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O que há de novo sobre diarreias neonatais em leitões?
Prevalência e  estratégia preventiva para Clostridioides difficile 

Diarreias neonatais sempre foram preocupantes para a suinocultura, por

gerarem perdas por mortalidade, diminuírem o ganho de peso ao desmame e

aumentarem o uso de antibióticos. Agentes infecciosos são amplamente conhecidos 
por

ocasionarem as diarreias e eles podem estar associados aos fatores de risco ambien-
tais,

como: falta de vazio sanitário, excesso de matéria orgânica, umidade, calor, uso de

antibióticos como preventivo em leitões e na dieta de matrizes, ingestão de água

contaminada, micotoxinas, baixa disponibilidade de colostro e de leite pela fêmea, 
entre

outros.

Os principais patógenos envolvidos nas diarreias em leitões lactantes podem ser

bacterianos: Escherichia coli, Clostridium perfringens tipos A e C, Clostridioides diffi-
cile;

virais: rotavírus, Senecavírus A; e parasitas: Isospora suis e Cryptosporidium spp.

Nos últimos anos Clostridioides difficile (C. difficile) está adquirindo significativa

importância na suinocultura, devido a associação deste agente com as diarreias em

leitões. C. difficile é uma bactéria gram positiva, formato de bastonete, anaeróbia

estrita, formadora de esporos, encontrada no meio ambiente e no trato intestinal de

vários mamíferos, pássaros e répteis. Este agente é responsável por causar uma 
colite

pseudomembranosa e diarreia associada ao uso de antibióticos em humanos, cavalos 
e

suínos.

Nos USA, C. difficile foi detectado como causador de mais de 50% das diarreias

neonatais em leitões na primeira semana de vida e pela morte de até 10% dos leitões

nas maternidades. Em outro estudo americano, C. difficile foi considerado o principal 
e

único agente etiológico em 35% das diarreias neonatais, além de ser encontrado em

associação com outros enteropatógenos em 25% de outros casos de enterite.

Atualmente, Clostridium difficile tem sido relatado como o principal causador de

colite neonatal em suínos em todo mundo. Recentemente, em 2021, no Brasil, foram

avaliadas 43 granjas (103 mil matrizes) sediadas em 8 estados (PR, SC, RS, MG, SP, GO,

MA, CE) com casuística clínica de enterite em leitões do nascimento aos 12 dias de 
idade,

em que C. difficile foi detectado e associado ao quadro clínico de diarreia em 72%

(31/43) das granjas. Nestas granjas, havia co-infecção do C. difficile com E. coli em 
6,4%

(2/31) e com Clostridium perfringens tipo A em 16,1% (5/31), sendo que outros

patógenos não foram detectados nas amostras como causadores da diarreia. Além

disto, 48,3% (15/31) das granjas diagnosticadas com C. difficile apresentavam uso

preventivo de antibiótico em matrizes ou leitões, e 77,4% (24/31) relataram excesso de

micotoxinas na dieta da fêmea gestante/lactante sugerindo que os manejos

ambientais/nutricionais podem contribuir para a enterite por este agente.

A maioria dos isolados de C. difficile produzem dois tipos de toxinas que

danificam o epitélio intestinal do leitão: toxina A, uma enterotoxina e toxina B, uma

citotoxina. Além dessas duas principais toxinas, existe uma outra toxina chamada C.

difficile transferase (CDT), que é codificada por dois genes separados, designados 
cdtA

e cdtB e aumenta a aderência e colonização da bactéria no intestino do leitão.

A doença causada pelo C. difficile pode ser associada ao uso de antibióticos, que

levam a uma alteração na microbiota entérica e oportunizam a colonização pelo 
agente.

Quando ocorrem alterações na microbiota, bactérias resistentes a antimicrobianos

podem se multiplicar, inibindo o crescimento das bactérias benéficas ao trato intesti-
nal

e favorecendo o crescimento de bactérias patogênicas, como o C. difficile.

Esporos de C. difficile são eliminados nas fezes das matrizes lactentes, e podem

ser ingeridos pelos leitões, sendo que estes esporos são resistentes ao pH ácido do

estômago e iniciam o processo de germinação no duodeno, com auxílio de alguns 
ácidos

biliares. C. difficile toxigênicos ao chegarem no cólon se aderem e colonizam o epité-
lio

e produzem as toxinas TcdA, TcdB e, eventualmente, CDT. A toxina CDT é internalizada

e causa a protrusão de microtúbulos celulares, que facilita a adesão de outras células

toxigênicas. As toxinas TcdA e TcdB, quando internalizadas, causam ruptura das jun-
ções,

arredondamento e apoptose celular. Os enterócitos infectados produzem mediado-
res

inflamatórios (p. ex. IL-1ß, IL-18), que são produzidos com maior intensidade por

mastócitos e macrófagos após com a ruptura da barreira celular.

Com isso, o ocorre colite e edema de mesocolón causado pelo aumento da

permeabilidade vascular, recrutam uma grande quantidade de neutrófilos e

extravasamento de líquido vascular, intensificado pela presença das toxinas na 
lâmina

própria. A diarreia é resultado da má absorção de líquidos causada pelo dano ao epité-
lio

e extravasamento de líquidos para o lúmen.

Os principais sinais clínicos em leitões acometidos por C. difficile são dispneia

moderada, distensão abdominal e edema escrotal. Além disto, pode ocorrer diarreia,

ascite e hidrotórax e a doença é caracterizada por altas morbidade e mortalidade. As

lesões macroscópicas observadas na autopsia são enterite inflamatória, edema de

mesocólon (Figura 1) e com auxílio da histopatologia pode-se observar na microsco-
pia

acúmulo de neutrófilos e fibrina na lâmina própria. 

