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RESUMO 

 

As doenças respiratórias na suinicultura têm atingido uma elevada importância 

económica que, em determinados casos, limita a eficiência da produção, podendo tornar-se a 

maior causa de perdas económicas. No caso do Actinobacillus pleuropneumoniae (App), estas 

perdas podem ocorrer de várias formas, tais como: taxas de mortalidade e morbilidade elevadas, 

baixas taxas de crescimento, deficientes índices de conversão e custos de profilaxia e metafilaxia, 

entre outros. 

Este ensaio teve como objectivo a avaliação dos efeitos da utilização de uma vacina 

contra App em suínos de engorda, permitindo desta forma comparar o desempenho produtivo de 

animais vacinados (n=288) com o de animais não vacinados (n=261). Esta experiência foi realizada 

numa exploração comercial com 800 porcas reprodutoras, tendo desta forma o ensaio decorrido 

num contexto de campo. Para tal foram efectuadas pesagens dos animais aos 79, 100, 132, e 159 

dias de idade. Estes dados permitiram o cálculo do peso médio dos animais e do seu ganho médio 

diário. Em cerca de metade destes animais foi feita ainda a avaliação do consumo alimentar, que 

permitiu determinar a ingestão diário de alimento e o índice de conversão.  

A avaliação dos resultados revelou que não houve diferenças nas performances dos 

animais dos 2 tratamentos nos vários indicadores avaliados (peso médio dos animais, ganho 

médio diário, ingestão alimentar, índice de conversão e taxa de mortalidade). Pela avaliação dos 

resultados dos animais nos 2 tratamentos podemos concluir que durante o ensaio não ocorreu 

nenhum foco de doença, pois estes tiveram boas performances em comparação com os valores 

obtidos a nível europeu. Esta conclusão foi ainda validada pela análise dos pulmões em 

matadouro, não tendo sido registadas lesões significativas compatíveis com infecção por 

Actinobacillus pleuropneumoniae. 
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ABSTRACT 

 

Respiratory diseases in pig production have achieved a high economic importance, in 

certain cases, limits the efficiency of the production and become a major cause of economic 

losses. In the case of Actinobacillus pleuropneumoniae (App), these losses can occur in several 

ways such as: high mortality and morbidity, low growth rates, low feed efficiency, high 

prophylactic and treatment costs, among others. 

The objective of this work was assessing the effects of the use of a vaccine against App in 

fattening pigs and compare the performance of vaccinated animals (n = 288) against unvaccinated 

animals (n = 261). This experiment was conducted in a field context in a pig farm with 800 

reproductive sows. The animal weight was measured at days 79, 100, 132, and 159 of age. These 

data allowed the calculation of the average weight of the animals and their average daily gain. 

The evaluation of the alimentary intake were made to some of this animals (approx. 50%), which 

allowed to determine the daily feed intake and feed conversion. 

The evaluation of results revealed no differences in the performances of the two animal 

groups, like in average animal weight, average daily gain, feed intake, feed conversion and 

mortality. We can conclude that during the test there was no outbreak of disease, because the 

pigs had good performances compared with the values obtained at the European level. This 

conclusion was further validated by analysis of the lungs in abattoirs, there have been no 

significant injuries and compatible with Actinobacillus pleuropneumoniae infections. 

 

 

Key - words: Actinobacillus pleuropneumoniae, productive performances, vaccination, pigs 
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1 Introdução 
 

A produção e comércio de carne de suíno registaram um forte crescimento, a nível mundial, 

nas últimas décadas. No entanto, no ano de 2008, o sector foi afectado por uma forte crise, 

principalmente na Europa e América do Norte, devido ao aumento do preço dos cereais, matéria-

prima essencial no fabrico dos alimentos compostos utilizados, e à diminuição do preço da carne 

de suíno (GPP/MAMAOT, 2012). 

No que diz respeito ao consumo total per capita da União Europeia a carne mais consumida 

é a de porco, tendo tido um consumo de 40,9 kg per capita no ano de 2009. Observa-se que 

Espanha é um dos principais consumidores de carne de porco, seguida da Dinamarca, Áustria e 

Alemanha, enquanto que o país onde se consome menos carne de porco é o Reino Unido. No caso 

de Portugal o consumo per capita no ano 2011 foi de 46,0 kg, tendo sido este o menor valor dos 

últimos 5 anos. Contudo, verificou-se um aumento de cerca de 16,8 kg nas últimas 2 décadas, na 

carne de porco consumida anualmente pelos portugueses (GPP/MAMAOT, 2012). 

O aumento do consumo da carne de porco a nível mundial nas últimas décadas levou a uma 

intensificação da produção suína. Em Portugal essa intensificação na produção de suínos teve 

início nos finais da década de 70, tendo levado a um aumento dos processos de patologias 

respiratórias (Vieira-Brito, 1997). 

Um dos vários agentes patológicos ao nível respiratório é o Actinobacillus 

pleuropneumoniae (App), sendo ele o causador da habitualmente denominada pleuropneumonia 

contagiosa dos suínos, cuja ocorrência tem vindo a aumentar nos países onde a intensificação da 

produção é maior. 

Contudo, os sistemas modernos de exploração suinícola têm tentado minimizar a 

transmissão e evolução destes agentes infecciosos (Golberg, 2006). Esta melhoria da qualidade 

das práticas de maneio e produção de suínos tem minimizado a evolução das várias patologias. 

No entanto, esta melhoria não tem tido efeito prático nalguns agentes infecciosos, como 

Haemophilus parasuis, Streptococcus suis e Actinobacillus suis. Desta forma, agentes que 

raramente eram responsáveis por provocar problemas graves de doença nas explorações de 

suínos, são agora importantes focos de infecção. Para além disso, têm surgido novas síndromes 

virais, que associadas a App agravam as perdas económicas na indústria suinícola, tais como a 

Síndrome Respiratória e Reprodutiva Suína (PRRS), Circovírus porcino tipo 2 (PCV-2) e Gripe Suína 

(Benfield, 2008). 
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Assim, a emergência ou reaparecimentos de alguns vírus que têm vindo a afectar as 

explorações suinícolas, está associado a três razões principais: 

- Utilização de métodos antiquados para estabelecer a imunidade natural nas 

reprodutoras, o que faz com que não haja uma boa imunização da descendência sob a 

forma de anticorpos maternais; 

- A dificuldade em eliminar os vírus mais recentemente identificados; 

- O facto de estes vírus encontrarem na matéria orgânica um refúgio, que lhes 

proporciona protecção contra o efeito de destruição dos desinfectantes (Gadd, 2006).  

Devido a todos estes factores atrás referidos e prevendo-se uma crescente procura de 

carne de porco, há assim uma maior necessidade de encontrar processos que promovam a saúde 

e o bem-estar dos animais e a sua produção, ao mesmo tempo que garantam maiores 

rendimentos às explorações (Sotillo e Méndez, 2004).  
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2 Patologias Respiratórias na Fase de Engorda 
 

2.1 Principais patologias 
 

As patologias respiratórias devem ser vistas como o resultado de uma complexidade de 

factores, como por exemplo: eventos infecciosos, ambientais, de maneio e genéticos. A etiologia 

das doenças respiratórias é multifactorial, não devendo ser apenas considerado um agente 

infeccioso em particular, mas também outros factores (Sørensen et al., 2006). 

As doenças respiratórias são um problema comum na produção suinícola em todo o mundo 

(Sørensen et al., 2006). Os agentes patogéneos bacterianos mais frequentemente isolados são: 

Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, 

Streptococcus suis e Haemophilus parasuis. Enquanto que os patogéneos virais mais comuns são: 

vírus do síndrome respiratório e reprodutivo suíno (PRRSV), vírus da gripe suína, circovírus tipo 2 

(PCV-2) e coronavírus respiratório suíno (Thacker, 2001). Os patogéneos mais frequentemente 

isolados divergem entre países, contudo pode-se referir que o PRRSV é o mais frequente 

patogéneo a nível internacional (Thacker, 2001). Todavia, recentemente o App tem também  

surgido com frequência (Beskow et al., 2008). 

A doença respiratória raramente é o resultado da infecção por apenas um agente 

patogéneo, pois muitas vezes são vários os patogéneos envolvidos. Normalmente um age como 

agente patogénico chave, abrindo o caminho para infecções secundárias, diminuindo também os 

mecanismos de defesa locais e sistémicos. Geralmente, os agentes chave são vírus ou 

micoplasmas, sendo as bactérias os agentes secundários. Por exemplo, a susceptibilidade em 

suínos para o App  aumenta após uma infecção de gripe, de PRRS ou pela doença de Aujeszky (Pol 

et al., 1997). 

Os suínos em fase de engorda com idade entre 14 e 20 semanas são os mais 

frequentemente afectados por PRRSV (Thacker, 2001). Geralmente, a morbilidade destas doenças 

é elevada, enquanto a mortalidade é variável, dependendo dos agentes causais envolvidos 

(Sørensen et al., 2006). O PRRSV é caracterizado pelo atraso do crescimento, diminuição da 

eficiência de conversão alimentar, anorexia, febre, tosse e dispneia. As lesões são encontradas 

principalmente na região dorso-caudal dos pulmões e geralmente ocorre pleuresia fibrosa dos 

lobos diafragmáticos.  

O Circovírus tipo 2 é uma doença emergente caracterizada pelo atraso de crescimento, 

emagrecimento progressivo, palidez da pele, anemia, dispneia e aumento na taxa de mortalidade, 

estando actualmente presente na produção de suínos em todo o mundo (Chae, 2005). O PCV-2 



Avaliação dos efeitos da vacinação contra Actinobacillus pleuropneumoniae em suínos na engorda  

 

4 

também está relacionado com a doença do complexo respiratório, digestivo e reprodutivo e os 

seus sintomas são: lesões na pele; falta de apetite; perda de peso excessiva; e dificuldades de 

locomoção. Os animais com esta doença morrem rapidamente, estando a causa de morte 

relacionada com uma insuficiência renal aguda (Grau-Roma et al., 2011). 

No caso da doença de Aujeszky os sinais respiratórios são identificativos da doença 

sobretudo em suínos em crescimento/engorda. A morbilidade é muito alta, podendo alcançar os 

100%, mas em casos mais leves a mortalidade é baixa, 1-2%. Aparecem sinais do sistema nervoso 

central (SNC), mas apenas esporadicamente e podem variar desde tremores musculares leves a 

convulsões violentas. Aparece uma rinite que produz espirros e corrimento nasal evoluindo para 

uma pneumonia, resultando numa tosse seca e dispneica, especialmente quando os suínos são 

obrigados a mover-se. Ocorre uma perda considerável de peso corporal. A duração dos sinais 

clínicos é de 6-10 dias e a recuperação é rápida quando a febre desaparece e volta o apetite 

(Kluge et al., 1999). 

O impacto económico das doenças respiratórias é considerável, devido, principalmente, à 

redução do crescimento e da eficiência alimentar (Straw et al., 1990). Na verdade, as doenças 

respiratórias estão entre as doenças mais devastadoras na produção intensiva de suínos 

(Guerrero, 1990). O impacto económico mais severo verifica-se quando a doença respiratória 

ocorre no início de vida ou é agravada por outras doenças (Bernardo et al., 1990) ou pelo 

ambiente adverso (Stark, 2000). Para além dos aspectos económicos, as questões relacionadas 

com o bem-estar animal são também um problema que tem sido abordado (Stark, 1998).  

Têm sido feitas numerosas tentativas para controlar os problemas respiratórios através de 

diferentes métodos. O desenvolvimento de efectivos livres de patogéneos específicos (SPF) tem 

sido a mais eficaz embora muitos desses efectivos se tenham tornado re-infectados numa fase 

posterior, devido à transmissão aérea da doença (Stark et al., 1992). Além da erradicação, várias 

medidas de controlo destinadas a reduzir o risco de infecção dentro da exploração podem ser 

aplicadas, como por exemplo: mudanças de maneio, vacinação e medicação (Sørensen et al., 

2006). 
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3 Actinobacillus Pleuropneumoniae 
 

3.1 Caracterização da doença 
 

O Actinobacillus pleuropneumoniae (App) é o agente etiológico da pleuropneumonia em 

suínos, e está entre os agentes patogénicos bacterianos pulmonares mais importantes em todo o 

mundo. Na sua forma mais virulenta o App induz uma pleuropneumonia fibrinohemorrágica 

rápida e fatal em suínos de todas as idades (Gottschaalk e Taylor, 2006; Chiers, 2004; Nicolet, 

1992). Os animais sobreviventes ficam, frequentemente, como reservatórios de bactérias 

inactivas nos pulmões ou amígdalas, órgãos pouco permeáveis à acção dos antibióticos, e que se 

tornam, mais tarde, fonte de novos surtos. A importância económica do App deve-se 

principalmente ao aumento da taxa de mortalidade, à diminuição da produtividade, e aos custos 

da medicação em surtos agudos e acções profilácticas (Gottschalk, 2012). 

