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1 INTRODUÇÃO 
 

As doenças respiratórias são importantes causas de perdas 

econômicas dentro das granjas brasileiras, sendo também a principal 

preocupação sanitária da suinocultura mundial.  

Com o advento da vacina contra o circovírus suíno tipo 2 e o 

controle efetivo da circovirose suína, as denominadas doenças do Complexo 

Respiratório dos Suínos (CRS) passaram a ser a principal causa de prejuízo 

econômico ao produtor. São perdas causadas pelo aumento de gastos com 

medicamentos, queda dos índices zootécnicos, aumento da mortalidade e 

condenação de carcaças nos abatedouros (HARDING, 2012). 

Estudos da Embrapa Suínos e Aves revelam que hoje, 70% dos 

gastos do suinocultor com medicamentos (preventivos ou curativos) são 

voltados ao tratamento das doenças respiratórias. Nos abatedouros, 

aproximadamente 50% das condenações de carcaças são causadas por lesões 

respiratórias (MORÉS, 2012b). 

Apesar do avanço das tecnologias de controle e do aumento dos 

cuidados com biosseguridade, a prevalência desse tipo de ocorrência sanitária 

vem aumentando no Brasil. A intensificação da criação da suinocultura 

moderna com o aumento significativo da densidade de animais em ambientes 

com rebanhos cada vez maiores, a utilização de sistemas contínuos de 

produção e as misturas de animais de diferentes origens, são fatores que 

explicam, em parte, o avanço desse tipo de ocorrência sanitária no país, uma 

vez que favorecem a manutenção e proliferação dos agentes infecciosos 

(MORES, 2012a). 

Na visão atual do processo infeccioso há a percepção de que ocorre 

uma interação multifatorial entre o microrganismo e o suíno. Esta interação 

poderia resultar na eliminação do agente, na conversão do indivíduo em um 

portador assintomático, ou mesmo, na manifestação dos sinais clínicos. Este 

resultado, em última análise, depende do estado imunológico da população e 

dos indivíduos e das características de virulência do microrganismo em 

questão (GOLBERG, 2006). As doenças multifatoriais como a circovirose 
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suína, a pneumonia enzoótica e a influenza suína, cada vez mais comuns nos 

plantéis brasileiros, reduzem a resistência dos suínos, favorecendo outras 

infecções e diminuindo a capacidade dos animais em responder aos 

tratamentos (CIACCI-ZANELLA, 2012). 

Somado a estes fatores, o questionamento global referente à 

utilização dos antimicrobianos, sejam eles preventivos (utilizados em fases 

estratégicas), curativos (usado no caso de animais doentes) ou metafiláticos 

(aplicado em rebanhos onde há alguns animais doentes), inclusive com a 

proibição da utilização de algumas substâncias por suposta intervenção na 

terapêutica humana, tornaram o controle e a prevenção das doenças 

respiratórias ainda mais laborioso (SARTÓRIO, 2012). 

Neste contexto, o foco do produtor e dos veterinários assistentes, 

bem como dos pesquisadores da área, se volta à prevenção. E nesse sentido, 

os produtos biológicos são importantes aliados na tarefa de proteger o rebanho 

contra os desafios respiratórios. Entretanto, o que se observa a campo, é que 

não há uma preocupação com o adequado desenvolvimento das estruturas 

imunológicas e da capacidade de resposta dos animais frente a estes desafios 

(COSTA, 2007).  

Com relação ao conceito de manejo do sistema imunológico, a única 

ação adotada por produtores e técnicos é a aplicação de vacinas. Assim, torna-

se imperativo que ações anteriores à sugestão e implantação de um programa 

de vacinação sejam adotadas. Estas incluem técnicas que objetivem a redução 

do desafio, o fornecimento de condições favoráveis de ambiência, 

biosseguridade, nutricionais e sociais, promovendo o adequado 

desenvolvimento do sistema imune e o fornecimento de imunidade passiva até 

maturação deste (COSTA, 2012). 

Atualmente, os programas destinados à prevenção e controle de 

doenças respiratórias não consideram a epidemiologia das doenças 

preveníveis, a diferença entre as vacinas e o momento correto de aplicação, 

bem como sua interação com o organismo. Sem um bom protocolo vacinal, 

conduzido no momento certo e na categoria animal correta, a tarefa de conferir 

imunidade por meio da administração de vacinas fica comprometida (BORDIN, 

2012).  
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Em face ao exposto, nesta revisão foram abordados conhecimentos 

que visam o esclarecimento de profissionais e pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com o controle de doenças na suinocultura. Espera-se que estas 

informações possibilitem a adoção de técnicas mais coerentes de 

desenvolvimento da resposta imune em suínos, favorecendo a produção de 

animais mais saudáveis e a redução dos custos com sanidade. Ainda, devido 

às dificuldades de prevenção e controle e à alta prevalência das doenças 

respiratórias nos rebanhos, o conceito de imunidade de rebanho poderá auxiliar 

na resolução ou redução destes desafios. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Conceitos 

2.1.1 Sistema imune e imunidade 

 

Uma definição ampla de imunidade relaciona a reação do organismo 

contra substâncias que incluem os microrganismos, macromoléculas como 

proteínas e polissacarídeos. As células e moléculas responsáveis por esta 

imunidade constituem o sistema imunológico e a interação entre todas estas 

estruturas na resposta contra os agentes estranhos ao organismo é 

denominada resposta imunológica (SANTIN, 2007).  

