) 0,19±0,04 0,52±0,06 0,55±0,06 

Média
1
 0,18±0,05

c
 0,53±0,06

b
 0,56±0,07

a
 

CRD 

CEF (n=20) 0,26±0,07 0,73±0,14 1,09±0,13 

0,5916 <,0001 0,1323 CTR (n=19) 0,28±0,06 0,71±0,12 1,07±0,14 

Média
1
 0,27±0,06

c
 0,72±0,13

b
 1,08±0,13

a
 

CA 

CEF (n=20) 1,49±0,28 1,37±0,23 1,98±0,22 

0,0835 <,0001 0,3356 CTR (n=19) 1,52±0,18 1,33±0,27 1,97±0,24 

Média
1
 1,50±0,23

b
 1,35±0,25

b
 1,97±0,23

a
 

Fonte: (CAMPOS, 2016) 

CEF - Ceftiofur; CTR - Controle; T*T - Interação tratamento e tempo 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha ou letras maiúsculas na mesma coluna diferem entre si pelo 

teste de Tukey-Kramer (P<0,05) 

Média1: médias obtidas por períodos de vida dos leitões 
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6.2.2 Escore fecal 

 

 

A frequência de dias com escore fecal normal não foi influenciada pela interação 

tratamento e tempo (P=0,2261), nem efeito de tratamento em separado (P=0,6195), contudo 

apenas foi observado o efeito de tempo (P<0,0001), o qual apresentou um aumento na 

frequência de escore fecal no decorrer dos dias (Tabela 8). 

Também não foi relatado efeito de interação tratamento e tempo (P=0,6485) para a 

frequência de dias com fezes alteradas, tampouco para os efeitos de tratamentos quando 

avaliados isoladamente (P=0,9175), sendo apenas observado o efeito de tempo (P<0,001). O 

período dos 21 aos 35 dias de vida dos leitões, foi notada uma maior frequência de dias com 

fezes alteradas.  

 

Tabela 8 - Valores médios e desvios-padrão da frequência de dias por escore fecal dos leitões na creche 

Escore Fecal Tratamento 

Períodos (d) Probabilidades 

21-35 36-49 50-63 Tratamento Tempo T*T 

Normal 

(%) 

CEF (n=20) 90,0±7,33 98,57±2,93 99,29±2,20 

0,6195 <,0001 0,2261 CTR (n=19) 91,48±9,92 98,81±2,74 96,87±7,36 

Média
1
 90,70±8,56

b
 98,68±2,80

a
 98,21±5,23

a
 

Alterado 

(%) 

CEF (n=20) 10,00±7,33 1,43±2,93 0,71±2,19 

0,9175 <,0001 0,6485 CTR (n=19) 9,82±11,19 1,19±2,74 7,14±11,90 

Média
1
 9,91±9,29

a
 1,31±2,80

c
 3,84±8,95

b
 

Fonte: (CAMPOS, 2016) 

CEF - Ceftiofur; CTR - Controle; T*T - Interação tratamento e tempo 

Escore fecal: Normal - considerado apenas o escore 1; Alterado – considerado a os escores 2 e 3, pastosa e 

líquida 

Média
1
: médias obtidas por períodos de vida dos leitões 

 

 

6.2.3 Causas de mortalidade de leitões 

 

 

No período da creche, dos 21 aos 63 dias de idade, apenas um leitão do grupo tratado 

com Ceftiofur apresentou um quadro de artrite, este animal foi tratado com anti-inflamatório, 

não se obtendo efeito satisfatório, dessa forma, o mesmo foi retirado do experimento para 

receber a terapêutica antimicrobiana adequada. Os demais animais apresentaram outras 

ocorrências de causas variadas, como traumas, principalmente por pisaduras acidentais. 
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6.2.4 Quantificação de bactéria totais nas fezes  

 

 