A virulência das diferentes estirpes de App é muito variável. Algumas estirpes provocam 

uma mortalidade elevada enquanto outras não têm virulência e outras ainda têm uma virulência 

intermédia (Gottschalk et al., 2003).  

Esta patologia está relativamente bem controladas nos Estados Unidos e Canadá mas é 

ainda um grande problema nos países da América Latina, Ásia e Europa. Certas estirpes de App 

também se podem manifestar através de infecções endémicas insidiosas nos efectivos, 

funcionando como um patogéneo secundário que contribui para aumentar a mortalidade em 

conjunto com outros patogéneos víricos e bacterianos, provocando o Complexo de Doenças 

Respiratórias dos Suínos (PRDC) (Gottschalk et al., 2003). 

O App pode ser frustrante para os profissionais da suinicultura. Muitos efectivos podem 

ser afectados por diferentes estirpes que podem estar presentes nas amígdalas, cavidade nasal e 

lesões pulmonares crónicas. Os efectivos podem ser portadores de estirpes de elevada virulência 

por longos períodos de tempo sem que manifestem a doença ou sem lesões sugestivas desta no 

momento do abate. Os portadores individuais de App dificilmente são identificados. Os surtos 

podem aparecer subitamente na presença de doenças concomitantes, como consequência de 

alterações de maneio ou outros factores de stress. Não existem ainda disponíveis kits de teste 

que permitam identificar de forma definitiva ou diferenciar estirpes altamente virulentas de App 

de estirpes menos virulentas (Gottschalk, 2012). 

Tanto o agente como a doença têm sido estudados de forma exaustiva. Os conhecimentos 

adquiridos permitiram melhores testes de diagnóstico, novas vacinas e estratégias de erradicação 

relativamente efectivas. Contudo o App continua a ser uma causa significativa de perdas 
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económicas na produção intensiva de suínos, continuando a ser necessário o desenvolvimento de 

mais estudos neste campo (Gottschalk, 2012). 

A identificação precoce de lotes infectados com a doença na sua fase subclínica é 

importante para o controlo da doença, uma vez que os animais portadores são a fonte principal 

da transmissão entre os diversos lotes que compõem o efectivo (Gottschaalk e Taylor, 2006). 

 

 

3.2 Agente etiológico 

 

O agente etiológico Actinobacillus pleuropneumoniae (Haemophilus pleuropneumoniae, 

Haemophilus parahaemolyticus - designações anteriores) é um agente infeccioso do sistema 

respiratório que tem especificidade para os suínos. As primeiras observações desta doença foram 

feitas na Grã-Bretanha, Califórnia e Argentina por Pattison em 1957, Matthew e Pattison em 1961 

e Shope em 1964, sendo este último a sugerir o nome de Haemophilus pleuropneumoniae para 

este agente (Chiers, 2004) 

O agente etiológico App é um bastonete pequeno, Gram-negativo e capsulado com uma 

morfologia de cocobacilo. Tem como característica a sua actividade hemolítica no meio de cultura 

agár-sangue. Este agente tem dois biótipos, o biótipo I é NAD-dependente e o biótipo II é NAD-

independente, mas requer a presença de nucleótidos específicos de piridina ou nucleótidos 

percursores de piridina para a biossíntese de NAD. Além disso, o App produz um aumento da zona 

de hemólise no interior da zona de lise parcial em torno de Staphylococcus aureus (Nicolet, 1992). 

Em culturas antigas ou em condições não óptimas de crescimento podem ocorrer formas 

filamentosas que são mais perceptíveis entre as 24 e as 96 h de incubação.  

Para a realização de um diagnóstico, o App tem de ser distinguido de outros haemophili que 

ocorrem em suínos, como por exemplo H. parasuis e Haemophilus sp. no caso do biótipo I, e dos 

actinobacilos isolados normalmente nos porcos, no caso do biótipo II (Nicolet, 1992). A 

especificidade serológica é dada pelos polissacáridos da cápsula e pelos lipopolissacáridos 

celulares (Nicolet, 1992). 

 

 

3.3 Epidemiologia 

 

O App está disseminado por todo o mundo e a distribuição dos serótipos revela que a 

prevalência de alguns deles varia de país para país como podemos ver na tabela 1. A sua 
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epidemiologia está significativamente correlacionada com a industrialização da produção de 

suínos (Gottschaalk e Taylor, 2006; Chiers, 2004; Nicolet, 1992). 

 

Tabela 1: Distribuição geográfica dos serótipos de Actinobacillus pleuropneumoniae (Vanden Bergh et al., 2008; Chiers, 
2004; Dubreuil, et al., 2000) 

 

O App é um patogéneo do tracto respiratório que tem os suínos como único hospedeiro 

susceptível. Depois da infecção a bactéria pode persistir nas lesões pulmonares e/ou nas 

amígdalas e, menos frequentemente, na cavidade nasal sendo que o período de incubação pode 

País Serótipo 

Prevalência Dominante 

Alemanha 2,3,5,5,6,7,9,10 9,2,7 

Argentina  1,2,3,5,12 1 

Austrália 1,2,3,7,12,15 12 (41%), 1 (30%), 7(24%) 

Bélgica 2,3,5,6,7,8,9,10,11 2 (36%), 3 (28%), 9 (15%), 5(10%) 

Brasil 1,3,4,5,7,9 5,3 

Canadá 1,2,3,5,6,7,8,10 1 (68%), 5 (23%), 7,1,12(9%) 

Chile 1,5 1,5 

Coreia 2,3,5,7 2 (52%), 5 (28%), 6 (11%), 7 (2%) 

Croácia 2,7,8,9 2,9 

Dinamarca 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12 2 (84%), 6(11%) 

Espanha 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 4 (42,2%), 7 (22,5%), 2 (12,8%) 

EUA 1,3,5,7,8,9 1,5 

França 2,3,7,8,9 9 

Holanda 1,2,3,5,7,8,9,11 2,9,11 

Hungria 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12 3,2,7 

Itália 1,2,3,4,5,7 5 

Irlanda 3 3 

Japão 1,2,3,5,6,7,8,9,12 2 (52,5%), 1 (36,3%), 5 (6,2%) 

México 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,8 

Noruega 2 2 

Polonia 1,2,5,9 1,9 

Reino Unido 1,2,3,5,6,7,8,10 2,3,8 

República Checa 9,2,11 9(46,5%), 2 (18,5%), 11(14,2%) 

Suécia 2,3,4 2 

Suíça 2,3,7,9 2 

Taiwan 1,2,3,5 1,5 

Venezuela 1,2,3,4,6,7 1 
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ser muito variável. Os animais que recuperam de episódios agudos podem permanecer 

portadores durante vários meses (Gottschaalk e Taylor, 2006; Chiers, 2004). 

O contacto directo entre porcos ou através das secreções nasais, a uma distância inferior 

a dois metros, é a principal forma de transmissão da doença. Em surtos agudos, a infecção pode 

espalhar-se a outros porcos de parques vizinhos. Estes dados sugerem um papel importante dos 

aerossóis na transmissão da doença a grandes distâncias dentro do pavilhão. Uma vez que a 

descarga nasal em surtos agudos pode chegar às 109 bactérias/ml de muco, a transmissão 

indirecta, através do pessoal da exploração pode ocorrer. A transmissão por pequenos roedores e 

pássaros é duvidosa uma vez que o App ainda não foi isolado nestes animais. A transmissão aérea 

de App entre explorações ainda não foi confirmada (Chiers, 2004). 

A introdução da doença através da inseminação artificial ou transferência de embriões é 

pouco provável uma vez que o tracto genital não é um local comum da infecção e os 

antimicrobianos do diluidor iriam prevenir a sobrevivência de organismos contaminantes. A 

sobrevivência da bactéria no meio ambiente é considerada de curta duração, contudo, quando 

protegidos por mucos ou outras matérias orgânicas, podem sobreviver vários dias ou até semanas 

e também podem sobreviver em água limpa por períodos superiores a 30 dias a 4 °C (Gottschaalk 

e Taylor, 2006).  

A doença (ou um novo serótipo) é introduzida num efectivo susceptível maioritariamente 

pela entrada de animais assintomáticos infectados de forma crónica. Na fase aguda da doença, a 

morbilidade é geralmente elevada. A mortalidade depende em particular da virulência da estirpe 

e do ambiente, no entanto, há outros factores que também a influenciam, como a sobrelotação, 

as condições climáticas, as mudanças bruscas de temperatura e a humidade relativa alta, 

juntamente com uma ventilação insuficiente, que podem contribuir para o desenvolvimento e 

propagação da doença e, consequentemente, também para a morbilidade e mortalidade. Pelos 

factos atrás referidos não é surpreendente que a maior incidência de focos seja observada em 

lotes de suínos em crescimento e em engorda, principalmente em época de condições 

meteorológicas adversas. Em geral, lotes com um número elevado de suínos misturados com 

frequência têm um risco superior do que lotes pequenos ou lotes em unidades separadas. Os 

dados de campo sugerem que a morbilidade e a mortalidade podem ser agravadas pela presença 

de infecções prévias com outros patogéneos respiratórios como os Mycoplasma hyopneumoniae, 

e os vírus da doença de Aujeszky e do Síndrome Respiratório e Reprodutivo Suíno (PRRS) (Chiers, 

2004; Gottschaalk e Taylor, 2006). Apesar disto, alguns estudos experimentais mostram que a 

infecção combinada com  App e  PRRSV pode não resultar necessariamente numa doença mais 

grave (Pol et al., 1997).  
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No caso de porcas reprodutoras infectadas, estas irão transmitir a infecção à 

descendência. Tem sido sugerido que apenas alguns leitões são infectados por App pela sua 

progenitora durante o período de amamentação (quando o nível de anticorpos maternos é 

geralmente elevado), e que esses leitões infectados disseminam a infecção aos outros suínos após 

o desmame, período em os níveis detectáveis de anticorpos colostrais contra App está em 

declínio (Vigre et al., 2002). Estes dois eventos (colonização e nível de anticorpos do colostro) 

estão provavelmente associados. A persistência de anticorpos colostrais em leitões pode variar de 

duas semanas a dois meses, esta variação deve-se principalmente ao nível inicial de anticorpos 

adquiridos através do colostro e à técnica serológica utilizada para os medir (Vigre et al., 2003). 

 

 

3.4 Factores de virulência e patogénese da infecção 

 

O período de incubação do App pode ser bastante variável. Em certos casos a inoculação 

dos suínos com elevado número de App virulentos pode levar a uma pleuropneumonia fatal em 

apenas 3 horas (Gottschalk, 2012). A patogénese da pleuropneumonia suína tem sido 

amplamente estudada, tanto em termos do desenvolvimento de lesões como da relação da 

bactéria com os tecidos a um nível mais molecular. A infecção é geralmente transmitida por 

aerossóis ou por contacto directo, com o App a entrar no trato respiratório através da inalação, 

podendo em certos casos a infecção ficar restrita apenas ao trato respiratório superior. Este facto 

deve-se aos animais transportarem o patogéneo na cavidade nasal e/ou nas amígdalas por largos 

períodos sem que apresentem sinais clínicos da infecção (Chiers, 2004). 

Após a inalação, as bactérias ligam-se preferencialmente às células do tracto respiratório 

inferior, tais como as células ciliadas dos bronquíolos terminais e as células epiteliais alveolares. 

Os factores de virulência responsáveis por este fenómeno ainda não estão devidamente 

caracterizados. As fímbrias são as estruturas responsáveis pela adesão de vários patogéneos. No 

caso do App as responsáveis por esta adesão são as fímbrias tipo 4 (Dom et al., 1994). Em 

contraste, o App não se liga bem aos cílios, ao epitélio traqueal ou aos brônquios. Contudo, 

parecem aderir de forma significativa às células do tracto respiratório inferior (Bossé et al., 2002). 

