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ABCS pede apoio ao MAPA para publicação da
Normativa de bem-estar animal

Nesta segunda-feira (13/07) a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) em 
conjunto com a Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos (ABEGS) proto-
colaram junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento uma manifestação 
de apoio para a publicação da Instrução Normativa de bem-estar animal (BEA) em suínos. 
O presidente da ABCS, Marcelo Lopes explica que a norma auxiliará no avanço do setor 
privado para promover as melhorias nas granjas, que ainda estão no processo de adequação 
e transição. “Nosso objetivo com esse documento é oficializar nossa preocupação à pasta 
sobre o tema. Queremos garantir, por meio do MAPA, a segurança jurídica aos produtores e 
o alinhamento da cadeia suinícola com as adequações de bem-estar animal, associada ao
mercado consumidor”.

A IN foi finalizada em 2018 e organizada pelo Departamento de Desenvolvimento das 
Cadeias Produtivas e da Produção Sustentável do MAPA. Sempre atuante no tema, desde 
que o assunto vem sendo debatido pela pasta, ABCS integrou o grupo de trabalho que ela-
borou a Minuta de Norma de bem-estar animal para a suinocultura, juntamente com outras 
entidades. Para a diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke, a futura normativa será um 
importante balizador para as boas práticas na suinocultura brasileira. “A norma dará um 
longo prazo para promover a mudança da gestação individual para um sistema de aloja-
mento coletivo e tem sido exigido em muitos países, assim como, visa aprimorar a adoção 
das boas práticas e do bem-estar animal e orientar o suinocultor no processo de adequação 
em todas as fases da produção, ou seja, ela é orientativa”, pondera Ludtke.

O Brasil como quarto maior produtor e quarto maior exportador de carne suína deve ter uma 
norma que qualifique a produção e ampare seus produtores em alinhamento com o merca-
do globalizado “A Normativa de BEA é um modelo legal para assegurar ,ainda mais, a quali-
dade e eficiência da nossa produção”, disse o presidente da ABCS.

ABCS, protagonista em treinamento de BEA em parceria com o MAPA

Desde 2014, o MAPA e a ABCS, formalizaram um termo de cooperação técnica para promo-
ver a sustentabilidade da cadeia produtiva e contaram com o apoio de diversos pesquisado-
res da Embrapa Suínos e Aves. Durante esses anos, foram realizados eventos nos principais 
encontros técnicos e publicados materiais orientativos que foram disponibilizados gratui-
tamente nos treinamentos e no site da ABCS. Ao todo, foram mais de 5 mil profissionais 
capacitados, entre eles  produtores e colaboradores de agroindústrias e cooperativas do 
Brasil. Para a diretora técnica da ABCS, Charli Ludtke, a ABCS tem trabalhado para  promo-
ver materiais técnicos, capacitações e orientações para todo o setor visando fomentar as 
boas práticas na suinocultura, e assegurar a produção de alimentos mais seguros, rentáveis 
e competitivos.

Fonte: ABCS

Por meio de ofício ABCS oficializa preocupação à pasta sobre o tema e explica que a 
norma irá trazer maior segurança jurídica aos suinocultores do Brasil