O diagnóstico pode ser realizado pelo isolamento das colônias do C. difficille,

contudo, este processo é demorado, trabalhoso e difícil de ser realizado e ainda é

necessário pesquisar as toxinas para diferenciar as cepas toxigênicas das não

toxigênicas. As toxinas TcdA, TcdB são as principais responsáveis pelo desencadea-
mento

da doença e a detecção delas nas amostras fecais podem sugerir que C. difficile 
esteja

proliferando no intestino e possa estar associado ao desafio entérico. A associação

desta técnica com a histopatologia são importantes para excluir outros agentes 
como

causador da diarreia, visto que as toxinas nas fezes podem ser encontradas em ani-
mais

saudáveis.

Apesar da importância do patógeno, não existem medidas específicas para a

prevenção e controle da infecção por C. difficile, por isso a vacinação é a melhor 
medida

a ser tomada. Para mudar esse cenário, estudos têm focado em possíveis estratégias

preventivas, incluindo utilização de vacinas e melhoradores de microbiota entérica,

como probióticos. Em relação à vacina, é interessante salientar a importância desta

proteger contra as toxinas A e B do C. difficile, visto que estas toxinas são as principais

responsáveis pelo desencadeamento da doença no leitão. Desta forma, vacinas

contendo apenas o agente, como vacinas autógenas, podem não ser tão eficazes 
quanto

ao uso de vacinas contendo toxóide A e B.

Recentemente, no Brasil, avaliou-se o uso de vacina contendo toxóide A e B do

C. difficile em matrizes gestantes em granja com 10 mil matrizes, previamente

diagnosticada com este agente. Neste estudo, a incidência de diarreia em leitões,

reduziu de 8% para 2% após a vacinação, a mortalidade total dos leitões reduziu de

7,98% para 5,68% e houve redução de 84% no uso de antibióticos injetáveis na fase de

maternidade. Além disto, os leitões filhos de fêmeas vacinadas tiveram melhor

uniformidade ao desmame e maior ganho de peso médio diário na fase de maternida-
de,

que foi de 250 gramas, comparado ao grupo não vacinado que foi de 233 gramas.

C. difficile está presente nas granjas brasileiras e de todo mundo, ocasionando

diarreia, mortalidade e perda de desempenho de leitões e uso excessivo de antibióti-
cos.

Neste cenário, a vacinação contendo toxóide A e B do C. difficile em fêmeas gestantes

tem se mostrado eficaz no controle de C. difficile e na redução de perdas ocasionadas

por este agente em granjas brasileiras. 
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Medida visa restabelecer igualdade na competitividade por mercado para os produto-
res paranaenses em relação aos que atuam nos outros dois estados do Sul.

O Governo do Paraná editou nesta sexta-feira (10) o Decreto  11386, que reduz de 12%
para 6% a alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas
saídas interestaduais de suínos vivos. A redução é temporária, com validade até 31 de
julho de 2022, e visa dar competitividade sobretudo aos suinocultores independentes
do Estado.

A medida é aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e resta-
belece a igualdade na disputa por mercados, visto que os Estados vizinhos do Sul, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticam a alíquota reduzida. Com maior possibili-
dade de vendas, os produtores paranaenses também podem ter alívio nos impactos 
da elevação do custo de produção, sobretudo em razão da alta no preço do milho, 
principal insumo no setor.

“O governo estadual vinha acompanhando essa situação com preocupação e solida-
riedade aos produtores, já recebemos lideranças do setor e juntos estamos construin-
do possibilidades para vencer o momento mais delicado”, disse o secretário de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “A redução em 50% da alíquota 
é uma alternativa imediata que, esperamos, traga alívio, visto que o Paraná pode 
deixar de ser apenas depositário de suínos vindos dos vizinhos, igualando o mercado e 
tornando-se competitivo na venda a outros estados”.

INVESTIMENTOS – Segundo ele, as perspectivas para a suinocultura paranaense con-
tinuam muito otimistas. Atualmente, o Estado ocupa a vice-liderança na produção de 
carne. Em 2021, o Paraná abateu 10,7 milhões de cabeças e produziu pouco mais de 1 
milhão de toneladas. O Estado fica atrás de Santa Catarina, que produziu 400 mil tone-
ladas a mais.

No entanto, vários empreendedores estão investindo na cadeia suína estadual. Os 
valores chegam a aproximadamente R$ 3,5 bilhões. “Temos espaço para crescer de 
50% a 70% nos próximos anos”, afirmou Ortigara. Por isso, novas alternativas de esco-
amento da produção continuarão a ser discutidas com os produtores e com a socie-
dade.

Uma delas é o reforço da carne suína na alimentação escolar. De acordo com Ortigara, 
o Estado oferece cerca de 1,1 milhão de refeições diariamente nas escolas. No entanto, 
não é uma ação imediata, visto a necessidade, sobretudo, de promover licitação, pro-
cesso que somente pode ser iniciado após as eleições.

“Mas se o Estado conseguir inserir a carne suína como mais uma proteína na alimenta-
ção escolar, ajudará muito o mercado especialmente para os pequenos frigoríficos de 
produtores independentes”, afirmou o secretário.
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Governo do Paraná reduz em 50% alíquota de ICMS interestadual
para suínos vivos
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