Os mecanismos de resposta imune são representados pelas defesas 

inata ou inespecífica e adaptativa ou específica. No caso de infecções 

respiratórias, a defesa inata é composta por fatores físicos e químicos tais 

como a estrutura da cavidade nasal e o epitélio ciliar recoberto com muco, o 

reflexo da tosse e espirro; e os fatores celulares como a citotoxicidade dos 

macrófagos, a elevação no número de células apresentadoras de antígenos 

(APC), bem como o aumento da expressão de receptores celulares que ativam 

a cascata do sistema complemento. A defesa adaptativa está representada 

pela imunidade humoral (anticorpos) e também pela imunidade celular 

(linfócitos T) desenvolvida especificamente a um agente. Esses dois tipos de 

imunidade trabalham de forma integrada, sendo que a resposta inata é 

fundamental para o desenvolvimento da resposta específica (SANTIN, 2007). 

A aquisição de proteção contra um antígeno, a imunização, pode se 

dar por duas maneiras distintas: pelo fornecimento de anticorpos contra um 

antígeno a um indivíduo (imunidade passiva) ou estimulando-o a obter seus 

próprios anticorpos (imunização ativa). Ambas podem ser adquiridas de 

maneira natural ou artificial, sendo que, geralmente, as formas passivas 

induzem a uma imunidade transitória e as formas ativas permitem uma 

imunização duradoura, ou até mesmo permanente (MURPHY et al., 2010).  

A imunização passiva natural pode ser definida como aquela em que 

um indivíduo recebe anticorpos de outro indivíduo de maneira natural, como 
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pela via placentária e pelo aleitamento materno. Já na imunização passiva 

artificial, há transferência por meio da introdução de soros homólogos 

(produzidos na própria espécie) ou heterólogos (produzidos em espécies 

diferentes a do indivíduo), de anticorpos em altas concentrações, contra um 

determinado antígeno. 

 A imunização ativa natural se dá na medida em que há contato do 

indivíduo com o antígeno, ao longo de sua vida. A forma artificial de estimular a 

produção de anticorpos e a aquisição de células de memória é por meio do 

emprego de vacinas com antígenos (vivos, atenuados, fragmentos, 

recombinantes, toxinas, proteínas) capazes de desencadear uma resposta 

imune sem causar a doença (MURPHY et al., 2010). 

 

2.1.2 Imunidade de rebanho 

 

 Quando falamos em produção animal, ao invés de indivíduo, a 

imunidade deve ser considerada em relação à população. Assim, o conceito de 

imunidade de rebanho pode ser definido como a resistência de uma população, 

ou um grupo, à introdução e disseminação de um agente infeccioso. Essa 

resistência é baseada na elevada proporção de indivíduos imunes entre os 

membros dessa população e na uniforme distribuição desses. Julga-se que a 

imunidade do rebanho age reduzindo a probabilidade de um animal suscetível 

encontrar um infectado, de modo que a disseminação da doença seja 

diminuída (FERNANDES, 2004). 

 

2.2 Utilização da imunidade de rebanho no controle de doenças 

2.2.1 Desenvolvimento imunológico do leitão  

 

Durante o período fetal do suíno são formados diversos sistemas do 

corpo. O sistema imune parece ser um dos sistemas que tem atividade mínima 

até o nascimento, uma vez que até esta fase, o feto estará protegido da 

estimulação antigênica de organismos patogênicos com os quais nunca teve 

contato, em função da característica epiteliocorial difusa da placenta, que 
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separa a circulação materna da fetal. O sistema pode ter o início de sua 

atividade disparado por eventos durante o parto, pelo colostro e pelo ambiente, 

visando promover proteção contra moléculas estranhas e microrganismos que 

estão iniciando sua colonização e desafiando o animal (McCAULEY & 

HARTAMANN, 1984). 

Quando comparado ao adulto, o neonato é considerado 

imunodeficiente. Vários fatores contribuem para este fato: um menor número 

de leucócitos e de células APC e consequentemente, a baixa expressão de 

MHCII; a redução na proporção de linfócitos pós-parto e o incompleto 

desenvolvimento do baço; a elevada concentração de cortisol e a reduzida 

concentração de linfócitos B no sangue do leitão. Os elevados níveis de cortisol 

no sangue suprimem a função imune e interferem na dinâmica dos leucócitos. 

Sua produção está relacionada ao início do parto e ao estresse do nascimento. 

Quanto aos linfócitos B, a quantidade destes ao nascimento (320 ± 40 x 103 

células ml-1) é menor que os níveis encontrados nos suínos adultos (640 ± 90 x 

103 células ml-1) permanecendo desta forma até os 10 dias de idade e atingindo 

os níveis de um adulto em um período de cinco semanas (McCAULEY & 

HARTAMANN, 1984; ROTH, 1997).  

O desenvolvimento de alguns dos mecanismos de defesa 

imunológica do suíno pode ser observado no Quadro 1.  