http://www.apcs.com.br/


MATÉRIA TÉCNICA

A doença de Glässer, causada pela bactéria Gram-nega-
tiva Haemophilus parasuis ou Glaesserella parasuis, é 
uma doença inflamatória sistêmica considerada um dos 
principais problemas bacterianos emergentes do reba-
nho suíno. Infecções causadas por esse microrganismo 
ocorrem em todos os países com suinocultura intensiva 
e, no Brasil, casos clínicos de doença de Glässer (DG) 
são cada vez mais frequentes, desencadeados por diver-
sos sorovares de H. parasuis. O impacto dessa doença é 
altamente negativo na suinocultura, com prejuízos 
diversos no desempenho dos animais, aumento de 
custos com antibióticos e elevação das taxas de morta-
lidade. H. parasuis é um microrganismo bastante com-
plexo e, atualmente, 15 sorovares são conhecidos, sendo 
classificados em três grupos quanto a seu tipo capsular 
e potencial para causar a DG. Os sorovares (SVs) 1, 5, 10, 
12, 13 e 14 são considerados altamente virulentos; os SVs 
2, 4, 8 e 15 possuem virulência moderada e os SVs 3, 6, 7 
e 9 são classificados como de baixa virulência ou 
mesmo avirulentos (Kielstein & Rapp-Gabrielson, 1992). 
Foi demonstrado recentemente que o SV 7, anterior-
mente classificado como de baixa virulência, é altamen-
te virulento em suínos (Guizzo et al., 2018). Através de 
um estudo de tipificação envolvendo 459 cepas clínicas 
brasileiras de H. parasuis, Espíndola et al. (2019) 
demonstraram que no Brasil circulam 8 sorovares viru-
lentos e outros 9 sorovares ainda não tipificados (NT), no 
entanto, com capacidade de causar a DG, conforme o 
Gráfico 1.

Doença de 
Glässer: desafios 
e estratégias 
para a prevenção

Como os animais se infectam?

O H. parasuis é naturalmente encontrado no trato respiratório superior dos animais. Num 
cenário saudável, os suínos devem desenvolver o equilíbrio entre a colonização do agente e 
a imunidade específica para não desenvolverem a doença. Entretanto, quando há uma 
alteração nesse equilíbrio, o H. parasuis tende a se multiplicar e causar a doença. Diferen-
tes fatores podem desencadear esse desequilíbrio, como mistura de lotes com diferentes 
sorovares, circulação de cepas de H. parasuis altamente virulentas, coinfecções (principal-
mente de circovirus e influenza A) e uso de vacinas com potencial de proteção cruzada 
limitada ou mesmo ausente (Frandoloso, 2019).  Falhas de ambiência e fatores estressan-
tes, como variações de temperatura, ventilação inadequada, lotação excessiva e transporte 
dos animais, constituem fatores de risco importantes. 
Suínos jovens, entre 5 e 12 semanas de idade, são os mais acometidos por essa enfermida-
de. A infecção dos leitões normalmente ocorre na primeira semana de vida, sendo a porca o 
principal reservatório e fonte de transmissão do agente aos leitões. Na creche, muitos 
leitões se infectam, principalmente quando animais de diferentes origens são misturados. 
Essa prática, que ocorre no Brasil, principalmente no desmame e no final de creche, agrava 
o desafio apresentado pelo H. parasuis pois, muitas vezes, há a circulação e a infecção dos
animais por vários sorovares.
O H. parasuis pode atingir a circulação sanguínea sistêmica e causar a DG após a passagem
pelo trato pulmonar ou diretamente do trato respiratório superior (Frandoloso, 2019). A partir
daí, possui mecanismos de evasão do sistema imune e inicia a replicação em serosas, como
membrana sinovial, peritônio, pericárdio, pleura e meninges, dando início a uma intensa
resposta inflamatória, que denominamos de poliserosite (Frandoloso et al., 2013b).
A fase superaguda da doença tem evolução rápida (< 48h) e pode resultar em morte súbita
sem demonstrar lesões características no animal (Peet et al., 1983). Na fase aguda, os sinais
são caracterizados por febre alta (41,5 ºC), apatia, tosse discreta, respiração abdominal,
artrite e claudicação. Quando a bactéria atinge o cérebro, observam-se sinais nervosos

como decúbito lateral, incoordenação motora, movimentos de pedalagem e tremores 
(Vahle et al., 1995). Animais com sinais clínicos leves a moderados normalmente sobrevi-
vem à fase aguda da doença e desenvolvem a fase crônica, caracterizada por redução da 
taxa de crescimento e, eventualmente, dispneia e tosse (Little, 1970; Narita et al., 1994). 
Quadros crônicos podem evoluir até o abate, com lesões de aderências e pericardites que 
precisam ser diferenciadas de lesões causadas por outros agentes, como Pasteurella mul-
tocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis. 