No trato respiratório inferior, os nutrientes essenciais para o crescimento de bactérias são 

escassos. O App desenvolveu várias maneiras para a absorção de nutrientes, tais como ferro, 

níquel, açúcares, sendo destes todos o ferro o mais difícil de obter. A aquisição de ferro pode 

ocorrer por meio de proteínas de ligação à transferrina, receptores de sideróforos, bem como de 

ligação da hemoglobina porcina por ambos os lipopolissacarídeos e proteínas de membrana 

externa (Bossé et al., 2002).  
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A colonização é, normalmente, o primeiro passo do processo infeccioso (Gottschaalk e 

Taylor, 2006), e depende da adesão bactéria-célula, que aparenta ser mediada por polissacarídeos 

e proteínas. Evidências de outras interacções celulares patogéneo-hospedeiro sugerem que a 

adesão às células hospedeiras é um processo complexo e multifactorial (Bossé et al., 2002). 

O aparelho mucociliar, normalmente, elimina quaisquer células bacterianas que sejam 

inaladas. Isso previne o acesso do App e a sua subsequente replicação nos alvéolos, que é um 

passo fundamental para o desenvolvimento de pleuropneumonia. No caso de suínos que são 

portadores de estirpes virulentas de App nas amígdalas essa função está comprometida. Existem 

ainda outros factores que sobrecarregam ou reduzem a função do aparelho mucociliar, o que 

permite a entrada de App suficientes para os alvéolos possibilitando o desenvolvimento da 

doença. A inalação de doses elevadas de App pode permitir que estes atinjam os alvéolos, sendo 

este cenário mais provável durante os surtos agudos, quando os suínos infectados estão a expelir 

grandes quantidades de App. Outro factor que também pode prejudicar a função ciliar é o nível 

elevado de amónia no ambiente (Gottschalk, 2012). 

Uma vez nos alvéolos, o resultado de uma disputa entre a imunidade do hospedeiro e os 

factores de virulência do App determina se se desenvolve a pleuropneumonia ou se é eliminado o 

agente infeccioso. Inicialmente os lipopolissacarídeos (LPS) que estão sobre a superfície do App 

atraem macrófagos e neutrófilos e estimulam os macrófagos alveolares do hospedeiro a segregar 

citocinas inflamatórias. As citocinas libertadas localmente desempenham um papel importante na 

patogénese da pleuropneumonia suína: activam os macrófagos e aumentam a permeabilidade 

vascular (Cho et al., 2005), inundando os alvéolos com proteínas do soro anti-bacterianos 

incluindo complementos e os anticorpos anti-App imunoglobulina G (IgG) (com origem maternal 

ou resultantes da vacinação ou da exposição anterior à doença) (Gottschalk, 2012). 

Após a colonização do tecido pulmonar do hospedeiro, o App adquire os nutrientes 

essenciais para o seu crescimento através de mecanismos diferentes. O primeiro, e 

provavelmente o mais importante, é o mecanismo de produção de exotoxinas que formam Apx I, 

Apx II e Apx III (Frey et al., 1995). Todas as estirpes virulentas de App expressam uma ou duas 

destas toxinas (Tabela 2). A secreção de toxinas Apx pode resultar na lise de células epiteliais 

alveolares, células endoteliais, glóbulos vermelhos do sangue, neutrófilos e macrófagos (Frey et 

al., 1993; Dom et al., 1992). Os factores mais importantes envolvidos no comprometimento da 

função fagocitária de ambos os macrófagos e neutrófilos são as RTX-toxinas, Apx I, Apx II e Apx III, 

produzidas por diferentes serótipos do App (Haesebrouck et al., 1997). A lise das células pode 

acontecer mesmo com a existência de anticorpos neutralizadores de toxinas Apx, sendo atribuída 

à aderência. Esta estreita associação permite que as bactérias libertem as suas toxinas 
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directamente para a superfície do hospedeiro na membrana celular, resultando na destruição 

destas células, mesmo na presença de inibidores de toxina (Haesebrouck et al., 1997).  

 

Tabela 2: As toxinas Apx produzidas por diferente serótipo de A. pleuropneumoniae e a patogenicidade destes serótipos 
(Sjölund, 2010). 

Apx Toxina Virulência Serótipo 

I + II Alta 1, 5ab, 9, 11 (10,11) 

II ou II + III Moderada 2, 4, 6, 7, 8, 12, 15 (13) 

III Baixa 3 

 

 

A maioria das consequências patológicas da pleuropneumonia pode ser atribuída a estas 

toxinas que exercem efeitos citotóxicos em diferentes tipos de células (Haesebrouck et al., 1997; 

Frey et al., 1993). 

É importante observar que os resultados obtidos após a infecção experimental, podem 

depender da via de inoculação (intranasal, intratraqueal, aerossol, etc), da dose utilizada e do 

estado imunitário dos animais. Os animais que possam ter estado em contacto com serótipos de 

baixa virulência de App, podem ser mais resistente à infecção por outra estirpe do que os animais 

que são negativos para todos os serótipos de App (Gottschalk, 2012). Os serótipos considerados 

de baixa patogenicidade (como serótipo 3 e 12) podem, por vezes, induzir problemas clínicos, 

especialmente na presença de outros agentes patogénicos (Gottschaalk e Taylor, 2006). 

As lesões pulmonares resultantes das alterações tóxicas podem começar a ser observadas 

três horas após a infecção experimental e tornam-se progressivamente mais perceptíveis. Os 

danos nos tecidos do pulmão podem ser extensos devido, principalmente, aos efeitos combinados 

do App e da Apx toxina sobre várias células do pulmão. A parede alveolar torna-se edematosa e 

desenvolve-se um congestionamento capilar (Frey et al., 1993). Os vasos linfáticos dilatam-se com 

fluido de edema, fibrina e células inflamatórias. A agregação de plaquetas e a acumulação de 

neutrófilos podem também ser vistas na parede alveolar danificada e, tanto a trombose arterial 

como a necrose da parede, podem levar ao enfarte (Gottschaalk e Taylor, 2006). Os bordos das 

lesões ficam repletos de macrófagos mortos ou danificados e detritos, podendo estas zonas ser 

facilmente demarcadas no pulmão por volta do 4º dia após a infecção. Nos brônquios origina-se 

um exsudado purulento contendo organismos. Com a evolução das lesões, os seus centros 

tornam-se necróticos e ocorre fibrose (Gottschalk, 2012). 

A eficácia da defesa do hospedeiro contra infecções bacterianas pulmonares depende da 

rápida depuração de bactérias a partir do tracto respiratório (Bossé et al., 2002). O App possui 
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várias propriedades que lhe permitem escapar à imunidade do hospedeiro, pois em alguns casos 

os organismos patogénicos segregam proteases que degradam a IgA e IgG do hospedeiro 

(Negrete-Abascal et al., 1998; Negrete-Abascal et al., 1994) 

 

 

3.5 Sinais clínicos 

 

Os sinais clínicos num animal com infecção por App variam de acordo com a idade dos 

animais, o seu estado imunitário, as condições ambientais e o grau de exposição ao agente 

infeccioso (Shope, 1964). Todos os grupos etários são susceptíveis à infecção, no entanto, em 

efectivos infectados cronicamente, a pleuropneumonia é, maioritariamente, observada em 

animais de engorda, sendo os animais de 12 semanas de idade os que parecem ser mais 

susceptíveis (Chiers, 2004). O desenrolar da infecção pode ser superaguda, aguda ou crónica. 

Na forma superaguda, um ou mais suínos do mesmo ou de diferentes parques, ficam 

subitamente muito doentes, com hipertermia de 41,5 °C, apatia e anorexia. Há um curto período 

de diarreia ligeira e vómito. Os animais afectados deitam-se no chão sem sinais respiratórios 

distintos, a frequência cardíaca aumenta e desenvolvem uma insuficiência cardíaca. A pele do 

nariz, orelhas, pernas e depois todo o corpo torna-se cianótica. Na fase terminal, existe uma 

dispneia grave, os animais permanecem em posição sentada, e com temperaturas rectais a 

diminuir acentuadamente. Pouco antes da morte, há geralmente um corrimento espumoso 

sanguinolento abundante pela boca e narinas. No entanto, os animais podem morrer de repente, 

sem sintomas premonitórios. Os animais geralmente morrem dentro de 24-36 horas após o 

aparecimento dos primeiros sinais clínicos (Taylor, 1999). Contudo, estudos experimentais 

demonstram que o curso da doença pode ter uma duração de apenas 3 horas, da infecção até à 

morte. Em porcos recém-nascidos, a doença evolui como uma septicemia, com resultados fatais 

(Gottschaalk e Taylor, 2006). 

Na forma aguda, muitos porcos nos mesmos ou em diferentes compartimentos são 

afectados. Ocorre uma propagação lenta da doença entre os animais de diferentes lotes da 

mesma unidade. A morbilidade pode variar entre 8,5 e 100%. A temperatura corporal sobe para 

40,5 - 41 °C, a pele pode ficar avermelhada, os animais estão deprimidos, são relutantes ao 

movimento e recusam o alimento e a água (Pijpers et al., 1991). Os animais apresentam 

alterações respiratórias graves, como dispneia (quando são forçados a movimentar-se), tosse e ou 

respiração com boca aberta. Também pode ocorrer uma insuficiência vascular e cardíaca. Existe 

uma perda acentuada da condição corporal visível 24 horas após o início da doença. O curso da 

doença varia de animal para animal, dependendo da extensão das lesões pulmonares e do 
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momento do início da terapia. A doença pode progredir e levar à morte em 1 ou 2 dias, com 

mortalidade de 4-100%, ou pode prosseguir para a fase crónica (Gottschaalk e Taylor, 2006). 

A forma crónica desenvolve-se após o desaparecimento dos sinais agudos. Há pouca ou 

nenhuma febre e tosse espontânea ou intermitente de intensidade variável. Os sinais mais 

importantes são a diminuição do apetite e do ganho de peso e aumento do índice de conversão 

alimentar (Chiers, 2004). Os animais afectados podem ser identificados pela sua intolerância ao 

exercício. Em efectivos infectados cronicamente há, frequentemente, muitos animais sub-

clinicamente doentes. Os sinais clínicos podem ser agravados por outras infecções do aparelho 

respiratório (como micoplasma, bactérias, ou vírus).  

Embora uma certa sinergia entre PRRSV e App seja frequentemente suspeita no campo, 

os estudos experimentais não mostraram que a infecção de porcos com PRRSV aumente a 

severidade de uma infecção por App (Pol et al., 1997). É importante acrescentar que alguns 

efectivos são, de facto, infectados por App, sem a presença de sinais clínicos visíveis e com a 

ausência de lesões significativas no momento do abate. Estes são considerados como efectivos 

infectados sub-clinicamente. 

Manifestações menos comuns podem ser observadas em alguns surtos. No caso de porcos 

recém-nascidos a septicemia fatal pode ocorrer. Em epidemias envolvendo principalmente 

fêmeas gestantes pode verificar-se a ocorrência de abortos, especialmente em rebanhos SPF 

(Wilson e Kierstead, 1976). 

 

3.6 Lesões 

 

A infecção com o App tem como resultado uma pneumonia necrosante hemorrágica e pleurite 

fibrinosa. Estas lesões são principalmente atribuídas às toxinas Apx, embora os componentes de 

superfície, tais como lipopolissacáridos possam estar envolvidos. Eles activam os macrófagos 

alveolares, resultando na libertação de metabolitos tóxicos, enzimas proteolíticas e citocinas pró-

inflamatórias (IL-1 α, IL-β, IL-6 e IL-8) (Huang et al., 1999). As lesões patológicas provocadas pelo 

App estão principalmente localizadas no trato respiratório variando de acordo com o curso clínico 

da doença. A pneumonia pode ser unilateral ou bilateral sendo esta a mais frequente, difusa ou 

multifocal, e ficando bem demarcada no pulmão afectado, na maioria das vezes tende a envolver 

os lóbulos cardíacos e apical, bem como, pelo menos, uma parte dos lóbulos do diafragma 

(Gottschalk, 2012).  
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Nas fases iniciais da doença, as alterações histopatológicas são caracterizadas por necrose, 

hemorragia, infiltração de neutrófilos, macrófagos e a activação de plaquetas, trombose vascular, 

edema generalizado, fibrose e exsudação (Liggett et al., 1987; Bertram, 1985). Após a resposta 

aguda, a infiltração de macrófagos, a fibrose marcada em torno das áreas de necrose e a pleurite 

fibrinosa são característicos (Gottschaalk e Taylor, 2006).   

Em casos superagudos a traqueia e os brônquios são preenchidos por uma substância 

espumosa sanguinolenta, sendo que algumas alterações macroscópicas podem ser observadas. 