 

 

QUADRO 1 – Desenvolvimento dos mecanismos de defesa imune dos suínos 
MECANISMO AO NASCIMENTO TEMPO MÉDIO PARA ATINGIR 

NÍVEIS MAIORES E DE ADULTO  
Leucócitos e APC’s Número e função reduzida 10 dias/21 dias 

Linfócitos Concentração reduzida 20 dias/42 dias 

Mucosas Pouco desenvolvido 28 a 42 dias 

Células NK Ausentes 14 dias/28 dias 

Fonte: (Roth, 1997; Rudnik, 2003). 

 

Este despreparo imunológico do leitão ao nascimento e o 

impedimento da transferência de imunoglobulinas da mãe para os fetos via 

placenta, faz com que ele seja extremamente dependente da aquisição de 

imunidade passiva transferida pela mãe, via colostro. Essa imunidade é 
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conferida pela ingestão de imunoglobulinas colostrais (anticorpos); porém, 

leucócitos e outros fatores de imunidade são também adquiridos e podem 

contribuir para imunidade do leitão recém-nascido (FERREIRA & SOUSA, 

2012).  

O manejo do colostro tem adquirido nos últimos anos bastante 

relevância na medida em que houve aumento na prolificidade das matrizes.  A 

elevação no número de nascidos acarreta uma maior competição pelas tetas, 

ocasionando uma desigual ingestão pelos leitões ampliando a proporção de 

animais não protegidos nas fases de creche e recria (COSTA, 2007). 

Segundo THROUP et al. (2004) e NIELSEN et al. (2004), leitões de 

baixo peso ou que tiveram ordem de parto superior ao sétimo, apresentam 

menor concentração de imunoglobulinas e maior mortalidade até o desmame. 

Entretanto, além da ordem de nascimento e peso dos leitões, fatores 

nutricionais, ambientais e de manejo podem resultar em transferência 

inadequada de imunidade passiva via colostro. A combinação destes, a queda 

rápida da concentração de anticorpos no colostro e a perda da capacidade de 

absorção destes pelo trato digestivo faz com que a garantia do fornecimento de 

colostro a todos os leitões imediatamente após o nascimento, seja fundamental 

para o sucesso de granjas com altas taxas de nascidos vivos (COSTA, 2007). 

Em razão do aumento na duração dos partos consequente ao 

aumento no número das leitegadas, a uniformização destas muitas vezes 

inicia-se antes do término do parto, o que pode limitar o desenvolvimento do 

sistema imune dos animais, já que os linfócitos são transferidos para o neonato 

apenas pelo colostro da mãe biológica, recomendando-se que a 

homogeneização de leitegadas seja feita somente após o segundo dia de vida 

dos suínos (GUEDES, 2012). A prática da homogeneização se faz necessária 

na medida em que o número de nascidos excede à capacidade de criação de 

uma porca, recomendando-se a transferência de alguns leitões para porcas 

recém-paridas de maneira uniforme para evitar que leitões mais fortes 

impeçam o correto aleitamento dos mais fracos (SOBESTIANSKY et al., 1998). 

Os leitões podem receber a imunidade passiva nas primeiras 24 a 

36 horas após o nascimento, sendo nula a absorção de imunoglobulinas após 

48 horas de vida. A concentração máxima de anticorpos ocorre de quatro a 12 
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horas após a primeira mamada, declinando rapidamente após este período 

para cerca de 50% devido ao processo conhecido como "fechamento do 

intestino", o que justifica a necessidade de viabilizar maior ingestão possível 

pelos leitões logo nas primeiras horas após o parto (SMITH & JARVIS, 1978 

apud FERREIRA & SOUSA, 2012). 

O desenvolvimento da imunidade dos leitões é influenciado por 

práticas de manejo bastante difundidas, mas frequentemente negligenciadas. 

Entre elas, evitar a intervenção manual ao parto (toque), pois esta pode 

interferir no processo de liberação do colostro, por causar infecções como 

cistite, metrite e vaginite, constipação intestinal e mastites, que levam à 

redução na liberação da prolactina e à conhecida síndrome de hipogalaxia 

transitória pós-parto (MARTINEAU, 1997).  

O estado imunitário dos animais pode ser alterado por desconfortos 

ambientais. Estresse por calor ou pelo frio são os principais causadores da 

inativação do sistema imune de leitões na maternidade. Estresse social, como 

alteração de hierarquia no manejo de uniformização e superlotação são 

também fatores que tem impacto sobre a função imune do neonato, resultando 

em menor resistência às infecções. Fatores estressantes são ainda mais 

prejudiciais quando aplicados às porcas lactantes, pois intervém no 

metabolismo dos nutrientes e no nível de anticorpos no sangue, diminuindo sua 

transmissão passiva aos lactentes (PIFFER et al., 1998). 

 A cada desafio, seja por agente patogênico, por substâncias 

químicas ou agentes físicos (poeira, proteína de soja, fezes de outros suínos) 

ou mesmo práticas de manejo estressantes, o sistema imune do suíno é 

ativado em prejuízo do desenvolvimento corporal e do desempenho 

reprodutivo. Há liberação de diversos mediadores imunológicos que levam à 

queda de consumo de ração, alteração no metabolismo da glicose e utilização 

dos componentes nutricionais para atender a demanda do sistema imunológico 

e obter resposta satisfatória aos desafios a ele apresentados (MACHADO et 

al., 2003). 
Alguns estudos relatam que variações ambientais podem aumentar 

a possibilidade de ocorrência e intensidade de doenças do Complexo 

Respiratório Suíno, na medida em que os microrganismos primários interagem 
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com o sistema imune do hospedeiro causando imunossupressão. Em 

decorrência da imunossupressão, a resistência a outros agentes infecciosos é 

diminuída, amplificando sinais clínicos, de lesões e de índices das doenças 

(PIFFER et al.,1998; MORÉS, 2012b). 