O diagnóstico: etapa fundamental

 O diagnóstico da doença de Glässer é baseado em associação do histórico clínico do reba-
nho, lesões compatíveis, isolamento da bactéria e sorotipificação. Para o diagnóstico da 
doença, é importante associar o histórico, os sinais clínicos e as lesões. Durante a realiza-
ção de necropsias, observam-se lesões macroscópicas como a presença de exsudato 
seroso ou fibrino-purulento sobre a superficie das serosas, normalmente no peritônio, leura, 
ericárdio, articulações e meninges (Figura 1). 

Figura 1. Achados macroscópicos da doença de Glässer. (A)  Presença de exsudato serofibri-
noso no cerebelo. (B) Exsudato serofibrinoso no pericárdio. (C) Presença de contéudo fibri-
noso na articulação. (D) Presença de fibrina na cavidade abdominal. (E) Aderência da pleura 
na cavidade torácica. (F) Presença de excesso de líquido no interior do saco pericárdico.

O isolamento do agente é muito importante para a elaboração de um programa preventivo 
assertivo. Em virtude de ser um agente de difícil cultivo, o sucesso do isolamento está 
ligado à qualidade do procedimento de coleta e do envio de amostras. Alguns cuidados são 
essenciais, como a seleção de animais com sinais clínicos agudos da enfermidade (ideal-
mente, 5 animais) e não medicados. É importante lembrar que H. parasuis é um microrga-
nismo que produz, primariamente, uma doença inflamatória sistêmica, não pneumonia. É 
fundamental, portanto, o isolamento e a tipificação do agente de locais sistêmicos. Podem 
ser coletados órgãos como cérebro, cerebelo, pulmões e coração; swabs com meio de 
transporte de pleura, peritônio e líquido de articulações e cefalorraquidiano (Frandoloso, 
2019).

Estratégias de prevenção 
Por que é importante vacinar as matrizes e os leitões?
O difícil controle do agente e das coinfecções torna imprescindível o uso de tratamentos 
estratégicos e programas vacinais, conjugados com boas práticas de manejo. A vacinação 
dos leitões é uma boa alternativa para reduzir a mortalidade dos animais, principalmente 
por sorovares altamente patogênicos. A resposta protetora induzida pelas vacinas clássicas 
é sorovar específico e não confere proteção em 100% dos casos, devido à alta diversidade 
fenotípica e molecular desse agente. No entanto foi comprovado por Bak & Riising (2002) 
que animais vacinados com uma vacina comercial contra o sorovar 5 apresentaram prote-
ção cruzada para os sorovares 1, 12, 13 e 14. Sabendo que esses sorovares possuem alto 
potencial de causar a doença de Glässer, a imunização de leitões é uma importante ferra-
menta na prevenção de quadros clínicos por esses sorovares. 
De modo geral, a evolução da infecção durante a fase de maternidade é controlada pelos 
anticorpos maternos transferidos através do colostro e pode-se destacar que o efeito posi-
tivo da vacinação de matrizes no pré-parto sobre a redução da colonização de H. parasuis 
nas mucosas respiratórias de leitões foi demostrado por Cerdà-Cuellár et al. (2010), nos 
Gráficos 2 e 3. Logo uma estratégia interessante seria a imunização de matrizes no pré-par-
to e de leitões, assim esses estariam protegidos pela imunidade materna até o desenvolvi-
mento de sua imunidade ativa.

Gráfico 2 – Anticorpos (IgG) contra H. parasuis de leitões provenientes de fêmeas vacinadas 
( ) ou não vacinadas ( ). O nível de IgGs nas fêmeas vacinadas ( ) e não vacinadas ( ), no 
momento do parto também está incluído. * Diferenças estatísticas (teste T de Student, P ≤
0,01).