Para a quantificação de bactérias, não foi observado efeito de interação entre 

tratamento e tempo (P=0,7996) nem de tratamento (P=0,6833), também não foi verificado 

efeito de tempo, embora com uma tendência significativa (P=0,0062). Desta forma, a média 

obtida pelos períodos médios se manteve constante do início da creche, até os 49 dias, com 

um posterior aumento de 39,47% na contagem bacteriana até os 63 dias de vida dos animais 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9 -  Valores médios e Erro Padrão da Média para as bactérias presentes nas fezes (log10/g de fezes) dos 

leitões na creche 

 Tratamento 

Períodos (d) Probabilidades 

35 49 63 Tratamento Tempo T*T 

Bactérias 
CEF (n=20) 35,38±3,65 31,13±3,97 57,64±5,92 

0,6833 0,0062 0,7996 CTR (n=16) 37,60±7,11 37,92±6,47 55,88±7,01 

 Média
1
 36,38±3,72

b
 34,41±3,72

b
 56,85±4,46

a
 

Fonte:(CAMPOS, 2016) 

Bactérias - Quantidade de bactérias presentes nas fezes (log 10/g de fezes); Trat - Tratamento; CEF - Ceftiofur; 

CTR - Controle; T*T - Interação tratamento e tempo 

Média¹: médias obtidas por períodos de vida dos leitões 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey-Kramer 

(P<0,05) 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

7.1. MATERNIDADE 

 

 

Os antimicrobianos são usados profilaticamente na criação de suínos na fase de 

maternidade com intuito de evitar a ocorrência de infecções nos períodos iniciais de vida, uma 

vez que a maioria das infecções que ocorrem neste período decorrem de manejos sanitários 

inadequados, tais como erros na vacinação das matrizes e leitões, trânsito de pessoas sem 

controle na maternidade, descuidos na limpeza e desinfecção, além de muitas granjas não 

respeitarem o vazio sanitário ou reduzirem o período de ocupação mínimo de sete dias dos 

galpões, o que aumenta a carga bacteriana no ambiente. De acordo com Jørgensen et al. 

(2007) na Dinamarca diverso suinocultor tem usado profilaticamente o ceftiofur em leitões 

com um dia de vida para prevenir artrites, meningites, septicemias e diarreias.  

Os animais tratados com o ceftiofur apresentaram maior ganho de peso diário ao longo 

de todo período de aleitamento, o que proporcionou maior peso ao desmame. Inicialmente 

foram tomadas devidas precauções para evitar uma heterogeneidade dos leitões, o que poderia 

influenciar os resultados de desempenho.  

O maior ganho de peso ao longo de todo o período de maternidade para os animais 

pertencentes ao grupo tratado com ceftiofur podem indicar que o antimicrobiano tenha 

selecionado determinadas bactérias em competição com as patogênicas. Esses resultados 

corroboram com Unno et al. (2015), quando estudando leitões com três semanas de idade, 

divididos em controle e tratado com antibióticos promotores de crescimento (clortetraciclina, 

sulfatiazol e penicilina), que encontraram um aumento de ganho de peso nos leitões do grupo 

tratado, justificando seus resultados pela ocorrência da estabilização da microbiota, com 

aumento da riqueza de espécies.  

A possível ocorrência de uma estabilização da microbiota intestinal pode estar 

relacionada a uma seleção de bactérias benéficas reduzindo a carga de bactérias patogênicas, 

como verificado por Brüssow (2015), avaliando o impacto dos antimicrobianos como 

promotores de crescimento na suinocultura. Esse autor apontou que os animais de produção 

ao receberem antibióticos promotores de crescimento ganham mais peso em decorrência do 

impacto causado na microbiota intestinal, principalmente pela inibição de agentes 
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potencialmente patogênicos, reduzindo metabólitos depressores de crescimento, como o 

amoníaco.  

Uma revisão desenvolvida por Gough et al. (2014), sobre o impacto do uso de 

antimicrobianos em crianças pré-púberes, de 1 mês até 12 anos de idade, em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, ou seja, com condições precárias de alimentação e 

sanidade, verificou que as crianças que receberam terapia antimicrobiana, apresentaram um 

maior crescimento, 0,04cm/mês e ganho de peso médio de 23,8g/mês em relação ao grupo 

controle, (que não tiveram contato com antimicrobianos). Uma das possíveis causas deste 

crescimento, seria pelo possível controle de infecções clínicas e subclínicas, e uma possível 

modulação da microbiota intestinal, principalmente quando foram administrados 

antimicrobianos de amplo espectro. Os autores afirmam que os antimicrobianos tiveram 

efeitos em condições precárias, talvez não sendo observado o mesmo efeito em países 

desenvolvidos.  