Fatores nutricionais também possuem influência sobre o 

desenvolvimento do sistema imunológico, podendo ativá-lo mais cedo, como, 

por exemplo, quando do fornecimento de rações com contendo substâncias ou 

moléculas antigênicas. Este é o exemplo da proteína da soja que pode causar 

problemas para os leitões, como alergias ou fatores antinutricionais, como os 

inibidores de tripsina (FERREIRA & SOUSA, 2012).  

A consequência futura de redução do estresse ao desmame diante a 

alteração da alimentação neste período, se dá na medida em que a exposição 

a níveis crescentes de farelo de soja em cada fase da dieta pode fornecer 

tolerância mais rápida à hipersensibilidade à proteína da soja, sem causar 

redução de desempenho ao longo prazo. Assim, o fornecimento de pequenas 

quantidades de soja em rações de leitões após os 10 dias de idade pode ser 

benéfico (FERREIRA & SOUSA, 2012). 

Estratégias como a administração de fontes de ácidos graxos 

polinsaturados (ômega 3) e de vitamina E, podem contribuir para maior 

produção de  células T e B e baixos níveis de mediadores de inflamação. Estes 

mediadores, principalmente as citocinas IL-1 e o fator-α de necrose tumoral 

(TNF-α) induzem uma resposta imune típica, na qual a conversão alimentar é 

menos eficiente, diminuindo o ganho de peso e o desempenho do animal é 

prejudicado (FERREIRA & SOUSA, 2012).  

Outros pontos importantes com relação à nutrição estão mais 

diretamente relacionados às porcas. Deficiências calóricas e de proteína, o tipo 

e o nível de gorduras na dieta inibem o desenvolvimento do sistema imune. 

Torna-se fundamental o acompanhamento da condição corporal da matriz ao 

parto, pois animais debilitados necessitam da energia proveniente destas 

fontes nutricionais para sua recuperação e deixam de fornecê-los aos leitões 

por meio da lactação (COSTA, 2007). 

Vale ressaltar, que o processo de imunidade passiva é resultado de 

desafios imunológicos vividos pela porca por meio de exposição a patógenos 
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ou pela vacinação. Conclui-se que porcas mais velhas tendem a produzir 

colostro com maior concentração e melhor qualidade de imunoglobulinas 

quando comparadas às primíparas. Segundo DIAL (2002), as marrãs são as 

mais importantes causas de instabilidade na sanidade do rebanho. Quanto 

maior a reposição do plantel reprodutivo, menor a quantidade de leitões com 

alta imunidade passiva presentes em cada lote na creche, colonizados 

previamente ou não, isto é, expostos aos agentes patogênicos do ambiente e 

formando suas cargas microbianas. Este fato pode ser visualizado no Quadro 

2, que mostra a relação entre a composição frente ao desafio estabelecido e o 

nível de imunidade passiva.  

 

QUADRO 2- Composição em relação ao desafio e o nível de imunidade 

passiva 

 Imunidade passiva 
adequada 

Imunidade passiva 
deficiente/inexistente 

Colonizados – 
transmissão vertical 

Estabelecimento de 
imunidade ativa gradual e 

duradoura 

Doença precoce (na 
maternidade ou creche) 

Não colonizados – 
transmissão vertical 

Doença mais tardia após o 
fim da imunidade passiva 

Doença precoce e grave 
logo após a formação de 
lotes na creche ou recria 
(transmissão horizontal) 

Fonte: (DIAL, 2002; COSTA, 2007). 

 

Em rebanhos com alta reposição ou em expansão uma parcela 

representativa de leitões desmamados estará com imunidade passiva 

deficiente e não colonizados (não expostos a patógenos), levando a ocorrência 

da síndrome de expansão, caracterizada por aparecimento de surtos de 

doenças respiratórias e/ou entéricas, aproximadamente nove meses após a 

introdução de grande número de marrãs (COSTA, 2007). 

Especificamente em relação às doenças respiratórias, esta avaliação 

do "status" imunológico do rebanho por meio da determinação da estrutura do 

plantel (distribuição de parição das fêmeas), é muitas vezes negligenciada, 

ficando esta análise relacionada apenas aos índices reprodutivos e ligados a 

natimortalidade e mumificação de fetos.  
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Para demonstrar a grande influência da estrutura do plantel na 

prevalência e gravidade de doenças respiratórias, quatro cenários reais na 

suinocultura são apresentados nas Figuras 1, 2, 3 e 4 (COSTA, 2007). 
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FIGURA 1- Distribuição da população de matrizes em uma granja recém-

povoada, cenário 1.  
Fonte: COSTA, 2007. 

 

Observa-se neste cenário um elevado número de matrizes jovens, 

porém a estabilidade no estado do rebanho é mantida já que o desafio sanitário 

ainda é baixo. No entanto, quando houver a presença de agentes infecciosos 

provenientes da fonte genética, elevando a pressão de infecção dos leitões na 

maternidade, surtos de doença aguda grave podem ocorrer na creche e recria 

(COSTA, 2007).  