Gráfico 3 – Detecção de H. parasuis em swabs nasais de leitões provenientes de fêmeas 
vacinadas ( ) ou não vacinadas ( ). 

A escolha e a seleção de antimicrobianos para a doença de Glässer deve ser baseada em 
testes de susceptibilidade aos antimicrobianos. No Brasil, foi demonstrado recentemente a 
circulação de cepas clínicas de H. parasuis resistentes a diferentes moléculas antimicro-
bianas utilizadas rotineiramente na clínica de suínos (Miani et al., 2017). Novas moléculas, 
como a Tildipirosina, têm mostrado excelente eficácia no controle da infecção pelo H. 
parasuis, conforme descrito em vários trabalhos (Grandía et al., 2012; Lorenzo, 2012).
Um sistema de biosseguridade rígido e o controle de fatores de risco que favorecem a 
infecção são importantes na prevenção da doença. Além disso, a higiene das instalações, 
com fluxo unidirecional e limpeza e desinfecção completa das salas/instalações seguidos 
de adequado vazio sanitário entre lotes são práticas de manejo fundamentais para o con-
trole de qualquer doença na suinocultura moderna (Aragon et al., 2012).

Conclusões
Com a crescente restrição ao uso de antimicrobianos, uma gestão sanitária eficiente do 
rebanho será cada vez mais exigida. Para o controle efetivo da infecção pelo H. parasuis, é 
necessário conhecer o perfil sanitário da granja, estabelecer medidas preventivas como a 
imunização dos animais e reduzir os fatores de risco associados à ocorrência da doença de 
Glässer.

Amanda L. O. Camargo,
Coordenadora Técnica de 
Suinocultura da MSD Saúde 
Animal.

e

Brenda M. F. P. P. Marques,
Gerente Técnica de Suino-
cultura da MSD Saúde 
Animal

Gráfico 1 – Prevalência de sorovares de H. parasuis no Brasil. 
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A doença de Glässer, causada pela bactéria Gram-nega-
tiva Haemophilus parasuis ou Glaesserella parasuis, é 
uma doença inflamatória sistêmica considerada um dos 
principais problemas bacterianos emergentes do reba-
nho suíno. Infecções causadas por esse microrganismo 
ocorrem em todos os países com suinocultura intensiva 
e, no Brasil, casos clínicos de doença de Glässer (DG) 
são cada vez mais frequentes, desencadeados por diver-
sos sorovares de H. parasuis. O impacto dessa doença é 
altamente negativo na suinocultura, com prejuízos 
diversos no desempenho dos animais, aumento de 
custos com antibióticos e elevação das taxas de morta-
lidade. H. parasuis é um microrganismo bastante com-
plexo e, atualmente, 15 sorovares são conhecidos, sendo 
classificados em três grupos quanto a seu tipo capsular 
e potencial para causar a DG. Os sorovares (SVs) 1, 5, 10, 
12, 13 e 14 são considerados altamente virulentos; os SVs 
2, 4, 8 e 15 possuem virulência moderada e os SVs 3, 6, 7 
e 9 são classificados como de baixa virulência ou 
mesmo avirulentos (Kielstein & Rapp-Gabrielson, 1992). 
Foi demonstrado recentemente que o SV 7, anterior-
mente classificado como de baixa virulência, é altamen-
te virulento em suínos (Guizzo et al., 2018). Através de 
um estudo de tipificação envolvendo 459 cepas clínicas 
brasileiras de H. parasuis, Espíndola et al. (2019) 
demonstraram que no Brasil circulam 8 sorovares viru-
lentos e outros 9 sorovares ainda não tipificados (NT), no 
entanto, com capacidade de causar a DG, conforme o 
Gráfico 1.

Como os animais se infectam?