Com relação ao impacto do uso de antimicrobianos no início da vida, um recente 

estudo desenvolvido por Saari et al. (2015), avaliou o impacto de antimicrobianos durante os 

primeiros meses de vida, sobre o peso, ganho de peso e altura em 12.062 crianças finlandesas 

saudáveis. Por meio de um levantamento de compra dos medicamentos desde o nascimento 

até os 24 meses de idade, foi possível descobrir que a exposição a antimicrobianos, durante os 

6 meses inicias de vida está associado ao aumento da massa corporal em crianças saudáveis, 

além de ganho de peso e crescimento linear em altura, aos dois anos de idade.  

Os baixos índices de infecção evidenciados neste estudo podem estar relacionados a 

uma baixa pressão de infecção devido ao controle sanitário dos animais, uma vez que de 

acordo com Stark (2000) medidas de controle sanitário adequadas promovem redução da 

carga bacteriana no ambiente, diminuindo a ocorrência de infecções como a diarreia. Em 

concordância, Moon e Bunn (1993) apontaram que agentes patogênicos no ambiente, tais 

como a Escherichia coli, nos primeiros dias de vidas dos leitões podem causar diarreia, 

levando a perda de peso e aumento na mortalidade dos animais. 

Em uma pesquisa desenvolvida por Berge et al. (2005), com 30 bezerros recebendo 

antibioticoterapia profilática (sucedâneo de leite contendo neomicina e tetraciclina) observou-

se redução na morbidade e aumento no ganho de peso. Esses autores afirmaram que bezerros 

mantidos em alta pressão de infecção, o uso de antibiótico profilático ou terapêutico faz-se 

necessário, principalmente contra a Salmonella. 

A ausência de efeito do ceftiofur para a quantificação bacteriana nas fezes dos leitões 

pode ter ocorrido pela baixa carga bacteriana do ambiente, além da possibilidade desse 
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antimicrobiano ter atingido uma pequena porcentagem de espécies bacterianas, mesmo sendo 

considerado de amplo espectro. Sugere-se que pode ter ocorrido variação da sua eficácia de 

acordo com a idade dos leitões, uma vez que Langlois et al. (1986) apontaram que o efeito do 

ceftiofur pode diferir entre os rebanhos suínos em diferentes idades, mesmo em rebanhos que 

não recebiam antibiótico na forma profilática a 13 anos.  

Cavaco et al. (2008) demonstraram efeitos da inoculação de uma estirpe específica 

para Escherichia coli (CTX-M-1) com posterior teste de eficácia para ceftiofur, amoxilina e 

cefoquinona, além do grupo controle. Neste estudo foram utilizadas 20 fêmeas suínas com 28 

semanas de idade, oriundas de granjas livres de patógenos específicos, não sendo observadas 

diferenças significativas médias das contagens de coliformes totais entre os tratamentos. De 

maneira semelhante, em estudo mais recente Costa et al. (2015) buscando avaliar o impacto 

do ceftiofur sobre a população microbiana intestinal, não encontraram diferença na 

quantificação bacteriana nas fezes de 24 éguas saudáveis submetidas a administração de 

ceftiofur pela via intramuscular.  

Embora os resultados deste estudo não apontem efeito de tratamentos na quantificação 

bacteriana nas fezes, outras pesquisas demonstram que a administração de antimicrobianos 

pela via intramuscular pode atingir o lúmen intestinal e ocasionar efeitos. De acordo com 

Janczyk et al. (2007) o uso de amoxicilina em dose única pela via intramuscular acarretou 

redução da comunidade bacteriana nas fezes, apresentando mudanças significativas na 

microbiota intestinal de leitões recém-nascidos. 

Da mesma forma, Ferran et al. (2013) demonstraram alterações da microbiota 

intestinal com o uso de antimicrobianos administrados por essa via. Já Jensen et al. (2014) 

avaliaram o impacto do uso profilático ampicilina e gentamicina em leitões prematuros 

experimentalmente, por meio de cesárea aos 105 dias de gestação e demonstraram que leitões 

que receberam terapia antimicrobiana logo após o nascimento, foram colonizados mais 

tardiamente, reduzindo a sua diversidade e a abundância total de espécies microbianas, em 

relação ao grupo controle. Já pesquisa desenvolvida por Blaser e Falkow (2009), verificaram 

uma perda de micro-organismos presentes na infância, devido ao uso de antimicrobianos 

ocasionando futuros problemas de saúde ao hospedeiro. 