Este cenário, segundo PIJOAN (2004), retrata um panorama em 

relação às doenças respiratórias, especialmente ao CRS, onde existe a 

associação de Mycoplasma hyopneumoniae, patógeno de maior importância 

dentro deste complexo, com bactérias secundárias e outros microrganismos, 

como os vírus e parasitas, com destaque atual para o vírus da influenza tipo A 
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(GUEDES, 2012). A presença de muitas leitoas nestes plantéis em formação 

gera elevada pressão de infecção (>20% dos leitões infectados na 

maternidade), com difusão rápida e ampla do agente culminando com a 

pneumonia enzoótica severa. A maioria dos sinais clínicos ocorre 

precocemente, especialmente em granjas com fluxo contínuo, em que a 

difusão horizontal a partir de leitões mais velhos é comum (PIJOAN, 2004). 
A resposta imune frente à infecção pelo M. hyopenumoniae produz 

uma imunidade humoral local, representada principalmente pela IgA e uma 

resposta celular protetora. Assim, em uma transmissão passiva de imunidade, 

haverá transferência de anticorpos e de células linfóides primo estimuladas 

especificamente contra o agente (GUEDES, 2012).  

Nos leitões, as células primo estimuladas induzem a linfoproliferação 

garantindo uma maior proteção daqueles que tem uma adequada ingestão do 

colostro proveniente de animais vacinados e/ou estimulados naturalmente. 

Nestes quadros em que as matrizes não possuam primo estimulação, 

recomenda-se a vacinação contra os agentes ainda no multiplicador da 

genética. Em adição, torna-se necessária uma avaliação da qualidade na 

transferência desta imunidade, pois a presença de anticorpos e células primo 

estimuladas podem interferir em uma vacinação dos leitões contra o 

microrganismo (COSTA, 2007). 

Segundo PIJOAN (2004), a vacinação da porca sem a vacinação 

dos leitões seria a alternativa ideal, mas só funcionaria se a difusão lateral 

fosse bem controlada, por exemplo, com o uso de múltiplos sítios nos quais os 

leitões são desmamados e levados para creches separadas geograficamente 

do local onde nasceram e dali para recrias e terminações também separadas 

localmente e com práticas de manejo que permitam controle estrito do 

movimento de animais e do homem. A vacinação da porca e a vacinação 

precoce do leitão poderia levar a uma redução consistente da prevalência da 

infecção no desmame, causaria a redução da difusão do M. hyopneumoniae 

pelas duas categorias animais, porém é uma prática que demanda custo 

significativo e uso de mão de obra intensiva. Além disso, interferência da 

imunidade da porca com a do leitão ainda é pouco conhecida. 
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Em fêmeas sem imunidade ao vírus da influenza suína, esta 

situação pode ser observada e já foi relatada por EASTERDAY e VAN REETH 

(1999). Os leitões com poucos dias de idade, nascidos de porcas infectadas 

durante a gestação, exibiram infecções muito precoces pelo vírus da influenza. 

Os autores afirmam que estes quadros costumam afetar rebanhos sem 

imunidade, ou seja, sem contato prévio com a infecção viral. No relato, a 

condição tendeu a se tornar crônica nos leitões, que passaram a apresentar 

atraso no desenvolvimento e morte durante o período de lactação ou após o 

desmame.  

Um segundo cenário, no qual há uma reposição insuficiente durante 

um curto período em uma granja, é apresentado na Figura 2. Vale ressaltar 

que, a suinocultura tecnificada, as taxas anuais de reposição das matrizes 

suínas, que visam à substituição das matrizes que foram descartadas ou que 

morreram, estão entre 35 e 50% (BORTOLOZZO & WENTZ, 2006). 
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FIGURA 2- Distribuição da população de matrizes em uma granja com 

reposição insuficiente por curto período, cenário 2.  
Fonte: COSTA, 2007. 
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Na situação apresentada, a maior parte do rebanho é formado por 

matrizes de alta produtividade (terceiro ao sexto parto). Nestas condições, a 

imunidade passiva tende a ser elevada, promovendo um quadro de 

estabilidade sanitária e de ótimo desempenho zootécnico já que o sistema 

imune interfere no metabolismo e regula o desempenho (FERREIRA & 

SOUSA, 2012). Observa-se a manutenção do equilíbrio de uma baixa pressão 

de infecção (< 5% dos leitões infectados), pois os leitões mais velhos (das 

recrias e terminações) transmitem a infecção ao plantel reprodutivo e aos 

leitões mais novos. A maioria das fêmeas já teve exposição prévia ao agente 

antes do parto, apresentando boa imunidade e poucas excretaram o 

micoplasma, reduzindo a infecção de leitões na maternidade.  O desempenho 

desses lotes pode ser similar a lotes livres de M. hyopneumoniae (PIJOAN, 

2004). 

Uma situação de granja com reposição insuficiente durante período 

prolongado é demonstrada na Figura 3.  