Nestes casos existe também uma hemorragia pulmonar maciça, focada e bem demarcada, áreas 

de necrose nos lobos pulmonares apicais, diafragmáticos e cardíacos. Também pode existir um 

excesso de líquido pleural e pericárdico (Taylor, 1999). Em animais que sobrevivem à infecção, as 

lesões podem desaparecer completamente. No entanto, em muitos casos, as áreas necróticas são 

encapsuladas por tecido conjuntivo fibroso, resultando em abcessos localizados principalmente 

nos lobos pulmonares (Taylor, 1999). A pleuresia fibrinosa sobre as áreas afectadas do pulmão 

torna-se fibrosa e pode aderir tão fortemente à pleura parietal que o parênquima pulmonar pode 

Figura 1: Pneumonia necrosante hemorrágica por App 
– infecção aguda (Chiers, 2004). 

Figura 2: Pleurite fibrinosa por App - infecção aguda 
(Van Overbeke, 2004). 

Figura 4: Abcesso-tipo em infecções crónicas por App 
(Chiers, 2004). 

Figura 3: Pleurite adesiva em infecção crónica por 
App (Chiers, 2004). 
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permanecer ligado a esta quando os pulmões são removidos no exame post-mortem (Gottschaalk 

e Taylor, 2006). 

 

Tabela 3: Desenvolvimento de lesões pulmonares macroscópicas e microscópicas após a inoculação de Actinobacillus 
pleuropneumoniae (Vanden Bergh et al., 2008) 

Tempo após a 
inoculação 

Lesões macroscópias Lesões microscópias 

1 hora Nenhuma lesão Nenhuma lesão 

3-6 horas 
Edema pulmonar com hemorragias 

multifocais, bronquiolite difusa e alveolite 
Alveolite neutrofílica e bronquiolite 

12-18 horas Edema com petéquias lobulares 
Pneumonia focal purulonecrosante com 

pleuresia 

1-2 dias Pneumonia lobar com pleuresia fibrinosa 

Grave pleuropneumonia necrosante 
aguda. Áreas de necrose rodeadas por 

faixas densas de degeneração de 
leucócitos ("células de aveia") 

4-7 dias Abscesso pleural com aderência à pleura Múltiplos abscessos com pleuresia fibrosa 

 

 

3.7 Diagnóstico 

 

Deve haver suspeita de App quando são observados sinais clínicos e lesões típicas. Nos 

casos superagudos onde os pulmões apresentam uma tonalidade vermelho escuro e edematosa 

devem incluir-se outras doenças que podem originar lesões semelhantes como a Peste Suína 

Clássica, Gripe Suína, doença de Aujesky e Mal Rubro. Devido à importância desta doença (App) 

nos programas de controlo de saúde do efectivo e do potencial de perdas económicas, a 

confirmação através do diagnóstico bacteriológico deve ser efectuada (Gottschaalk e Taylor, 

2006).  

A serotipagem permite uma rápida confirmação da identidade dos serótipos de App, que é 

fundamental para a escolha de bacterinas quando estas são utilizadas numa estratégia de 

prevenção. Esta técnica demonstra a distribuição local de serótipos e permite avaliar a situação 

epidemiológica e o desempenho dos testes serológicos específicos a serem monitorizados 

(Gottschaalk e Taylor, 2006).  

A serotipagem pode não ser precisa devido às reacções cruzadas e recomenda-se a 

realização de dois tipos de testes possibilitando identificar com precisão o serótipo. O teste de co-
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aglutinação é utilizado rotineiramente mas, muitos isolados reagem com diferentes soros (devido 

a epítopos comuns) sendo necessário um teste de confirmação, como a difusão em gel de agár e 

hemaglutinação indirecta (Mittal et al., 1987).  

Também os testes de PCR foram desenvolvidos para permitir isolar serótipos e resolver 

problemas serológicos de reacção cruzada, especialmente aqueles criados pelos serótipos 3, 6 e 8 

(Zhou et al., 2008). Para além do serótipo específico do PCR, foram desenvolvidos ensaios de PCR 

multiplex para diferentes serótipos, tais como um teste para os serótipos 1, 7 e 12 (Angen et al., 

2008); outro para o 1, 5 e 7 (Ito, 2010) e outro para o 1, 2 e 8 (Schuchert et al., 2004). No entanto, 

alguns serótipos não podem ser diferenciados e o seu uso mostrou fraca correlação com a 

serotipagem serológica (Gottschalk, 2012).  

Os testes serológicos têm sido amplamente utilizados para o controlo da pleuropneumonia 

em suínos, para substituir a tarefa exigente da detecção individual dos animais portadores. De 

facto, a serologia é uma ferramenta poderosa para diagnosticar infecções subclínicas devido a 

App. Em alguns países, como o Canadá e a Dinamarca, esta é utilizada para a vigilância 

epidemiológica de diferentes efectivos numa base rotineira. Diferentes ensaios direccionados 

para a detecção de anticorpos contra qualquer das toxinas ou antígenos capsulares têm sido 

desenvolvidos. A maioria dos testes de detecção dos anticorpos contra as toxinas Apx I, Apx II e 

Apx III têm baixa especificidade, uma vez que outros microorganismos, como A. Suis, também 

podem produzir toxinas semelhantes (Dubreuil et al., 2000). 

 

 

3.8 Tratamento 

 

O controlo do App é realizado principalmente por acções de maneio, vacinação e 

tratamento. A elevada densidade animal, as misturas de animais e as condições climáticas 

adversas são os principais factores de risco para o desenvolvimento e propagação da doença. 

Assim, a criação de certas medidas, como a compartimentalização, os sistemas tudo dentro/tudo 

fora, o desmame precoce, a diminuição do tamanho dos grupos, o controlo na movimentação de 

porcos e uma adequada volumetria, podem reduzir o impacto desses factores de risco (Chiers, 

2004).  

O App é susceptível a uma vasta gama de agentes antimicrobianos. No entanto, já foram 

descritas resistências à ampicilina, cefalosporina, cloranfenicol, colistina, oxitetraciclina, 

estreptomicina e sulfonamidas (Yoshimura et al., 2002; Dom et al., 1994). A terapia antibiótica 

reduz drasticamente os sintomas clínicos mas não é capaz de eliminar o agente patogénico de um 
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efectivo (MacInnes e Rosendal, 1988). Na realidade, após um tratamento, o App pode persistir em 

pulmões assim como em amígdalas de animais afectando-os cronicamente (Taylor, 1999).  

A terapia com antibióticos é mais eficaz em animais clinicamente afectados na fase inicial 

da doença, quando se pode diminuir a mortalidade. Curiosamente, a taxa de sucesso de um 

tratamento com antibióticos pode influenciar a resposta imune dos animais. Desta forma, os 

antibióticos altamente eficazes podem prevenir uma boa resposta de anticorpos, deixando os 

animais susceptíveis a uma nova infecção mais tarde (Sjölund et al., 2009). A natureza das lesões 

pode resultar num certo grau de enfarte e em lesão crónica, que vão deixar o animal com 

problemas respiratórios, mesmo que este recupere. Os antibióticos devem ser administrados por 

via parentérica (subcutânea ou intramuscular) e em alta dosagem, porque os animais afectados 

podem não estar a comer ou beber (Pijpers et al., 1991). Para garantir que as concentrações no 

sangue são eficazes e duráveis, aplicações repetidas podem ser necessárias, dependendo das 

propriedades farmacocinéticas do antibiótico usado. O sucesso da terapia depende 

principalmente da detecção precoce de sinais clínicos e da rápida intervenção terapêutica. Os 

tratamentos pela água podem ser utilizados para tratar os restantes animais afectados que ainda 

são capazes de beber. A ração medicada com algum dos antimicrobianos acima referidos pode ser 

utilizada com êxito se todos os porcos estiverem a comer e a beber. Uma combinação de 

medicação por via oral e parentérica no caso de surto recente, produz frequentemente os 

melhores resultados (Gottschaalk e Taylor, 2006). Esta estratégia deve ser apenas utilizada em 

períodos de risco, que podem ser identificados por exames de rotina post-mortem, exames 

clínicos e perfis de anticorpos do efectivo. Apesar do sucesso clínico aparente, deve ser lembrado 

que a terapia antibiótica não elimina a infecção de um efectivo. As infecções crónicas localizadas 

em abcessos pulmonares ou amígdalas de animais portadores, proporcionam uma importante 

fonte de infecção para outros animais. Os animais severamente afectados podem não recuperar 

mesmo após o tratamento e devem ser abatidos (Gottschalk, 2012). 

 Embora os antibióticos tenham provado ser bem-sucedidos, a utilização destes compostos 

pode apresentar desvantagens. A sua utilização pode induzir resistência adquirida em bactérias 

patogénicas, o que compromete o tratamento preciso da doença. Além disso, a terapia 

antimicrobiana pode resultar na proliferação de genes de resistência na flora bacteriana normal 

presente nos animais. Esta flora pode funcionar como um reservatório de genes de resistência, 

levando à transmissão destes genes a bactérias patogénicas para o ser humano e animais. A 

utilização excessiva de antibióticos também pode resultar na presença de resíduos na carne. Por 

conseguinte, a prevenção, em vez da terapia, é uma exigência para o aumento do controlo de 

doenças infecciosas (Chiers, 2004). 
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3.9 Prevenção 
 

A prevenção e controlo da pleuropneumonia podem ser realizados de diversas maneiras. 

Em efectivos livres da doença e da infecção deve haver uma especial atenção aos programas de 

biossegurança com vista a impedir a entrada do agente patogénico. Os animais recebidos devem 

sofrer um período de quarentena e devem ser efectuados testes serológicos antes da sua 

introdução. Em certas situações os efectivos podem ser positivos para determinados serótipos de 

baixa virulência e não existir nenhum histórico da doença (Gottschalk, 2012).  

Após o estabelecimento da infecção por App numa exploração é difícil a eliminação do 

agente infeccioso, embora o efectivo se possa tornar clinicamente normal. Desta forma os 

programas de controlo devem ter em conta as características epidemiológicas da 

pleuropneumonia. A primeira prioridade deve ser a de controlar as perdas económicas 

(mortalidade, doença clínica e subclínica) e, de seguida, iniciar o programa de controlo ou 

eliminação da infecção da exploração. A mortalidade pode ser controlada pelo tratamento dos 

casos individuais e dos grupos infectados utilizando os métodos e os antimicrobianos 

anteriormente descritos (Gottschaalk e Taylor, 2006).  

A doença pode ser tratada numa fase inicial, tratando os grupos de animais em espaços 

limpos e, de seguida, mantê-los como um grupo em isolamento até ao abate. Geralmente, uma 

boa gestão ambiental minimiza os surtos em efectivos infectados, assim como, a manutenção da 

temperatura ambiental adequada com variações mínimas, a ventilação apropriada, o uso de 

divisórias sólidas entre os parques, a aplicação do sistema tudo dentro/tudo fora em unidades de 

engorda, a utilização de densidades apropriadas e idades de desmame mais jovens (Gottschalk, 

2012).  

Pode ser feita a administração de medicação antimicrobiana, mas esta não deve ser usada 

durante muito tempo e a sensibilidade antimicrobiana do organismo deve ser monitorizada 

continuamente (Gottschaalk e Taylor, 2006).  

Em geral, a vacinação é utilizada para induzir imunidade a patogéneos específicos nos 

animais, promovendo a protecção contra a doença. As vacinas contra o App têm sido utilizadas 

(Ramjeet et al., 2008; Haesebrouck et al., 2004), mas geralmente não têm sido muito eficazes, a 

menos que tenham sido utilizadas outras medidas preventivas em simultâneo (Sjölund, 2010). 

Uma ampla gama de vacinas têm sido desenvolvidas para esta doença. Estas dividem-se em 

dois grupos principais: vacinas com organismos mortos (bacterinas) e vacinas baseadas em 

toxinas. 
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As primeiras vacinas são constituídas por bactérias mortas pelo calor ou por células 

tratadas com formol, tendo a vantagem de apresentar uma multiplicidade de antigénios 

determinantes. A vacinação com organismos mortos tem um serótipo específico, possibilitando a 

imunidade cruzada (Nielsen e O'Connor, 1984), sendo que a protecção pode ser estendida a todos 

os serótipos presentes numa determinada área (por exemplo, 4, 7 e 2, em Espanha). Essas vacinas 

são administradas por via intramuscular uma vez que as bactérias mortas são incapazes de 

colonizar o trato respiratório, o que é um pré-requisito para a imunidade local se desenvolver. 

Sendo a imunidade local considerada uma importante defesa contra as infecções por App 

(Nechvatalova et al., 2005), este facto pode explicar a fraca eficácia das bacterinas administradas 

por via intramuscular (Ramjeet et al., 2008; Haesebrouck et al., 2004). 