Durante as primeiras duas semanas de vida dos leitões foi observado um aumento na 

quantidade de bactérias das fezes de todos os animais. A partir dos 14 dias até os 21 dias de 

idade, quando ocorreu o desmame, houve um declínio das populações microbianas eliminadas 

nas fezes, o que pode estar relacionado ao primeiro contato com a ração pré-inicial, uma vez 

que ela continha o antimicrobiano sulfato de colistina na concentração de 0,1 %. Apesar do 
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conhecimento da influência deste aditivo sobre a população microbiana, optou-se pela sua 

utilização, uma vez que o objetivo do estudo foi avaliar o uso profilático de antimicrobianos 

em uma condição mais próxima possível do manejo adotado pelas granjas comerciais.  

A colistina foi utilizada em subdosagens, visando auxiliar o desempenho dos leitões. 

De acordo com Falagas e Kasiakou (2006) ela possui um efeito bactericida principalmente 

contra micro-organismos gram-negativos, com atividade rápida, chegando ao pico em 4 horas 

após a administração. Além disso, WHO (THE WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006) 

aponta que quando é administrada por via oral a absorção pelo trato gastrointestinal é menor, 

sendo grande parte excretada nas fezes. Dessa forma, embora alguns animais não tenham 

ingerido uma quantidade significativa da ração, todos tiveram algum contato com ela, 

espalhando-a por toda baia, o que pode ter contribuído para a redução bacteriana. Kempf et al. 

(2013) afirmam que a colistina é usada comumente nas rações iniciais dos leitões com função 

de promotor de crescimento no período de maternidade e creche. 

Outro fator que pode ter influenciado a microbiota intestinal dos leitões é a alteração 

gradativa dos nutrientes ingeridos, começando pela ingestão do colostro e na sequência o leite 

materno que tem sua composição alterada ao longo de toda a lactação, sendo que mudanças 

na dieta podem alterar a microbiota intestinal. Tuchscherer et al. (2000) afirmaram que aos 14 

dias de vida dos leitões pode ocorrer uma redução na frequência de mamadas, o que pode 

influenciar diretamente a composição da microbiota intestinal dos leitões.  

A alteração na composição do leite das matrizes foi descrita por Frese et al. (2015) 

quando afirmaram que durante o período de aleitamentos dos leitões ocorre um aumento 

gradual da diversidade da microbiota intestinal sem a substituição pela microbiota 

estabelecida, a medida em que ocorre uma variação na composição do leite durante a 

maternidade, devido principalmente ao metabolismo bacteriano por carboidratos disponíveis. 

Bian et al. (2016) demonstraram alterações na composição do leite de porcas aos 14 dias de 

lactação com diferenciação na microbiota fecal. 

 

 

7.2 CRECHE 

 

 

O período de creche é um momento extremamente delicado para o desenvolvimento 

dos leitões, devido à ausência da mãe, privação imediata do leite, exclusiva alimentação 

sólida, além da mistura de lotes, o que ocasionará uma nova disputa por hierarquia. Também 



Discussão  48 

Gustavo Amorim de Campos 

ocorre neste período uma mudança de ambiente, onde não há mais acesso ao escamoteador, 

sendo necessária a adaptação, inclusive da nova microbiota presente nestas novas instalações, 

dando continuidade assim à colonização nos leitões no período de creche.  

Konstantinov et al. (2004) descreveram que após o desmame são observadas 

alterações gastrointestinais, tanto na estrutura celular quanto na microbiota com um aumento 

acentuado de enterobactérias. Uma pesquisa desenvolvida por Pajarillo et al. (2014), no qual 

avaliaram 15 leitões durante os períodos, aos 28 dias (antes do desmame) e aos 42 dias de 

vida, demonstraram que a microbiota intestinal foi alterada nesse período devido 

principalmente a alteração na dieta, embora, o estresse ao desmame seja capaz de alterar a 

microbiota também.  

