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IN Bem Estar Animal 
Reunião ocorreu hoje na APCS via remota. Sucesso!
Palestrante Iuri Pinheiro Machado

Melhorar geneticamente a resistência a doenças em suínos 
como estratégia para reduzir uso de antibióticos.
Em um estudo conduzido pelo IRTA, 30 características relacionadas a parâmetros de imu-
nidade foram estudadas em suínos.

Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Tecnologia Agroalimentar 
(IRTA), do governo da Catalunha, estudou o determinismo genético e as regiões 
genômicas associadas à imunocompetência global e à saúde em uma população de 
porcos Duroc. O trabalho descreve a herdabilidade média e alta para muitos dos 
caracteres analisados ??em seis regiões cromossômicas do genoma suíno relacio-
nadas a parâmetros imunológicos, identificando um total de 16 genes candidatos.

Segundo comunicado à imprensa, tradicionalmente relegado ao segundo lugar nos 
programas de melhoramento e reprodução de suínos, as características de saúde 
estão se tornando cada vez mais importantes em face dos novos desafios na produ-
ção animal. O alto aumento da resistência aos antibióticos, juntamente com as 
demandas dos consumidores por produtos nutritivos e saudáveis ??obtidos em sis-
temas de produção mais sustentáveis, torna necessário orientar os esquemas de 
seleção para ter populações de suínos mais robustas e resilientes.

O objetivo da pesquisa foi estudar a arquitetura genética de 30 características rela-
cionadas à saúde, que abrangem parâmetros imunológicos (principalmente inatos),
indicadores hematológicos e de estresse, todos associados à imunocompetência
em uma linha Duroc comercial por meio da estimativa de seus parâmetros. genética
e identificação de regiões genômicas associadas e genes candidatos.

Estimativas de herdabilidade média a alta confirmaram a existência de determinis-
mo genético na maioria das características relacionadas à imunocompetência 
global em suínos. Por outro lado, foram encontradas correlações genéticas positi-
vas, mas também fortes correlações genéticas negativas entre várias característi-
cas de imunidade.

Todo o estudo de associação do genoma observou 31 SNPs (Polimorfismo de nucle-
otídeo único ) significativamente associado ao nível genômico, localizado em seis 
regiões cromossômicas nos cromossomos suínos SSC4, SSC6, SSC17 e SSCX. Essas 
regiões cromossômicas foram associadas aos níveis plasmáticos de IgG, porcenta-
gem de células T γδ, níveis séricos de proteína C reativa, capacidade fagocítica dos 
linfócitos, número total de linfócitos, volume corpuscular médio e hemoglobina cor-
puscular. metade.

O estudo propôs um total de 16 genes candidatos funcionalmente relacionados à
imunocompetência, incluindo os genes CRP , NFATC2 , PRDX1 , SLA , ST3GAL1 e
VPS4A., para explicar a variação dos caracteres imunológicos e hematológicos.

Esses resultados contribuem para o aprimoramento do conhecimento da genética 
das características relacionadas à imunidade e permitem a aplicação de programas 
de seleção eficazes para melhorar a imunocompetência em suínos.

Esforços notáveis ??estão sendo dedicados atualmente ao desenho de novas estra-
tégias e alternativas aos antimicrobianos na medicina veterinária. A incorporação de 
características de saúde em programas de melhoramento é uma alternativa muito 
interessante nesse sentido para produzir populações de suínos mais resistentes a 
doenças e com melhor bem-estar.

Fonte:  suinoculturaindustrial.com.br

Em virtude do final do ano e inicio do ano novo, publicamos as
datas da Bolsa de Suínos no Estado de São Paulo.
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Entendendo o bê-á-bá da energia intestinal e seu impacto 
positivo no pós desmama

MATÉRIA TÉCNICA

Na busca por rentabilidade na suinocultura, o maior número de leitões desmama-
dos/fêmea/ano é um parâmetro atual e que merece atenção. A genética contribui 
com a hiperprolificidade, a nutrição promove suporte à matriz na fase de lactação e 
atualmente existem ferramentas que promovem a saúde do leitão na fase de mater-
nidade. Entretanto, o desmame continua sendo um manejo de muito estresse para o 
leitão, principalmente em cenários, em que o desmame é feito em idade para se 
buscar o maior número de leitões desmamados.

Como é bem conhecido, o desmame envolve diversos fatores estressantes como:  a 
separação da mãe, mudança de ambiente, substituição do leite materno por ração 
com altos níveis nutricionais, mistura de leitegadas e outros. É possível ameninzar 
algumas dessas fontes de estresses, entretanto, o dano do desmame no leitão conti-
nua sendo um desafio por ser uma categoria que apresenta o sistema digestivo e 
imune ainda em desenvolvimento.