O tipo de adjuvante utilizado pode afectar a eficácia da vacina. No caso de suínos 

destinados ao abate certos adjuvantes podem produzir lesões granulomatosas indesejáveis no 

local da injecção (Straw et al., 1985).  

Ultimamente, uma nova geração de vacinas de subunidades, composto pelas três principais 

toxinas (Apx I, Apx II e Apx III) e uma proteína da membrana externa do App foram desenvolvidas 

e mostraram conferir uma maior protecção contra todos os 12 principais serótipos sob condições 

experimentais, assim como em ensaios de campo (Maas et al., 2006). Devido à complexa 

patogénese da pleuropneumonia suína, a inclusão de outros factores de virulência bacteriana nas 

vacinas pode ser benéfica (Haesebrouck et al., 2004). As vacinas que contêm as toxinas Apx e 

proteínas de ligação de transferrina induzem uma melhor protecção do que uma vacina baseada 

exclusivamente nas toxinas Apx (van Overbeke et al., 2001). No entanto, estas vacinas não 

conferem uma protecção completa (Oldfield et al., 2008).  

Em contraste com as bacterinas, as vacinas de subunidade conferem uma melhor protecção 

cruzada. Elas são capazes de diminuir os sintomas clínicos e aumentar o desempenho dos animais. 

No entanto, elas não são capazes de evitar a infecção dos pulmões, nem de prevenir o estado de 

portador (Chiers, 2004; Taylor, 1999). 

A utilização das vacinas pode proporcionar elevados níveis de protecção, reduzir a taxa de 

morbilidade e de mortalidade, reduzir o número de tratamentos necessários, aumentar o ganho 

de peso vivo e melhorar a eficiência de conversão alimentar. A qualidade da carcaça é também 

melhorada, com menos rejeições devido à pneumonia e menores custos de abate através da 

redução da ocorrência da pleuresia e pericardite nos suínos abatidos. A decisão da administração 

da vacina deve ser avaliada criteriosamente, visto que os custos da mortalidade não são os únicos 

a considerar, pois os outros efeitos sobre a produtividade acima referidos contribuem para os 

benefícios da vacinação (Gottschaalk e Taylor, 2006). 
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O programa de controlo do App numa exploração deve ser realizado através da 

combinação do tratamento, da vacinação, e de boas práticas de maneio, tais como aquelas 

descritas acima. A desinfecção deve ser incluída em qualquer programa de controlo, pois o 

organismo é sensível a uma vasta gama de desinfectantes comumente utilizados (Gutierrez et al., 

1995). 
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4 Efeitos do Ambiente e Maneio 

4.1 Efeitos do Ambiente 
 

Muitos são os factores que podem contribuir para o desenvolvimento do App. Os efeitos 

do ambiente podem influenciar a susceptibilidade dos animais às doenças infecciosas. Nestes 

factores estão incluídos a temperatura, a humidade, a qualidade do ar, a ventilação, a estação do 

ano, os gases e as bactérias no ar causadoras de doenças respiratórias (Done, 1991). Juntas, estas 

variáveis caracterizam o microclima existente dentro das instalações de suínos. Caso as condições 

ambientais dentro das instalações sejam desfavoráveis, os animais são expostos a um stress 

ambiental que influencia a sua saúde (Scheepens, 1996).  

 A temperatura e a humidade do ar são variáveis intimamente ligadas, sendo a 

temperatura o factor que mais influencia as performances zootécnicas. 

 

Tabela 4: Valores de temperatura aconselhadas a animais em engorda (Gonyou et al., 2006) 

Fase Intervalo de peso (Kg) Intervalo de temperatura (°C) 

Engorda 
25 - 60 15 - 24 

60 - 100 14 - 21 

 

Quando a temperatura ambiente é abaixo da zona de conforto dos suínos, algum do 

alimento ingerido é usado para manutenção da temperatura corporal, resultando numa eficiência 

alimentar e taxas de crescimento mais reduzidas. Nestas situações estima-se que os porcos com 

um peso corporal de 20, 60 e 110 kg necessitem de 14, 32 e 47 g/dia, respectivamente, de 

alimentação adicional por cada 1°C abaixo da temperatura crítica inferior, para manter a 

temperatura corporal constante (de Lange e Dewey, 2006).  

No caso de a temperatura ambiente ser demasiado elevada, o consumo de ração pode 

ser, substancialmente, reduzido. Por cada 1°C de aumento da temperatura ambiente, a ingestão 

de alimentos será reduzida em cerca de 2% em animais no final da fase de engorda e em cerca de 

1% em animais no início da fase de engorda. Estas reduções na ingestão de alimentos levarão a 

reduções na taxa de crescimento de cerca de 3 e 1,5%, respectivamente. Temperaturas 

ambientais extremas também podem comprometer a resposta imunológica dos porcos e 

qualidade da carcaça (de Lange e Dewey, 2006).  

As variações amplas de temperatura podem originar uma redução da imunidade natural. 

Caso estas variações sejam superiores a 12°C, durante 24h, podem contribuir para um aumento 
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da incidência de pneumonias, sendo que, o stress térmico origina uma perturbação da 

homeostasia do sistema imunitário dos suínos (Scheepens et al., 1994). 

 O stress térmico também influencia o comportamento dos suínos, provocando o 

aumento do nível de actividade, estando este associado a níveis mais elevados de poeiras, o que 

faz aumentar o risco de transmissão por aerossóis. Assim, o stress climático influencia a 

ocorrência da doença respiratória pelo aumento tanto do risco de exposição, como através do 

aumento da sensibilidade (Scheepens, 1996). 

O efeito da humidade relativa é mais evidente no caso de altas temperaturas onde os 

níveis de humidade relativa podem causar a condensação dentro das instalações (Vieira-Brito, 

1997).  

A disseminação dos agentes patogénicos é melhor controlada quando os níveis de 

humidade relativa estão entre 60% e 80%, sendo que os níveis mais altos de humidade resultam 

em cargas de patogéneos mais elevadas. Os problemas respiratórios são os problemas de saúde 

mais comummente observados associados a altos níveis de humidade, contribuindo estes altos 

níveis, durante o tempo quente, para o stress térmico (Gonyou, et al., 2006). 

A ventilação é o factor essencial para se conseguir a temperatura, a humidade relativa e a 

qualidade de ar pretendidas e também tem um efeito significativo sobre os níveis de amoníaco 

num edifício de engorda de suínos. Tendo sido demostrado que os níveis de amoníaco diminuíram 

com um aumento da taxa de ventilação permitindo ainda o arrastamento e a remoção de agentes 

contaminantes (os gases, o pó, a humidade, o calor, o vapor de água, organismos patogénicos e 

outros poluentes atmosféricos)(Buiter e Hoff, 1998).  

Os sistemas de ventilação, muitas vezes permitem a recirculação do ar do interior da 

instalação e a sua mistura com ar fresco. Esta mistura de ar contribui para a disseminação de 

agentes patogénicos respiratórios. Apesar deste facto, as doenças respiratórias podem ser melhor 

controladas em edifícios com ventilação de pressão negativa, quando o ar poluído é removido e 

trocado por ar totalmente fresco. Contudo, uma taxa de ventilação excessiva aumenta a 

susceptibilidade dos animais a doenças respiratórias (Tielen, 1995). 

 O ar que entra para o interior das instalações contém uma determinada quantidade de 

partículas e poeiras sob a forma de aerossóis, sendo que a estes vão ligar-se, na sua superfície, os 

gases e as bactérias existentes no interior. Isto faz com que quando inaladas, estas potencializem 

a acção tóxica dos gases e a infecção das bactérias no sistema respiratório. No entanto é possível 

limitar os riscos desta contaminação através de uma ventilação adequada. 

A qualidade do ar é um factor importante nas explorações de produção intensiva de 

suínos, pois representa um dos componentes abióticos necessários para a saúde e o bem-estar 

dos animais (Duchaine et al., 2000; Hadina et al., 2003). O ar nas instalações pode servir como um 
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reservatório de microorganismos primários e potencialmente patogénicos, que são importantes 

na etiologia de doenças infecciosas e alérgicas. Portanto, um dos indicadores da qualidade do ar é 

a determinação do número total de microrganismos, que podem ser associados com as partículas 

de poeira, gotas de água, ou que pode estar em condições de livre flutuação (Pavičić et al., 2006). 

O volume de ar por animal também é fundamental para não criar um ambiente propício para a 

disseminação das infecções. 

A transição de microorganismos para uma forma aerogénica ocorre durante a respiração, 

tosse e espirro de animais, e por meio de diferentes actividades, como distribuição de alimentos 

ou deposição de estrume, e durante a convecção no meio ambiente. Nomeadamente, por causa 

da diferença de temperatura, ocorre uma troca de partículas de material entre a superfície do 

organismo mais quente e o ar circundante mais frio, resultando na libertação dos 

microorganismos a partir do corpo do animal para o ar (Muller, 2000).  

Também a época do ano tem influência na susceptibilidade dos animais às infecções 

respiratórias, tendo esta situação sido comprovada por estudos que mostraram uma maior 

prevalência de pneumonia e de mortalidade, no Inverno. Isto pode dever-se ao facto de a 

ventilação nesta época ser reduzida para não baixar a temperatura interior da instalação, o que 

faz com que haja um aumento do nível de humidade, de gases, de poeiras e de bactérias na 

atmosfera interior das instalações (Christensen e Mousing, 1992). 

É no final do Inverno e início da Primavera e no final do Outono e início do Inverno, 

normalmente as épocas do ano mais chuvosas, em que se verifica uma aumento das amostras de 

onde é isolado App (Stark, 1998). Ao nível das observações em matadouro, é entre Abril e Junho 

que são observados mais animais portadores de lesões no sistema respiratório (Stark, 1998). 

 

4.2 Efeitos do Maneio 
 

Os factores relacionados com o maneio que influenciam a predisposição dos animais à 

incidência de doenças respiratórias são variados. Os mais importantes são: dimensão do efectivo, 

densidade populacional, população por lotes, origem dos animais, método de produção e 

movimentações de animais, como pode ser observado na figura 5.  

A dimensão do efectivo está positivamente correlacionada com o risco de contrair a 

pleuropneumonia. Este facto foi comprovado com dados obtidos em matadouro, onde se pode 

verificar que porcos de explorações com menos de 200 animais apresentavam uma taxa de 36% 

de incidência de pneumonia, já explorações de 200 a 400 animais tinham uma taxa de incidência 

de 41%, enquanto que em explorações com mais de 400 porcos a taxa de incidência era de 45% 
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(Done, 1991). No caso de grandes explorações a incidência de pneumonia atingiu valores médios 

de 62%. 

 O sistema de produção da exploração também poder ter influência no aparecimento de 

doenças, a utilização do sistema tudo dentro/tudo fora permite uma menor ocorrência de lesões 

de pneumonia e, ao contrário, o sistema de produção contínua possibilita a transmissão de 

doenças entre os suínos mais velhos e os mais novos, perpetuando as doenças no efectivo 

(Christensen e Mousing, 1992). Os sistemas de produção tudo dentro/tudo fora têm outra 

vantagem que é a possibilidade de realizar uma limpeza e desinfecção das instalações entre os 

lotes de animais.  

 

Figura 5: Factores que influenciam a ocorrência da doença respiratória ou a incidência de re-infecção respiratória 
efectivos livres de doença (Stark, 1998). 

 

 A densidade animal também tem uma elevada importância no aparecimento das 

infecções respiratórias. No entanto pode ser difícil motivar os gestores a diminuir a taxa de 
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ocupação, uma vez que os cálculos nem sempre revelam ganhos desta forma. No caso dos 

problemas respiratórios serem moderados, o ganho devido à diminuição destes problemas, , não 

é muitas vezes compensado pelas perdas devido à diminuição da utilização das instalações. No 

entanto, reduzir a densidade animal continua a ser uma das formas mais eficazes de prevenir 

problemas respiratórios graves (VanAlstine, 2012). 

 A origem dos animais que entram na exploração pode comportar riscos para os animais já 

presentes. Estes riscos devem-se ao facto de introduzir animais com um estatuto sanitário 

desconhecido junto de animais sem problemas sanitários, mas também há risco  para os animas 

introduzidos, pois podem ter origem em explorações sem problemas sanitários e serem 

introduzidos numa com problemas (Christensen e Mousing, 1992). 

 Um factor igualmente importante para ajudar a reduzir o risco das infecções é a limpeza. 