Ao desmame (21 dias), os leitões que receberam o tratamento com ceftiofur, 

apresentaram uma média de peso de 400 gramas a favor em relação à média do grupo 

controle, como relatado por Mores et al. (2010), e o peso ao desmame influencia diretamente 

no ganho de peso diário e na viabilidade destes animais durante a creche, sendo um dos 

fatores de maior impacto na suinocultura. Contudo, com o decorrer do tempo, esses animais, 

não conseguiram manter essa diferença, sendo apenas observado efeito crescente ao longo do 

tempo.  

Da mesma forma, que o consumo de ração médio diário não diferiu entre os 

tratamentos, o mesmo foi verificado por Ke et al. (2014) que avaliaram 150 leitões recém-

desmamados com aluminosilicato de sódio, tetraciclina e ração comercial e observaram que o 

uso de antimicrobianos não interferiu no consumo de ração médio diário.  

A conversão alimentar não apresentou alteração entre os tratamentos, o que pode ser 

favorável, uma vez que o uso profilático do ceftiofur poderia selecionar bactérias na 

microbiota intestinal, que competissem com os nutrientes, ou mesmo liberando metabólitos, 

reduzindo o aproveitamento dos nutrientes, prejudicando o crescimento dos animais. Esta 

ausência de efeito dos antimicrobianos sobre a conversão alimentar, também foi relatada por 

Cho et al. (2012), ao avaliarem camundongos recém desmamados com diferentes 

antimicrobianos, como penicilina, vancomicina, clortetraciclina via água em doses 

subterapêuticas, sendo apenas observada redução de massa magra e aumento de gordura 

corporal nos animais que receberam antimicrobianos, devido possivelmente a maior 

colonização do gênero Firmicutes, que é capaz de melhorar o aproveitamento de carboidratos 

estruturais, com o aumento dos ácidos graxos de cadeia curta. 

Durante o período de creche, apenas um leitão, do grupo ceftiofur, apresentou artrite. 

Inicialmente ele recebeu anti-inflamatório, contudo, não obteve resultados satisfatórios, sendo 
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assim, retirado experimento, para que pudesse receber uma terapêutica antimicrobiana 

adequada. A baixa ocorrência de infecções durante o período da creche, pode ser decorrente 

de uma menor pressão de infecção na maternidade. Por mais que a medidas sanitárias de 

limpeza e higiene apresentam grandes vantagens para o ciclo de produção, Schmidtet et al. 

(2011) demonstraram que com o tempo, essa limpeza, poderia inibir certas bactérias benéficas 

como as do gênero Firmicutes, o que poderia influenciar negativamente no desempenho dos 

animais, de forma geral. 

Quando avaliada a frequência de escore fecal alterado, apenas foi verificado maior 

ocorrência nos primeiros dias logo após o desmame. Possivelmente, devido a reestruturação 

do epitélio intestinal, uma vez que o fornecimento de alimentos 100% sólidos acabam 

influenciando na estrutura intestinal, posteriormente, obteve-se uma redução na frequência 

(dos 35 aos 49 dias de vida) seguida de um leve aumento de fezes nos últimos 14 dias do 

estudo.  

Da mesma forma, como relatado por Xiao et al. (2014), reduções significativas na 

altura das vilosidades e a relação da altura das vilosidades e profundidades de criptas foram 

averiguadas no terceiro e sétimo dia após o desmame, retornando ao normal, aos 35 dias de 

idade diminuíram, ou seja, o epitélio demorou cerca de 14 dias para se reestruturar, reduzindo 

assim, a porcentagem de diarreias, como visto no nosso experimento, embora no presente 

estudo, uma baixa ocorrência de fezes alteradas foi observada. 

Essas reduções nas vilosidades intestinais nos primeiros dias de creche podem ser 

melhor explicadas segundo Bomba et al. (2014), que testaram dietas contendo ácido sórbico e 

farinha de cevada, em 16 leitões, dos quais, 2 animais de cada tratamento foram abatidos para 

uma análise histológica ao desmame (28 dias de idade), não sendo identificada lesão 

patológica até o 5° dia, contudo, após esse período verificou-se 58% de diarreia em todos os 

animais, independente da dieta fornecida. Deve ser associado a este fato, que uma baixa 

ingestão de alimentos durante os dias iniciais da creche, poderia levar estes animais a um 

estado catabólico, reduzindo assim, as vilosidades intestinais.   