O H. parasuis é naturalmente encontrado no trato respiratório superior dos animais. Num 
cenário saudável, os suínos devem desenvolver o equilíbrio entre a colonização do agente e 
a imunidade específica para não desenvolverem a doença. Entretanto, quando há uma 
alteração nesse equilíbrio, o H. parasuis tende a se multiplicar e causar a doença. Diferen-
tes fatores podem desencadear esse desequilíbrio, como mistura de lotes com diferentes 
sorovares, circulação de cepas de H. parasuis altamente virulentas, coinfecções (principal-
mente de circovirus e influenza A) e uso de vacinas com potencial de proteção cruzada 
limitada ou mesmo ausente (Frandoloso, 2019).  Falhas de ambiência e fatores estressan-
tes, como variações de temperatura, ventilação inadequada, lotação excessiva e transporte 
dos animais, constituem fatores de risco importantes. 
Suínos jovens, entre 5 e 12 semanas de idade, são os mais acometidos por essa enfermida-
de. A infecção dos leitões normalmente ocorre na primeira semana de vida, sendo a porca o 
principal reservatório e fonte de transmissão do agente aos leitões. Na creche, muitos 
leitões se infectam, principalmente quando animais de diferentes origens são misturados. 
Essa prática, que ocorre no Brasil, principalmente no desmame e no final de creche, agrava 
o desafio apresentado pelo H. parasuis pois, muitas vezes, há a circulação e a infecção dos 
animais por vários sorovares. 
O H. parasuis pode atingir a circulação sanguínea sistêmica e causar a DG após a passagem 
pelo trato pulmonar ou diretamente do trato respiratório superior (Frandoloso, 2019). A partir 
daí, possui mecanismos de evasão do sistema imune e inicia a replicação em serosas, como 
membrana sinovial, peritônio, pericárdio, pleura e meninges, dando início a uma intensa 
resposta inflamatória, que denominamos de poliserosite (Frandoloso et al., 2013b). 
A fase superaguda da doença tem evolução rápida (< 48h) e pode resultar em morte súbita 
sem demonstrar lesões características no animal (Peet et al., 1983). Na fase aguda, os sinais 
são caracterizados por febre alta (41,5 ºC), apatia, tosse discreta, respiração abdominal, 
artrite e claudicação. Quando a bactéria atinge o cérebro, observam-se sinais nervosos 

como decúbito lateral, incoordenação motora, movimentos de pedalagem e tremores 
(Vahle et al., 1995). Animais com sinais clínicos leves a moderados normalmente sobrevi-
vem à fase aguda da doença e desenvolvem a fase crônica, caracterizada por redução da 
taxa de crescimento e, eventualmente, dispneia e tosse (Little, 1970; Narita et al., 1994). 
Quadros crônicos podem evoluir até o abate, com lesões de aderências e pericardites que 
precisam ser diferenciadas de lesões causadas por outros agentes, como Pasteurella mul-
tocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis. 

O diagnóstico: etapa fundamental

 O diagnóstico da doença de Glässer é baseado em associação do histórico clínico do reba-
nho, lesões compatíveis, isolamento da bactéria e sorotipificação. Para o diagnóstico da 
doença, é importante associar o histórico, os sinais clínicos e as lesões. Durante a realiza-
ção de necropsias, observam-se lesões macroscópicas como a presença de exsudato 
seroso ou fibrino-purulento sobre a superficie das serosas, normalmente no peritônio, leura, 
ericárdio, articulações e meninges (Figura 1). 

   (A). Fonte: Cláudia Dazzi (AFK) 

(D). Fonte: Cláudia Dazzi (AFK) (E).  Fonte: Brenda Marques (F).  Fonte: Brenda Marques 

(B). Fonte: Bruno Henrique de Oliveira (C). Fonte: Cláudia Dazzi (AFK)  

Figura 1. Achados macroscópicos da doença de Glässer. (A)  Presença de exsudato serofibri-
noso no cerebelo. (B) Exsudato serofibrinoso no pericárdio. (C) Presença de contéudo fibri-
noso na articulação. (D) Presença de fibrina na cavidade abdominal. (E) Aderência da pleura 
na cavidade torácica. (F) Presença de excesso de líquido no interior do saco pericárdico.