Com uma boa higiene é possível prevenir a transmissão de patogéneos respiratórios entre 

efectivos, principalmente em sistemas de produção que estão livres de certos patogéneos 

respiratórios. É assim importante limpar, lavar e desinfectar os possíveis transmissores externos, 

tais como veículos, salas de parto, salas de entrada, equipamentos, entre outros (VanAlstine, 

2012).  

 O maneio continua a ser o factor central no controlo de problemas respiratórios, em que 

uma gestão competente das instalações e supervisão constante do comportamento dos animais 

permite a intervenção imediata e adequada quando surgem problemas. Neste contexto, deve ser 

reconhecido que as doenças respiratórias não estão sempre associadas a sinais clínicos evidentes. 

Na verdade, a maioria dos casos de doença respiratória ocorre subclinicamente ou apenas com 

sintomas vagos. Mesmo os surtos de pleuropneumonia aguda podem ocorrer sem sintomas 

respiratórios evidentes (Sørensen et al., 2006). 
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5 Importância económica da doença 
 

Na suinicultura, os agentes patogénicos têm um sério impacto na economia, ecologia e bem-

estar animal. O aumento da produção de suínos e o processo de industrialização que esta sofreu, 

têm sido factores contributivos para o aumento da ocorrência das doenças respiratórias (Chiers, 

2004), tendo estas atingido uma elevada importância económica para os produtores suinícolas. As 

perdas económicas podem resultar de diversos factores, tais como: os gastos com medicamentos 

veterinários, o baixo índice de conversão alimentar, o aumento da mão-de-obra, o aumento da 

morbilidade e da mortalidade (Miller et al., 1995).  

Em situações práticas, o impacto económico estimado das infecções respiratórias nos 

efectivos deve ser baseado em informações do matadouro, nos dados sobre a produtividade e 

nos registos de doença do efectivo: ganho de peso ou dias para abate, a eficiência alimentar, a 

incidência de doença respiratória clínica e outras doenças, a taxa de mortalidade, os resultados 

das necropsias, a gravidade das lesões observadas no momento do abate e, finalmente, os custos 

de tratamento e as estratégia de profilaxia seguida (Sørensen et al., 2006). 

O efeito económico de cada doença respiratória única é difícil de esclarecer, é por esse 

motivo compreensível que os efeitos da doença variem entre os estudos: as doenças respiratórias 

são sempre o resultado da interacção de numerosos microrganismos. Representando os custos da 

alimentação a maior parte dos custos totais de produção (Losinger et al., 1998), os animais na 

fase de engorda com um elevado índice de conversão alimentar, devido à existência de infecções, 

levam a um impacto negativo sobre o desempenho económico. Além disso, a diminuição do 

ganho médio diário de peso causado pela doença, pode levar a um aumento da duração da 

engorda para atingir o peso de abate determinado. Na figura 6, onde se mostram os efeitos da 

doença numa exploração apenas de engorda, pode ser observado que o facto de aumentar o 

número de dias na engorda pode influenciar o número de lotes de engorda por ano, o que pode 

afectar a rentabilidade do efectivo (Jensen, 2008). 

Outras consequências importantes da doença incluem o aumento da mortalidade e dos 

gastos com as estratégias sanitárias e profilácticas. A mortalidade causa um efeito negativo 

directo sobre a margem de lucro, devido à perda de receitas, bem como indirecto, relativo aos 

custos com a aquisição da alimentação já consumida pelos animais que morrem. 
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Apenas medindo os efeitos directos da doença será possível fazer uma avaliação do 

impacto financeiro (McInerney, 1988). No entanto, o efeito indirecto da doença pode envolver os 

produtores, bem como outros grupos na sociedade. Estes efeitos incluem as consequências no 

bem-estar animal, sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e restrições no comércio de 

produtos de origem animal (McInerney, 1996; James, 2005). 

Em efectivos infectados com App, os suínos com lesões pleuropneumónicas no momento 

do abate apresentaram um maior ganho de peso diário do que suínos sem a presença de lesões. 

Esta surpreendente observação pode indicar que muitos porcos que não têm lesões no momento 

do abate, podem ter sofrido de pleuropneumonia no início do período de crescimento, sendo que 

o efeito no GMD de uma infecção nesta fase é superior ao de uma infecção na fase final de 

engorda (Sørensen, et al., 2006).  

Sendo o App um dos principais problemas para os produtores de carne de porco em todo 

o mundo, os casos agudos são mais comuns em suínos entre as 8-16 semanas de idade (Muirhead 

e Alexander, 2002). Um surto típico de App pode causar uma taxa de morbilidade que pode 

exceder os 50%, enquanto a taxa de mortalidade pode variar entre 1 e 10%, sendo os animais na 

fase de engorda os mais afectados relativamente aos que estão na fase de recria (Nicolet, 1992). 

A investigação do Swine Nacional Study mostrou que o diagnóstico de App está 

relacionado com a elevada mortalidade atribuída a problemas respiratórios. (Losinger et al., 

1998). Uma análise da produtividade mostrou que o diagnóstico de App está associado com a 

redução de 4,6% na produção de carne de suíno (Losinger, 2005). 

Δ GMD 

Δ IC Δ Mortalidade 
Tempo para o abater 

Tempo de vazio 

Rotações ano Custos alimentação 

Preço alimento 
Nº suínos presentes 

Nº suínos abatidos 

Preço Kg carcaça 

Retorno bruto 

Preço leitão 

Custos entrega  

Custos saúde 

Custos variáveis Margem de lucro    - = 

Figura 6: Diagrama dos efeitos directos da doença sobre a margem de lucro numa exploração de engorda. Adaptado de 
Jensen (2008). 
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A qualidade da carcaça também é afectada pela doença e pode ter implicações 

económicas elevadas, pois pode haver aderências dos pulmões à caixa torácica e rejeições de 

animais em matadouro. Por outro lado, caso a doença ocorra ainda nos leitões vai originar um 

crescimento muito lento, bem como uma menor deposição de músculo. 

Outro factor que agrava os custos da doença é o aumento da mão-de-obra, pois aumenta 

o seu consumo na realização de tratamentos, observação e identificação de animais com sinais de 

deficiências respiratórias. 

Por todos os dados referidos anteriormente verifica-se que as infecções com App são 

responsáveis por grandes perdas económicas devidas à mortalidade e aos custos dos tratamentos 

em surtos agudos da doença assim como a um mais elevado índice de conversão e a uma 

diminuição da taxa de crescimento em animais infectados de forma crónica. Os custos anuais 

relacionados com a perda de produção causados por infecções com App na União Europeia foram 

estimados em cerca de 200 milhões de euros (Chiers, 2004). 
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6 Ensaio Experimental 
 

6.1 Objectivo 
 

Este ensaio teve como objectivo avaliar o uso de uma vacina contra App e observar o 

impacto desta acção nos parâmetros produtivos (peso, ganho médio diário, índice de conversão) 

dos animais em fase de engorda.  

Na exploração onde o ensaio foi realizado em períodos anteriores foram observados surtos 

desta doença, o que motivou a realização deste estudo para avaliar os resultados que o uso da 

vacina contra esta infecção traria à rentabilidade exploração. 

 

 

6.2 Materiais e Métodos 
 

6.2.1 Exploração 

 

O ensaio experimental decorreu na empresa Reis & Silva, Lda. situada em Fradelos, no 

concelho de Vila Nova de Famalicão. Esta empresa dedica-se à produção de suínos em ciclo 

fechado, possuindo um efectivo de cerca de 800 porcas reprodutoras.  

 

Figura 7: Imagem aérea da exploração (Google Earth) 
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A exploração tem 2 pavilhões destinados aos animais reprodutores onde estes 

permanecem durante toda a sua vida produtiva, sendo também nestes pavilhões que se 

encontram as salas de maternidades. Saídos destas, os leitões passam para os módulos de 

desmame precoce, construídos em fibra onde permanecem cerca de 3 a 4 semanas. Já com 7 a 8 

semanas de idade os leitões vão para um pavilhão destinado a uma 2ª fase da recria, em salas 

convencionais de recria, que dura mais 4 semanas. Na formação dos grupos para a entrada nesta 

fase, os animais são separados pelo sexo, separação que se mantém até à ida destes para o abate. 

A fase seguinte e última é a engorda onde os animais entram com 11-12 semanas e permanecem 

até atingirem aproximadamente os 100 kg, sensivelmente aos 150 - 160 dias de idade, sendo que 

para esta fase existem 3 pavilhões. 

Esta exploração possui ainda uma fábrica de alimentos compostos, recebendo as matérias-

primas e formulando as várias dietas que os animais consomem nas diferentes fases de produção 

que ocorrem na exploração. 

 

6.2.2 Instalações 

 

A 2ª fase de recria acorre em salas convencionais num dos pavilhões existentes na 

exploração. Em cada uma destas salas existem 10 parques para os animais, as dimensões são de 

2,2m de comprimento e 1,5m de largura perfazendo uma área de 3,3 m2. Os parques estão 

dispostos em 2 filas separadas por um corredor de serviço e dimensionados para cerca de 12 

animais. O piso dos parques é em grelhas de plástico e ripado total, sendo que em cada um destes 

existe um comedouro de tolva e um bebedouro de chupeta. 

Na figura 8 podemos observar um esquema das 6 salas onde foi realizada a recria dos 

vários animais que entraram no ensaio. 
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Figura 8: Esquema das 6 salas de recria utilizadas no ensaio (elaboração própria) 

 

Acabando esta fase os animais iniciam a última fase, a engorda. Nesta fase os animais 

estão alojados em parques em grupos de 12 animais. Os parques têm 3 metros de comprimento 

por 3 metros de largura, perfazendo uma área de 9 m2, ficando os animais com 0,75 m2 de área 

disponível sendo este valor superior aos 0,65 m2 exigidos pela legislação. Os parques possuem um 

piso em ripado total, em grelhas de betão armado, tendo ainda um comedouro de tolva e um 

bebedouro de chupeta. 

Na figura 9 podemos observar um esquema das 3 salas de engorda que foram utilizadas 

para a realização deste ensaio. 
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Figura 9: Esquema das 3 salas de engorda utilizadas no ensaio (elaboração própria). 
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6.2.3 Animais 

 

Para a realização deste ensaio foram utilizados 549 animais, tendo estes sido originários 

de 2 desmames realizados com uma semana de diferença. Destes animais 288 foram vacinados 

com uma vacina comercial contra o App, tendo os restantes 261 animais servido de controlo. Os 

animais afectos a cada tratamento resultaram dos 2 desmanes referidos. Cada tratamento 

continha um número semelhante de machos e fêmeas. 

Os animais utilizados neste ensaio são resultantes do cruzamento de reprodutores (Large 

White X Landrace) X (Pietrain). 

 

6.2.4 Identificação 

 

A identificação dos animais foi feita através da colocação de brincos iguais aos da figura 

10 nas orelhas. Este procedimento foi efectuado na altura que os animais foram retirados do 

sector da maternidade e iniciaram a 1ª fase da recria nos módulos de fibra. 

 

Figura 10: Brincos para distinção dos animais dos diferentes tratamentos 

 

6.2.5 Alimentação 

 

A alimentação é um factor fundamental numa exploração de produção de suínos, 

correspondendo a este factor a maior percentagem dos gastos económicos. Assim torna-se 

necessário fazer uma boa utilização deste recurso. 

Em todas as fases de crescimento dos animais estes têm alimento sempre disponível, 

permitindo a ingestão de todo o alimento desejado. Ao longo destas fases são várias as dietas 

utilizadas, sendo estas formuladas em função das necessidades nutricionais dos animais durante o 

crescimento. No ensaio foram utilizadas dietas para a 1ª fase de recria, 2ª fase de recria e 2 dietas 

para a fase de engorda. Assim a dieta utilizada durante na 1ª fase da engorda que decorreu desde 
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a entrada dos animais até à 8ª semana de engorda, foi uma dieta denominada por “801” 

enquanto na 2ª fase a engorda a partir da 8ª semana até à ida dos animais para o abate foi 

utilizada outra dieta denominada por “815”. Na tabela 5 podemos analisar a composição química 

destas duas dietas. 

 

Tabela 5: Composição química das 2 dietas utilizadas na fase de engorda 

 

 

6.2.6 Vacinação 

 

Neste ensaio foi utilizada uma vacina comercial contra o App, tendo esta na sua 

composição proteínas da membrana externa e três toxinas (Apx I, Apx II e Apx III), produzida pelas 

diferentes estirpes de App. Sendo que esta confere protecção contra todos os serótipos 

conhecidos de App. 