Isso corrobora com Mach et al. (2015), que avaliaram a microbiota intestinal de 32 

leitões, dos 14 aos 70 dias de idade e não detectaram diarreias durante o experimento, da 

mesma forma em que não identificaram uma diferença na riqueza da microbiota entre os 

sexos dos leitões da mesma leitegada, por meio da composição microbiana fecal avaliada por 

16 S rRNA. 

Uma outra questão a ser levantada durante o experimento, seria que o uso profilático 

de ceftiofur com 1 dia de vida, não teria influência sobre a microbiota intestinal dos leitões ao 
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desmame, uma vez que logo na primeira semana de vida, o antimicrobiano já teria sido 

metabolizado por completo. Contudo, segundo Janczyk et al. (2007), comprovaram que uma 

única dose do antimicrobiano amoxicilina pela via intramuscular, ocasionou alterações na 

microbiota intestinal dos leitões, persistindo mesmo após a completa metabolização da droga, 

no caso, até os 39 dias de vida, que foi o período deste experimento.  

A quantificação de bactérias presentes nas fezes, da mesma forma que na maternidade, 

não apresentaram diferença entre os tratamentos. Sendo mantidas constante para todos os 

animais até os 49 dias de vida, sendo visto um posterior aumento de bactérias até o final do 

experimento. Possivelmente este aumento é decorrente de uma estabilização da microbiota e 

junto com o desenvolvimento dos animais, principalmente do trato gastrointestinal, decorrente 

de uma maior ingestão de alimentos. 

Um estudo desenvolvido por Costa et al. (2015), quando avaliaram o impacto do 

ceftiofur, trimetropin sulfadiazina e penicilina sobre a alteração na microbiota intestinal em 24 

éguas sadias, demonstraram que todos estes fármacos ocasionam efeitos na microbiota até 

cinco dias após a administração. Desta forma, o ceftiofur administrado em nosso experimento, 

já teria perdido efeito até o período de creche, obtendo assim, os mesmos resultados do que os 

animais submetidos ao tratamento controle.  

Castilho et al. (2014) também não encontraram alteração no número de bactérias 

quando 32 leitões recém desmamados, com 18 a 22 dias de idade, foram submetidos a três 

aditivos utilizados na suinocultura, o butirato de sódio a 0,3%, avilamicina 0,04% e extrato de 

plantas a 0,03%, quando quantificaram a população microbiana ao longo de todo o trato 

gastrointestinal por PCR.  

Da mesma forma, Garcia et al. (2016) quando avaliaram o impacto da microbiota de 

30 leitões desmamados aos 14 e 21 dias, em que esses animais foram abatidos um dia antes do 

desmame, quatro dias, 20 dias e 40 dias após o desmame, não encontraram diferença na 

contagem de micro-organismos anaeróbios, por meio da técnica de diluição em série.  

Segundo um estudo de Kim et al. (2011), em experimento com 500 leitões com idade inicial 

de 70 dias, sem contato algum com antimicrobianos, durante 15 semanas, coletaram as fezes 

de leitões em intervalos a cada 3 semanas, demonstraram que a microbiota intestinal, ia cada 

vez mais se convergindo, ou seja, reduzindo a sua heterogeneidade, quando os animais estão 

sob as mesmas condições ambientais e nutricionais. 

. 
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8 CONCLUSÕES  

 

 

 Diante do exposto, e baseado nos resultados pode-se concluir: 

 

1. A administração profilática de ceftiofur no primeiro dia de vida do leitão não reduziu a 

ocorrência de manifestações clínicas na maternidade e na creche. 

2. Os leitões tratados com ceftiofur profilaticamente apresenta melhor desempenho 

durante o aleitamento, mas não na fase de creche. 

3. A administração de ceftiofur profilaticamente no primeiro dia de vida do leitão não 

reduziu a frequência de dias com escore fecal alterado na maternidade e na creche. 

4. Os leitões que receberam o tratamento ceftifor profilaticamente no primeiro dia de 

vida não eliminaram menor quantidade de bactérias totais nas fezes na maternidade e 

na creche. 
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