O isolamento do agente é muito importante para a elaboração de um programa preventivo 
assertivo. Em virtude de ser um agente de difícil cultivo, o sucesso do isolamento está 
ligado à qualidade do procedimento de coleta e do envio de amostras. Alguns cuidados são 
essenciais, como a seleção de animais com sinais clínicos agudos da enfermidade (ideal-
mente, 5 animais) e não medicados. É importante lembrar que H. parasuis é um microrga-
nismo que produz, primariamente, uma doença inflamatória sistêmica, não pneumonia. É 
fundamental, portanto, o isolamento e a tipificação do agente de locais sistêmicos. Podem 
ser coletados órgãos como cérebro, cerebelo, pulmões e coração; swabs com meio de 
transporte de pleura, peritônio e líquido de articulações e cefalorraquidiano (Frandoloso, 
2019).

Estratégias de prevenção 
Por que é importante vacinar as matrizes e os leitões?
O difícil controle do agente e das coinfecções torna imprescindível o uso de tratamentos 
estratégicos e programas vacinais, conjugados com boas práticas de manejo. A vacinação 
dos leitões é uma boa alternativa para reduzir a mortalidade dos animais, principalmente 
por sorovares altamente patogênicos. A resposta protetora induzida pelas vacinas clássicas 
é sorovar específico e não confere proteção em 100% dos casos, devido à alta diversidade 
fenotípica e molecular desse agente. No entanto foi comprovado por Bak & Riising (2002) 
que animais vacinados com uma vacina comercial contra o sorovar 5 apresentaram prote-
ção cruzada para os sorovares 1, 12, 13 e 14. Sabendo que esses sorovares possuem alto 
potencial de causar a doença de Glässer, a imunização de leitões é uma importante ferra-
menta na prevenção de quadros clínicos por esses sorovares. 
De modo geral, a evolução da infecção durante a fase de maternidade é controlada pelos 
anticorpos maternos transferidos através do colostro e pode-se destacar que o efeito posi-
tivo da vacinação de matrizes no pré-parto sobre a redução da colonização de H. parasuis 
nas mucosas respiratórias de leitões foi demostrado por Cerdà-Cuellár et al. (2010), nos 
Gráficos 2 e 3. Logo uma estratégia interessante seria a imunização de matrizes no pré-par-
to e de leitões, assim esses estariam protegidos pela imunidade materna até o desenvolvi-
mento de sua imunidade ativa.

Gráfico 2 – Anticorpos (IgG) contra H. parasuis de leitões provenientes de fêmeas vacinadas 
( ) ou não vacinadas (  ). O nível de IgGs nas fêmeas vacinadas (   ) e não vacinadas (   ), no 
momento do parto também está incluído. * Diferenças estatísticas (teste T de Student, P ≤
0,01).
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Gráfico 3 – Detecção de H. parasuis em swabs nasais de leitões provenientes de fêmeas 
vacinadas ( ) ou não vacinadas ( ). 

A escolha e a seleção de antimicrobianos para a doença de Glässer deve ser baseada em 
testes de susceptibilidade aos antimicrobianos. No Brasil, foi demonstrado recentemente a 
circulação de cepas clínicas de H. parasuis resistentes a diferentes moléculas antimicro-
bianas utilizadas rotineiramente na clínica de suínos (Miani et al., 2017). Novas moléculas, 
como a Tildipirosina, têm mostrado excelente eficácia no controle da infecção pelo H. 
parasuis, conforme descrito em vários trabalhos (Grandía et al., 2012; Lorenzo, 2012).
Um sistema de biosseguridade rígido e o controle de fatores de risco que favorecem a 
infecção são importantes na prevenção da doença. Além disso, a higiene das instalações, 
com fluxo unidirecional e limpeza e desinfecção completa das salas/instalações seguidos 
de adequado vazio sanitário entre lotes são práticas de manejo fundamentais para o con-
trole de qualquer doença na suinocultura moderna (Aragon et al., 2012).