 

 

FIGURA 3- Distribuição da população de matrizes em uma granja com 

reposição insuficiente por longos períodos, cenário 3.  
Fonte: COSTA, 2007. 
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Bastante comum em períodos desfavoráveis para o mercado de 

suínos para o abate, este cenário retrata um envelhecimento do plantel. Em 

termos sanitários, poderão haver dificuldades devido ao nascimento e 

desmame de leitões de baixo peso formando subpopulações mais suscetíveis a 

doenças. Sabe-se que diferentes microrganismos tem difusão diferente em 

cada rebanho, com características próprias como dose infectante, resistência a 

condições ambientais, virulência e as condições de produção, como tamanho 

da granja e densidade populacional, entre outras (COSTA, 2007).  

O padrão atual com a construção de granjas cada vez maiores, com 

tipos de instalações diferenciadas, grandes densidades populacionais e com 

sistemas de produção em mais de um sítio, tornou a difusão dos patógenos 

irregular. A transmissão dos agentes é dependente da existência de 

subpopulações mais sensíveis ou mais expostas a ele (COSTA, 2007)  

Leitões com baixo peso ao nascer representam uma subpopulação 

sensível a infecções por microrganismos imunossupressores como o M. 

hyopneumoniae porque tendem a ingerir menor quantidade de colostro.  A 

deficiente resposta a infecção pode desencadear a manifestação clínica da 

pneumonia enzoótica e das doenças causadas pelos agentes bacterianos 

secundários em fase mais precoce, ainda na maternidade ou na creche (DIAL, 

2002). 
 PIJOAN (2004) relata que a vacinação precoce do leitão sem 

medicação da porca seria indicado em situações com níveis baixos (<5% dos 

leitões infectados) ou médios (5 a 20% de leitões infectados) de prevalência ao 

desmame. Altos níveis de infecção na maternidade (>20% dos leitões 

infectados), poderiam mover a doença para terminação, devido à lentidão no 

processo soroconversão frente ao M. hyopneumoniae. Assim, recomenda-se a 

avaliação da qualidade na transferência da imunidade passiva e da prevalência 

da infecção nas diversas fases para determinar a melhor estratégia de controle 

e prevenção destas manifestações, bem como a análise dos possíveis agentes 

secundários que possam interferir numa eventual vacinação contra o agente 

primário. Segundo GUEDES (2012), animais infectados por alguns destes 

agentes não desenvolvem imunidade adequada à vacinação. 
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Deve-se considerar que a imunidade passiva é característica de 

cada microrganismo e para o estabelecimento de um bom programa de 

controle de doenças infecciosas, o conhecimento destas características 

orientam para o uso de medicamentos e vacinações mais eficientes (COSTA, 

2007). A aplicação de vacinas dentro do período de imunidade passiva provoca 

sua inutilização e a queda mais rápida desta imunidade, levando ao 

aparecimento de surtos precoces e graves da doença que se pretende 

controlar.  

No Quadro 3 são apresentadas as durações máximas da imunidade 

passiva de alguns agentes infecciosos (MUIRHEAD & ALEXANDER, 2001; 

FLORES, 2007), visualizadas em granjas com todos os fatores de risco 

controlados e com programas de prevenção e imunização implantados de 

maneira correta. 

 

 

QUADRO 3– Duração da imunidade passiva de alguns microrganismos 

envolvidos em desafios respiratórios 

Microrganismo Duração da imunidade passiva (dias) 

Mycoplasma 170 

Circovírus 35 a 105 

PRRS, Pasteurella multocida, 

Streptococcus suis, Bordetella 

bronchiseptica 

30 

Haemophilus parassuis 21 

Influenza 60 a 120 
Fonte: MUIRHEAD & ALEXANDER, 2001; FLORES, 2007. 
 

 

Uma quarta realidade onde há reposição acima do ideal visando 

compensar períodos anteriores de baixa introdução de marrãs em uma granja, 

é demonstrada na Figura 4. 
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FIGURA 4- Distribuição da população de matrizes em uma granja com grande 

investimento em leitoas, cenário 4.  
Fonte: COSTA, 2007. 

 

 

Este cenário demonstra problemas relacionados ao desempenho 

reprodutivo e sanitário em uma propriedade. Por acumular fêmeas muito jovens 

e muito velhas, com relação à reprodução, há queda de leitões nascidos vivos, 

redução da taxa de partos e aumento no número de mumificados, entre outros. 

Do ponto de vista sanitário, haverá contato entre um grande número de leitões 

não colonizados e com baixa imunidade passiva, com leitões em situação 

inversa. Após a formação de lotes na creche, a transmissão horizontal é 

intensa, permitindo o aparecimento de surtos graves de doença respiratória 

e/ou entérica na recria ou ao final da terminação, principalmente após a 18ª 

semana de vida dos leitões. Isto acontece porque a colonização pelo M. 

hyopneumoniae se dá lentamente e em nível médio com apenas 5-20% dos 

leitões infectados ao desmame, atingindo a maior parte do grupo somente no 

momento pré-abate. Como não houve tempo para estabelecimento de 
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imunidade, ao abate é comum a observação de lesões em grau mais severo 

(COSTA, 2007).   

Segundo PIJOAN (2004), a vacinação precoce do leitão com 

medicação da porca parece ser a combinação mais eficiente, pois reduziria a 

excreção pela porca (por meio de tratamento antibiótico) e pelo leitão (por meio 

de vacinação). Ainda, possibilitaria que ao desmame uma maior parcela de 

animais estivesse imunizada, visto que os protocolos de vacinação precoce 

indicam a aplicação aos três dias de idade e a soroconversão se dá, em média, 

14 dias pós-procedimento. O fator negativo seria o custo, pois a estratégia 

envolve medicação e vacinação. 