A aplicação e a dosagem foram as indicadas pelo fabricante, sendo a 1ª aplicação às 11 

semanas, com um rappel às 13 semanas. A dose utilizada foi de 2 ml por animal. 

 

6.2.7 Desenho Experimental 

 

O total de animais no ensaio foi de 549, sendo que destes 288 foram vacinados contra o 

App e 261 serviram de controlo. Estes animais estavam alojados em 48 parques de engorda. Cada 

parque constituíu uma unidade estatística com cerca de 12 animais. 

Os animais utilizados para a realização do ensaio foram desmamados com 21 dias, sendo 

de seguida encaminhados para os módulos de fibra onde decorreu uma primeira fase da recria. 

 801 815 

Energia Metabolizável (Kcal/Kg) 3275 3250 

Energia Net (Kcal/Kg) 2384 2349 

Humidade (%) 11,583 11,651 

Proteína Bruta  (%) 16,000 16,000 

Gordura Bruta  (%) 3,950 2,788 

Fibra Detergente Neutro  (%) 11,054 11,661 

Amido  (%) 46,725 48,248 

Cinzas  (%) 4,706 4,297 

Lisina  (%) 1,050 1,000 

Metionina  (%) 0,310 0,283 

Treonina  (%) 0,637 0,640 

Triptófano  (%) 0,177 0,182 
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Esta fase teve a duração de 33 dias, tendo os leitões sido brincados com brincos de cor amarela e 

azul. Saídos destes módulos houve uma pesagem antes da entrada na segunda fase da recria. Em 

2 salas de recria foi realizado um ensaio prévio onde se avaliou o ganho médio diário, o consumo 

de alimento e o índice de conversão dos animais nesta 2ª fase de recria que teve a duração de 25 

dias. Neste ensaio prévio foram utilizados 200 animais, sendo 100 machos e 100 fêmeas. 

Terminada esta fase os animais iniciaram a fase de engorda com cerca de 78 dias de idade 

permanecendo nas 3 salas de engorda (A, B,C) até a saída para o abate. 

Na figura 11 apresentamos um esquema das várias fases e instalações utilizadas pelos 

animais do ensaio. 

 

 

 

 
 

Figura 11: Esquema das várias fases e instalações utilizadas pelos animais antes e durante o ensaio. 

 

O ensaio teve início no dia 3 de Janeiro de 2012 com a administração de vacina ao grupo 

de leitões do 1º desmame sendo que aos animais do 2º desmame só foi administrada a vacina no 

dia 9 de Janeiro, a administração da 1ª dose da vacina ocorreu 4 dias antes da entrada dos 

animais na fase de engorda. A escolha do animais a vacinar foi feita aleatoriamente, tendo sido 

vacinados os animais com o brinco amarelo sendo que os animais de brinco azul foram utilizados 

como controlo deste ensaio.  

Os animais do 1º desmame entraram na fase de engorda no dia 5 de Janeiro ficando na 

sala A, foi nesta sala que ao mesmo tempo ocorreu o controlo dos ganhos médios diários, da 

ingestão de alimento e do índice de conversão. Para este efeito foram controlados 12 parques, 

sendo 3 parques de machos vacinados, 3 parques de fêmeas vacinadas, 3 parques de machos 

controlo e 3 parques de fêmeas controlo. 

Na sala B os animais deram entrada no dia 13 de Janeiro e na sala C no dia 20 de Janeiro 

ambos os animais do 2º desmame. O ensaio foi finalizado aquando da ida dos animais para o 

abate, no caso da sala A esta ocorreu no dia 26 de Março tendo os animais 159 dias, na sala B foi 

no dia 27 de Março tendo os animais 153 dias, sendo que na sala C a saída dos animais ocorreu no 

dia 4 de Abril, tendo os animais nesta altura 161 dias. Na figura 12 podemos observar os 

momentos das várias acções que foram realizadas durante o ensaio. O peso dos animais nas 

várias pesagens foi ajustado para a mesma idade das pesagens do lote da sala A. A correcção foi 

1ª Fase de Recria 

10 Módulos de 

desmame precoce  

2ª Fase de Recria 

60 Parques 

6 Salas convencionais  

Fase de Engorda 

48 Parques  

3 Salas (A, B, C) 

21d              54d            78d         159d 
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efectuada assumindo um crescimento linear entre as duas idades mais próximas da idade 

pretendida. 

 

 

 

Pesagens 

 

 

 

Vacinação 

 

 

Figura 12: Esquema das acções efectuadas aos animais durante o ensaio. 

 

6.2.8 Tratamento estatístico dos dados 

 

Os dados do ensaio (pesos, GMD, IMD e IC) foram analisados por ANOVA no programa 

JMP 7.0 (SAS, 2007). A comparação múltipla de médias foi efectuada no mesmo programa por 

teste de Tukey para P< 0,05. Os dados da mortalidade foram analisados pelo teste 2 no programa 

JMP 7.0 (SAS, 2007).

21d              54d            78d         100d    132d                    159d 

         (A)(B)                        (A)   (C)                (B) (C)     (A)                        (B)   (A)(C)  

           (B)              (C) 

 

21d              54d            78d         100d    132d                    159d 
      (A)(B)         (C)         (A)(B)    (C) 
         

                 1ª dose                   2ª dose 

       Número de animais em     288 vac  280 vac            277 vac                  275 vac    

                   cada tratamento      261 control 255 control          254 control                 251 control 
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7 Resultados e discussão 

7.1 Parâmetros produtivos prévios dos animais 
 

O nosso trabalho experimental envolveu animais na fase de engorda. Contudo, os animais 

usados neste ensaio foram acompanhados desde o seu desmame. Na tabela seguinte 

apresentamos os pesos, consumos, ganhos médios de peso e índice de conversão destes animais 

entre os 54 e 78 dias de idade, quando ainda estavam na fase de recria. Estes animais 

apresentaram um GMD de 0,703 Kg e um IC de 2,15, indo de encontro aos valores de de Lange e 

Dewey (2006) em que animais na mesma fase apresentaram um GMD de 0,700 Kg e um IC de 

2,09. Estes resultados indiciam animais com boas prestações, isentos de problemas graves, pelo 

que puderam ser utilizados no nosso trabalho. Todos os animais que apresentaram problemas 

não foram utilizados. 

Tabela 6: Resultados do ensaio prévio realizado na 2ª fase da recria 

  Sala 1 Sala 2 Média 

Sexo Fêmeas Machos Fêmeas  Machos   

Peso médio (54 dias) 17,22 16,94 19,02 17,68 17,72 

Peso médio (78 dias) 34,92 33,80 38,29 35,58 35,65 

Consumo alimento (kg/animal) 37,20 35,60 40,81 40,40 38,50 

Consumo alimento (kg/animal.dia) 1,49 1,42 1,57 1,55 1,51 

GMD 0,708 0,674 0,741 0,688 0,703 

IC 2,10 2,11 2,12 2,26 2,15 

 

De seguida vão ser apresentadas várias tabelas com os resultados obtidos na realização das 

diversas avaliações que foram efectuadas no acompanhamento do crescimento dos animais 

utilizados neste ensaio. 

 

7.2 Ensaio experimental 

7.2.1 Parâmetros de Crescimento - Pesos e Ganhos Médios Diários Globais 

7.2.1.1 Pesos 

 

 Os resultados da tabela 7, referentes aos pesos médios dos animais nas pesagens não 

mostram diferenças estatísticas entre os 2 tratamentos em estudo (P> 0,05). Estes resultados são 

similares aos obtidos por outros autores Wongnarkpet et al. (1999), Jirawattanapong et al. (2006) 
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e Jirawattanapong et al. (2008) que também avaliaram a utilização de uma vacina contra o App e 

não encontraram diferenças no peso médio dos animais. Wongnarkpet et al. (1999) verificaram 

que o intervalo onde as diferenças foram maiores foi entre os 105 e os 132 dias o que também é 

possível verificar nos resultados por nós obtidos, pois é na pesagem dos 132 dias que se verifica a 

maior disparidade entre os tratamentos sendo o peso médio dos animais vacinados 1,5 kg 

superior aos animais do controlo, embora sem significado estatístico (P>0,05). Os machos 

apresentam um peso médio superior (P=0,021) às fêmeas apenas na última pesagem estando 

este desempenho de acordo com as diferenças de crescimento existentes entre os sexos (de 

Lange & Dewey, 2006).  

Tabela 7: Evolução do peso médio dos animais (kg):efeitos do tratamento e do sexo 

 Tratamento Sexo  valor de P 

 controlo vacina F M SEM Trat Sexo trat x sexo 

P78 34,5 34,3 34,4 34,5 0,774 0,875 0,912 0,443 

P100 50,4 51,2 50,8 50,9 0,837 0,519 0,895 0,295 

P132 78,7 80,2 78,2 80,7 1,554 0,518 0,251 0,271 

P159 102,8 103,5 101,0 105,4 1,309 0,710 0,021 0,072 

 

7.2.1.2 Ganho Médio Diário 

 

Os resultados obtidos referentes aos ganhos médios diários (GMD) apresentados na 

tabela 8 são comuns a outros autores (Magowan et al., 2010; de Lange e Dewey, 2006) e não 

mostram diferenças entre os 2 tratamentos (P>0,05). Também Wongnarkpet et al. (1999) e 

Jirawattanapong, et al. (2006) não verificaram diferenças entre os 2 tratamentos, tendo obtido 

um GMD de 0,747 kg a 0,760 kg nos animais vacinados, enquanto que nos animais controlo os 

GMD situaram-se entre os 0,740 kg e os 0,743 kg. No nosso estudo os animais apresentaram 

valores entre 0,844 e 0,854kg, sendo o GMD superior cerca de 0,100 kg em comparação com os 

resultados dos trabalhos anteriormente referidos. Martelli et al. (1996) usando a mesma vacina 

por nós utilizada, também não encontraram diferenças significativas no GMD. 

Contudo, os resultados que obtivemos não são coincidentes com os de Gozio et al. (2006) 

e os de Brunier et al. (2012) que encontraram diferenças significativas no ganho médio diário 

entre os animais vacinados contra o App e os animais do grupo de controlo. No estudo de Gozio 

et al. (2006) os animais vacinados tiveram um GMD de 0,812 kg, tendo os animais do grupo 

controlo apresentado apenas um GMD de 0,739 kg (P<0,05). 
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Tabela 8: Evolução do ganho médio diário dos animais (kg):efeitos do tratamento e do sexo 

GMD 
Tratamento Sexo 

 
valor de P 

controlo vacina F M SEM trat Sexo trat x sexo 

GMD (P78/P100) 0,724 0,767 0,745 0,747 0,034 0,372 0,974 0,699 

GMD (P100/P132) 0,884 0,905 0,857 0,932 0,036 0,685 0,146 0,464 

GMD (P132/P159) 0,893 0,866 0,844 0,915 0,031 0,539 0,119 0,421 

GMD (P78/P159) 0,844 0,854 0,822 0,876 0,016 0,629 0,019 0,155 

 

7.2.2 Parâmetros de Crescimento - Pesos e Ganhos Médios Diários: Efeito da Sala 

7.2.2.1 Efeito da sala nos pesos 

 

Como já anteriormente referido os animais estavam distribuídos por 3 salas, denominadas 

A, B e C. Por este facto, fomos avaliar a resposta dos porcos (peso e ganhos médios diários) ao 

tratamento nas várias salas (tabela 9). A análise dos resultados revela um efeito da sala, não 

tendo ocorrido efeito do tratamento em qualquer das salas em estudo. As performances 

apresentadas pelos animais nas várias salas foram diferentes (P <0,05) nas últimas 3 pesagens. 

Avaliando apenas os resultados no final da engorda (159 dias), verificamos que a sala B foi aquela 

onde os animais tiveram melhores performances, diferenciando-se das salas A e C. Nas salas A e C 

os animais tiveram desempenhos idênticos (P>0,05).  