No pós-desmame, o efeito imediato do estresse é a redução no consumo, resultando 
baixo desempenho, que pode comprometer o resultado da fase de creche. O baixo 
consumo pode acarretar a inflamação intestinal e com consequente destruição das 
microvilosidades que contribui para a diarreia pós-desmame. O intestino e sua 
mucosa perdem de 20 a 30% do seu peso relativo durante os primeiros dois dias após 
o desmame, e a completa recuperação leva de 5 a 10 dias. 

A recuperação rápida do intestino é fundamental para a saúde e performance futura 
do animal, pois, esta é a primeira barreira de defesa contra patógenos e responsável, 
também, pela absorção dos nutrientes. Para dar suporte para a proliferação celular 
das criptas intestinais e as taxas de migração celular é necessária energia disponível 
durante o período de pós-desmame.

Ácido butírico, fonte de energia para células. Encapsulamento, o sucesso para o 
resultado

O ácido butírico, ácido graxo de cadeia curta, é fonte de energia para as células, fonte
que é convertida em 45%, mais energia que a glicose. Ao ser absorvido pelo enteróci-
to, 95% é rapidamente metabolizado para ser fonte de energia celular. Essas caracte-
rísticas fazem do ácido butírico uma excelente ferramenta para rápida proliferação
celular e melhor desenvolvimento do epitélio intestinal.  Essa ação leva a uma melho-
ria na saúde intestinal e animal.

Entretanto, para ser utilizado na alimentação animal, é necessário o seu tampona-
mento feito com cálcio, preferencialmente. Ao ser transformado em butirato de 
cálcio, o ácido butírico se torna menos reativo, menos volátil e com odor reduzido, 
facilitando o manejo e o armazenamento.

Fontes de butirato na forma livre (sem encapsulamento) ou com encapsulamento 
que promove liberação rápida permitem fácil absorção pela mucosa da parte inicial 
do trato intestinal, tornando-o indisponível para o restante do intestino, onde ocorre a 
maior parte da absorção de nutrientes. A tecnologia de encapsulamento é essencial 
para a liberação do ativo nas porções adequadas do intestino, otimizando a ação do 
produto em todo intestino.

Além de diferenciar o modo de ação e eficiência, o tamponamento e a tecnologia de 
encapsulamento permitem a manipulação do ácido butírico na fábrica de ração. Com 
isso, ao optar por um ácido butírico é importante avaliar a fonte de butirato e escolher 
uma que permita a sua liberação lenta ao longo de todo o trato intestinal, e assim, pro-
mover saúde e funcionamento do sistema digestivo.

O Investimento é no pós desmame, mas resultado é na fase de creche

Um butirato de cálcio encapsulado de liberação lenta foi avaliado na fase de creche. O 
produto foi fornecido nas rações das três primeiras fases (período de 21 dias). Com o 
objetivo de fornecer energia para rápida recuperação intestinal, principalmente no 
pós-desmame (período de 7 dias). 

Foi verificado ação na recuperação intestinal, com maior e rápido consumo de ração 
(p<0,05), melhorando a performance (p<0,01) e eficiência alimentar (p<0,05) na fase Pré 
Inicial 1, gráfico 1, 2 e 3, respectivamente.

As ações sobre o ganho diário de peso (p<0,05) e consumo diário de ração (p<0,05) 
podem ser observados na fase seguinte, fase Pré Inicial 2. 

O investimento na fase pré inicial, fase com menor consumo de ração, tem grande
efeito na performance no final da fase. O uso do produto nas fases iniciais promoveu
melhor ganho diário de peso (p<0,07) e melhor conversão alimentar (p<0,08) ao avaliar
o período de creche total, promovendo o ganho de 800 g adicionais no peso final dos
animais do Grupo Buti (Gráfico 4).

O desmame é um manejo crítico para os leitões com efeitos imediatos na redução do
consumo e baixa performance, levando ao dano intestinal. A recuperação do sistema
digestivo depende fortemente da disponibilidade de energia para os enterócitos. O
ácido butírico é uma potente fonte de energia para as células do epitélio intestinal,
entretanto, sua fonte deve ser tamponada e encapsulada de modo que permita libera-
ção lenta para ação em todo sistema digestivo.

O uso dessa tecnologia na dieta de leitões no período pós-desmame promove a recu-
peração do trato gastrointestinal com consequência positiva nos dados de desempe-
nho nas primeiras semanas de creche e efeito positivo no período total de creche com
maior ganho de peso.

Autora: Mara Costa

Gerente de Serviços Técnicos - Kemin América do Sul

Fonte: YouTube

https://youtu.be/nyDXL8ST8xM
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13 A 15 DE ABRIL, 2021  | Medianeira, PR

O Avesui América Latina divulga nova data!

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

POP QUALIFICAÇÃO | REUNIÃO CSP

12 DE JANEIRO DE 2021  | 14h00

PORK EXPO

26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

https://porkexpo.com.br/
http://avesui.com.br
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http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://softpig.com.br/
http://cowpig.com.br/
http://www.grancorte.com.br/grancorte/
http://frigodeliss.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html