 

2.2.2 Programas de vacinação 

 

Sendo o M. hyopneumoniae e o circovírus suíno tipo 2 (PCV2), os 

principais agentes primários de infecção respiratória, que causam 

imunossupressão e para os quais existe a possibilidade de prevenção por meio 

de produtos imunobiológicos, a maior parte dos programas atuais de vacinação 

a campo para doenças do CRS, tem-se nestes agentes sua maior 

preocupação. Entretanto, apesar de diversos trabalhos documentarem a 

eficácia da vacina para o controle dos sinais clínicos destas infecções, é 

comum o relato de falhas vacinais (CARON, 2012; BARCELLOS & MARQUES, 

2011). 

A eficácia de um programa de vacinação está fundamentada em 

vários fatores, a maioria deles não ligados à qualidade da vacina administrada. 

Além de falhas no diagnóstico levando a adoção de um produto não indicado 

para o controle da doença presente no rebanho, pode ocorrer tempo 

insuficiente entre a imunização e o período para estabelecimento de 

imunidade; falhas na conservação da vacina; animal com "status" fisiológico 

inadequado para responder ao estímulo; imunossupressão após a inoculação 

do imunobiológico; exposição à pressão de infecção muito elevada; curta 

duração da imunidade; existência de diferenças antigênicas importantes entre 

as cepas vacinais e as de campo; e a interferência de múltiplas vacinações 

feitas simultaneamente (COSTA, 2007).  
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Um controle eficaz determina uma queda gradativa da pressão de 

infecção, pois o status do plantel é também substancialmente melhorado, o que 

é denominado Colchão de Imunidade (Figura 5). Este aumento gradual na 

imunidade do rebanho acontece principalmente para o controle de M. 

hyopneumoniae. Esta dinâmica é baseada na manifestação dos sinais clínicos.  

FIGURA 5- Colchão de imunidade 

 

 

Quando as práticas de controle estão sendo insuficientes, o nível de 

imunidade dos animais está no nível inferior (colchão de imunidade baixo), 

muito abaixo do que seria necessário para que não houvesse manifestação 

clínica da doença e consequente prejuízo, devido ao retardo no 

desenvolvimento dos animais e a predisposição a ação de outros agentes. À 

medida que um novo programa de melhoria sanitária é implantado, com 

profilaxia e práticas mais eficientes de manejo, os animais vão adquirindo maior 

imunidade, passando para um nível médio de proteção (colchão de imunidade 

intermediário), capaz de reduzir a expressão dos sinais clínicos e os prejuízos. 

Com a implantação e manutenção de um bom protocolo de boas práticas de 

profilaxia e manejo, o nível de imunidade dos animais se eleva até ultrapassar 

a capacidade do M. hyopneumoniae em produzir a doença (colchão de 
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imunidade adequado), sendo a manifestação clínica e os prejuízos quase 

nulos. Neste ponto, torna-se fundamental manter e monitorar as práticas para 

que este status seja mantido. Eventuais falhas possibilitam a oportunidade de 

investida do patógeno, pois o nível de imunidade pode baixar (SILVA, 2001).  
Existem no mercado vacinas para imunização contra o M. 

hyopneumoniae que podem ser administradas em uma ou duas doses. Além 

de estudos que comprovem a eficácia destas vacinas, a avaliação do momento 

correto da vacinação e o melhor protocolo (uma ou duas doses) tem 

despertado cada vez mais a atenção dos pesquisadores (BARCELLOS & 

MARQUES, 2011).  

HAUGEGAARD et al. (2008) realizaram um experimento no qual 

constataram que houve maior redução na quantidade de lesões pulmonares 

quando foi assegurado o tempo de três a cinco semanas entre a vacinação e a 

exposição ao M. hyopneumoniae para que a imunidade se desenvolvesse. 

Entretanto, a observação apenas ao momento de exposição ao agente, não 

permite o estabelecimento do protocolo vacinal.  

Para leitões, o esquema de vacinação mais usado consiste de duas 

doses (1ª aos sete ou 14 dias de idade e a 2ª dose aos 21 ou 35-42 dias de 

idade) (BARCELLOS et al., 2007). FÓSCOLO et al. (2001), concluiu que a 

vacina administrada aos 21 e 35 dias apresenta menor redução na taxa de 

anticorpos circulantes quando comparada ao tratamento de aplicação aos sete 

e 21 dias de vida. Afirma ainda, que há influência significativa da imunidade 

passiva passada aos leitões através do leite materno, o que pode explicar 

porque os esquemas de vacinações que são adotados nas granjas ao nível de 

campo não são eficientes em todos os casos.  

As vacinas de uma dose são geralmente aplicadas ao desmame.  

PABST & BEILAGE (2004) analisando uma vacina dose única constataram que 

estas podem controlar com eficiência a pneumonia enzoótica sem riscos de 

aumentar as perdas pela circovirose, que tende a ocorrer na fase de creche.  

Não há um consenso sobre qual seria o programa de aplicação mais 

eficiente (1 ou 2 doses), existindo muitos estudos comparativos. A justificativa 

mais usada para o uso da vacina dose única seria a redução no manejo para a 
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aplicação. Para justificar a vacina de duas doses o argumento mais utilizado é 

o efeito “booster” que ocorreria com o uso das duas doses vacinais.  