Este facto é de difícil explicação, pois as salas têm instalações e ambientes similares, 

sendo até contíguas umas às outras. Todavia, este resultado pode dever-se ao facto de as 

condições climatéricas variáveis na altura em que os animais entraram nas salas de engorda, 

durante as 3 primeiras semanas de Janeiro, terem tido uma influência no desempenho dos 

animais. Adicionalmente, ocorreu na sala A, um surto de coli hemolítica, 3 dias após a entrada dos 

animais, resolvido em cerca de 2 dias por antibioterapia oral, mas que poderá ter tido efeitos 

negativos sobre o crescimento dos animais aí alojados. A diferença de desempenho, em termos 

de peso, entre os animais da sala B e os das outras salas foi de 6,400 kg, aproximadamente. 
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Tabela 9: Evolução do peso médio dos animais (kg):efeitos do tratamento e da sala 

 Tratamento Sala  valor de P 

 controlo vacina A B C SEM Trat Sala Trat x Sala 

P78 34,5 34,3 34,3 34,5 34,3 1,349 0,875 0,993 0,894 

P100* 50,4 51,2 48,9 b 52,2 a 52,0 ab 1,335 0,519 0,021 0,903 

P132* 78,7 80,2 74,7 b 84,5 a 78,2 b 2,179 0,518 < 0,0001 0,709 

P159* 102,8 103,5 100,5 
b
 106,9 

a
 100,3 

b
 2,179 0,710 0,005 0,729 

* Sobrescritos diferentes na mesma linha correspondem a diferenças significativas (P<0.05) 

 

7.2.2.2 Efeito da sala nos Ganhos Médios Diários 

 

Na tabela 10 mostramos os resultados dos ganhos médios diários. Os valores 

apresentados indicam que não houve qualquer efeito do tratamento (P>0,05). Ocorreram 

diferentes crescimentos nas várias salas, tal como se antevia após a análise da evolução dos 

pesos, tendo a sala B apresentado os melhores resultados. Os animais da sala A tiveram um GMD 

no período dos 78 aos 100 dias muito abaixo dos animais das restantes salas. Na avaliação dos 

GMD em todo o período de engorda verifica-se uma diferença de cerca de 80 g no GMD dos 

animas da sala B com os das salas A e B. Esta diferença faz com que os animais da sala B cheguem 

ao final da engorda com mais 6,400 kg de peso vivo que os restantes. Como referido, a diferença 

de resultados é de difícil explicação, pois tendo os animais o mesmo maneio, a mesma 

alimentação e estando as salas lado a lado, esta diferença poderá eventualmente ser resultado 

dos efeitos já referidos. 

 

Tabela 10: Evolução do ganho médio diário dos animais (kg):efeitos do tratamento e da sala 

GMD 
Tratamento Sala 

 
valor de P 

controlo vacina A B C SEM trat Sala trat x sexo 

P78/P100* 0,724 0,767 0,660 b 0,806 a 0,805 ab 0,052 0,372 0,007 0,995 

P100/P132* 0,884 0,905 0,807 
b
 1,009 

a
 0,818 

b
 0,052 0,685 0,0003 0,754 

P132/P159* 0,893 0,866 0,954 a 0,829 b 0,818 ab 0,051 0,539 0,018 0,986 

P78/P159* 0,844 0,854 0,816 b 0,894 a 0,814 b 0,025 0,629 0,003 0,868 

* Sobrescritos diferentes na mesma linha correspondem a diferenças significativas (P<0.05) 
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7.2.3 Parâmetros de eficiência alimentar – Ingestão e Índice de Conversão  

 

As tabelas seguintes são referentes ao controlo do consumo de alimento que foi 

efectuado na sala A onde foi avaliado o consumo alimentar em 12 parques, sendo 6 de cada 

tratamento e destes 3 de cada sexo. 

As performances dos animais aos quais foi feita a avaliação do consumo alimentar não 

mostrou diferenças entre os animais dos 2 tratamentos para os parâmetros em estudo, a saber, 

peso médio (Tabela 11), ganho médio diário (Tabela 12), ingestão de alimento (Tabela 13) e índice 

de conversão (Tabela 14).  

 

7.2.3.1 Pesos da sala A 

 

 Na tabela 11 apresentamos os resultados referentes aos pesos médios dos animais aos 

quais foi feito o controlo da alimentação (sala A). Da observação dos resultados verificamos que, 

com excepção de alguns efeitos no peso aos 100 dias de idade (efeito significativo do tratamento 

e tendência do sexo), estes estão de acordo com os resultados que obtivemos na tabela 9 onde 

analisamos os pesos médios dos animais nas diferentes salas. Estas diferenças são, provavelmente 

o reflexo da tendência para pesos iniciais diferentes (P=0,0891).  

 

Tabela 11: Evolução do peso dos animais sujeitos a controlo da ingestão alimentar (kg):efeitos do tratamento e do sexo 

 Tratamento Sexo  valor de P 

 controlo vacina F M SEM trat sexo trat x sexo 

P78 35,4 32,4 35,1 32,7 1,087 0,0891 0,1544 0,2539 

P100 51,6 48,0 51,1 48,5 0,876 0,0185 0,0678 0,5557 

P132 75,8 73,0 74,9 73,8 2,794 0,5032 0,7782 0,6184 

P159 102,3 99,8 100,3 101,8 1,868 0,3806 0,5748 0,2135 

 

7.2.3.2 Ganhos Médios Diários na sala A 

 

Como referimos, os resultados referentes ao GMD não apresentam diferenças estatísticas 

entre os 2 tratamentos, tal como esperado após a análise dos resultados nas 3 salas do ensaio, 

sendo que a variação dos GMD entre os tratamentos é de apenas 6 g no global do período de 

engorda. 
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Comparando estes valores de GMD com os valores da BPEX (2011) que faz uma análise 

das performances produtivas entre os principais países produtores de suínos, verificamos que o 

nosso valor de GMD 0,840 kg é superior ao das explorações espanholas que é de 0,669 kg, 

também das alemãs que têm um GMD de 0,754 kg e das francesas que apresentam um GMD de 

0,795 kg. Contudo verificamos que as explorações dinamarquesas obtiveram um GMD de 0,895 

kg. 

 

Tabela 12: Evolução do ganho médio diário nos animais sujeitos a controlo da ingestão alimentar (kg):efeitos do 
tratamento e do sexo 

GMD 
Tratamento Sexo 

 
valor de P 

controlo vacina F M SEM trat sexo trat x sexo 

GMD P78/P100 0,739 0,708 0,728 0,719 0,057 0,711 0,913 0,171 

GMD P100/P132 0,754 0,781 0,745 0,791 0,073 0,797 0,670 0,420 

GMD P132/P159 0,982 0,994 0,938 1,038 0,076 0,916 0,382 0,615 

GMD P78/P159 0,826 0,832 0,805 0,850 0,024 0,857 0,194 0,560 

 

7.2.3.3 Ingestão de alimento na sala A 

 

O valor da ingestão diária de alimento obtido no nosso ensaio (tabela 13) é o valor normal 

e foi similar ao obtido por de Lange e Dewey (2006). Verificou-se também que os machos não 

tiveram uma ingestão de alimento superior às fêmeas, contrariamente ao que poderíamos 

esperar. Tendo este controlo sido realizado na sala A, aquela onde ocorreu um surto de coli 

hemolítica e onde os animais tiveram piores performances, pode eventualmente explicar o 

sucedido. 

 

Tabela 13: Evolução da ingestão média diária nos animais sujeitos a controlo da ingestão alimentar (kg):efeitos do 

tratamento e do sexo 

IMD 
Tratamento Sexo  valor de P 

controlo vacina F M SEM trat sexo trat x sexo 

IMD P78/P100 1,888 1,719 1,848 1,760 0,096 0,250 0,536 0,146 

IMD P100/P132 2,372 2,340 2,340 2,372 0,100 0,831 0,831 0,096 

IMD P132/P159 2,233 2,341 2,214 2,359 0,098 0,460 0,328 0,251 

IMD P78/P159 2,164 2,133 2,134 2,164 0,093 0,821 0,830 0,135 
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7.2.3.4  Índice de conversão da sala A 

 

Os resultados obtidos na tabela 14, relativos ao índice de conversão (IC) apresentado 

pelos animais aos quais foi feita a avaliação do consumo alimentar, não apresentou diferenças 

significativas entre os tratamentos. Estes resultados coincidem com os obtidos por Wongnarkpet 

et al. (1999), pois também não obtiveram diferenças no IC dos animais vacinados relativamente 

aos animais do grupo controlo. Também Bosch et al. (2012) e Brunier et al. (2012) nos seus 

trabalhos não encontraram diferenças estatísticas no IC dos animais que foram vacinados contra 

o App relativamente aos animais que serviram de controlo. 

Comparando o resultado do IC obtido com este ensaio com resultados das performances 

produtivas entre os principais países produtores de suínos (BPEX, 2011), podemos concluir que o 

valor alcançado pelos nossos animais 2,59 é o mais baixo, portanto melhor, de entre os valores 

obtidos pelas explorações espanholas que apresentam um IC de 2,69 e das explorações 

dinamarquesas onde a média do IC é de 2,68.  

 

Tabela 14: Evolução do índice de conversão nos animais sujeitos a controlo da ingestão alimentar: efeitos do 

tratamento e do sexo 

IC 
Tratamento Sexo  valor de P 

controlo vacina F M SEM trat sexo trat x sexo 

IC P78/P100 2,63 2,51 2,62 2,52 0,208 0,695 0,740 0,053 

IC P100/P132 3,26 3,09 3,22 3,10 0,248 0,705 0,748 0,939 

IC P132/P159 2,32 2,41 2,38 2,35 0,192 0,738 0,897 0,741 

IC P78/P159 2,61 2,57 2,65 2,54 0,092 0,773 0,418 0,181 

 

7.2.4 Mortalidade 

 

O ensaio foi iniciado com 549 animais com 78 dias de idade, sendo estes divididos pelos 2 

tratamentos. No dia 159, quando foi dado por terminado o ensaio, estavam presentes apenas 526 

animais, tendo durante a realização deste morrido 23 animais. 

Na tabela 15, podemos observar o número de animais mortos em cada tratamento, sendo 

que o tratamento no qual ocorreram mais mortes foi no dos animais vacinados, com 13 baixas, 
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representando 4,51% do número de animais iniciais. No tratamento controlo morreram 10 

animais representado estes 3,83 % dos animais que iniciaram o ensaio. 

 

Tabela 15: Taxa de mortalidade durante o ensaio por tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes resultados não apresentam diferenças na mortalidade entre os 2 tratamentos (P> 

0,05), o que não coincide com os resultados obtidos por Gozio et al. (2006) que obtiveram 

diferenças estatísticas na taxa de mortalidade, sendo esta de 1,39% nos animais vacinados e de 

4,17% nos animais de controlo. No trabalho de Bosch et al. (2012) as diferenças também foram 

significativas, tendo a taxa de mortalidade dos animais vacinados sido de 2,81%, enquanto que a 

dos animais controlo foi de 10,73 %. Também Bilic et al. (2000) obtiveram diferenças 

significativas, tendo neste caso a mortalidade dos animais do grupo vacinado sido de 0,96 % e nos 

animais de controlo de 5,79 %. Nestes 3 trabalhos as taxas de mortalidade dos animais vacinados 

foram inferiores às dos animais do grupo não vacinado. No nosso caso não houve quaisquer 

diferenças nas taxas de mortalidade em ambos os tratamentos. Provavelmente, a não ocorrência 

de qualquer surto da doença na exploração e, em particular nos animais do ensaio, não permitiu 

que os animais vacinados e, portanto, imunes ao agente infeccioso, mostrassem vantagens 

comparativas. 

 

 Tratamento  
2 

 
Controlo Vacina   

Dia 78 261 288   

Dia 159 251 275   

Mortes 10 13   

Taxa mortalidade (%) 3,83 4,51  Ns 
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8 Conclusão 
 

As infecções respiratórias provocadas pelo App estão amplamente distribuídas pelos 

principais países produtores de suínos. Para minimizar os riscos desta infecção se disseminar por 

todo o efectivo, algumas explorações optam por realizar a vacinação contra o App. 

Neste trabalho avaliaram-se os efeitos da aplicação de uma vacina contra o App, 

comparando os resultados produtivos de animais vacinados com os dos animais não vacinados. 

Na comparação dos resultados produtivos deste ensaio, verificou-se que não houve diferenças 

estatísticas significativas (P> 0,05) entre os dois tratamentos. Este resultado pode ser explicado 

pela não ocorrência de nenhum surto da doença durante a realização do ensaio. Os resultados 

produtivos (peso de abate, GMD, IC e mortalidade) dos 2 grupos de animais foram melhores 

quando comparados com os resultados obtidos nas explorações dos principais países produtores 

de porcos. Também a avaliação feita em matadouros não revelou quaisquer tipos de lesões dignas 

de destaque. 

Num futuro estudo, sobre o efeito da vacinação contra o App, seria interessante realizar o 

ensaio numa exploração com evidências sorológicas do agente e em que os animais no 

matadouro apresentem lesões compativeis. 
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