Um terceiro protocolo de vacinação bastante precoce, aplicada aos 3 

dias de idade, tem sido preconizado para leitões. Esta alternativa foi bastante 

recomendada durante a fase ativa do problema de circovirose na suinocultura, 

provavelmente como forma de prevenir os efeitos negativos promovidos pelas 

lesões ao tecido linfóide induzidas pela infecção pelo PCV2 principalmente na 

creche. Os resultados com essa estratégia demonstraram uma proteção imune 

14 dias após a vacinação. Como a principal forma de infecção dos leitões, em 

rebanhos com boa imunidade passiva, é imediatamente após o alojamento nas 

creches (BARCELLOS et al., 2007), a vacinação precoce poderia representar 

uma vantagem por interferir diretamente com a dinâmica da infecção pelo M. 

hyopneumoniae. Uma crítica levantada a esse protocolo seria uma eventual 

carência de resposta dos leitões vacinados, devido à imaturidade do sistema 

imune na primeira semana de vida.  

Em rebanhos com maior quantidade de leitoas, a necessidade da 

vacinação é um assunto polêmico, pois como citado anteriormente, a 

imunidade passiva gerada pela vacinação das mães poderia interferir na 

imunidade ativa induzida pela vacinação nos leitões. Um argumento favorável a 

vacinação seria o papel chave das leitoas de reposição na cadeia de 

transmissão da infecção pelo M. hyopneumoniae, por ocasião da entrada no 

rebanho. Leitões filhos de mães vacinadas deveriam ser imunizados mais tarde 

para tentar evitar os efeitos negativos da imunidade passiva sobre a geração 

da vacinação ativa. Outros autores sugerem o uso de apenas uma dose para 

as fêmeas de reposição, como forma de garantir que todas as reprodutoras 

tenham estimulação antigênica antes do parto, mas que a taxa de anticorpos 

gerada e que seriam transferidas aos leitões seja baixa, não interferindo com a 

imunidade ativa dos leitões (BARCELLOS & MARQUES, 2011). 

No que tange ao PCV2, foi observado recentemente que há um 

aumento na suscetibilidade à infecção com a queda dos anticorpos maternos 

(SHEN et al., 2012) que pode levar ao aparecimento das manifestações 

clínicas da síndrome circovirose muito relacionadas às falhas de manejo, na 

higiene e medidas gerais de prevenção de outras enfermidades. Porém, 



22 

 

diversos trabalhos tem mostrado que a presença de anticorpos maternos em 

suínos vacinados entre 17 e 21 dias de idade não interfere com a eficácia da 

vacinação (FORT et al., 2008; OPRIESSNIG et al., 2008; DIAZ, 2012), em 

parte justificada pela formação de imunocomplexos e modulação de linfócitos B 

(CARON, 2012). Segundo DIAZ (2012), pesquisadores tem mostrado também 

que a vacinação de leitões com níveis de anticorpos maternos superiores a 

1:320 afeta de maneira negativa a resposta sorológica pós-vacinação. 

Entretanto, há dados que comprovem que não há redução da eficácia da 

vacina sobre os parâmetros produtivos, em animais com resposta sorológica 

pobre (BAYSINGER, 2010), o que não exclui a necessidade de avaliação da 

imunidade passiva materna (CARON, 2012). A importância da análise do 

momento correto e do melhor protocolo para vacinação contra o PCV2 seria, 

então, o fato desta interferir e sofrer interferência com os protocolos de outros 

agentes concomitantes, principalmente o M. hyopneumoniae. Há necessidade 

de mais pesquisas para verificar em quais circunstâncias a imunoestimulação 

exarceba os efeitos da infecção por PCV2, sendo indicado, até o presente 

momento, evitar a vacinação de suínos que possam estar convalescendo de 

circovirose ou outras enfermidades (SEGALÉS, 2005). 
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3 CONCLUSÃO 
 

 

Um eficiente programa de controle de doenças também deve se 

basear num planejamento do plantel a fim de avaliar a real necessidade de 

reposição e descarte de matrizes para manter a imunidade de rebanho em 

níveis ajustados. Qualquer dos fatores que interagem com o sistema imune, 

isolados ou em conjunto, dependendo de sua duração, da sua intensidade, 

pode provocar o aparecimento ou recidiva de doenças graves, o que leva a 

uma necessidade permanente de melhoria das condições ambientais, sociais 

dos rebanhos, dos programas de biosseguridade, dos processos de aquisição 

dos insumos e da genética. Assim, a efetiva profilaxia somente será promovida 

na medida em que todos estes fatores forem analisados e administrados, 

sejam eles relacionados ao rebanho, ao ambiente, às instalações, aos agentes 

infecciosos ou à nutrição. 

As vacinas exercem papel importante na redução das lesões e sinais 

clínicos causados por determinados agentes patogênicos. Por meio da 

vacinação e obtenção de animais adequadamente imunizados, reduz-se o 

número de animais suscetíveis em um plantel, consequentemente o número de 

indivíduos infectados, e assim, a probabilidade de transmissão das doenças 

respiratórias, resultando em uma produção mais saudável e rentável.  
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