Conclusões
Com a crescente restrição ao uso de antimicrobianos, uma gestão sanitária eficiente do 
rebanho será cada vez mais exigida. Para o controle efetivo da infecção pelo H. parasuis, é 
necessário conhecer o perfil sanitário da granja, estabelecer medidas preventivas como a 
imunização dos animais e reduzir os fatores de risco associados à ocorrência da doença de 
Glässer.
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A doença de Glässer, causada pela bactéria Gram-nega-
tiva Haemophilus parasuis ou Glaesserella parasuis, é 
uma doença inflamatória sistêmica considerada um dos 
principais problemas bacterianos emergentes do reba-
nho suíno. Infecções causadas por esse microrganismo 
ocorrem em todos os países com suinocultura intensiva 
e, no Brasil, casos clínicos de doença de Glässer (DG) 
são cada vez mais frequentes, desencadeados por diver-
sos sorovares de H. parasuis. O impacto dessa doença é 
altamente negativo na suinocultura, com prejuízos 
diversos no desempenho dos animais, aumento de 
custos com antibióticos e elevação das taxas de morta-
lidade. H. parasuis é um microrganismo bastante com-
plexo e, atualmente, 15 sorovares são conhecidos, sendo 
classificados em três grupos quanto a seu tipo capsular 
e potencial para causar a DG. Os sorovares (SVs) 1, 5, 10, 
12, 13 e 14 são considerados altamente virulentos; os SVs 
2, 4, 8 e 15 possuem virulência moderada e os SVs 3, 6, 7 
e 9 são classificados como de baixa virulência ou 
mesmo avirulentos (Kielstein & Rapp-Gabrielson, 1992). 
Foi demonstrado recentemente que o SV 7, anterior-
mente classificado como de baixa virulência, é altamen-
te virulento em suínos (Guizzo et al., 2018). Através de 
um estudo de tipificação envolvendo 459 cepas clínicas 
brasileiras de H. parasuis, Espíndola et al. (2019) 
demonstraram que no Brasil circulam 8 sorovares viru-
lentos e outros 9 sorovares ainda não tipificados (NT), no 
entanto, com capacidade de causar a DG, conforme o 
Gráfico 1.

Como os animais se infectam?

O H. parasuis é naturalmente encontrado no trato respiratório superior dos animais. Num 
cenário saudável, os suínos devem desenvolver o equilíbrio entre a colonização do agente e 
a imunidade específica para não desenvolverem a doença. Entretanto, quando há uma 
alteração nesse equilíbrio, o H. parasuis tende a se multiplicar e causar a doença. Diferen-
tes fatores podem desencadear esse desequilíbrio, como mistura de lotes com diferentes 
sorovares, circulação de cepas de H. parasuis altamente virulentas, coinfecções (principal-
mente de circovirus e influenza A) e uso de vacinas com potencial de proteção cruzada 
limitada ou mesmo ausente (Frandoloso, 2019).  Falhas de ambiência e fatores estressan-
tes, como variações de temperatura, ventilação inadequada, lotação excessiva e transporte 
dos animais, constituem fatores de risco importantes. 
Suínos jovens, entre 5 e 12 semanas de idade, são os mais acometidos por essa enfermida-
de. A infecção dos leitões normalmente ocorre na primeira semana de vida, sendo a porca o 
principal reservatório e fonte de transmissão do agente aos leitões. Na creche, muitos 
leitões se infectam, principalmente quando animais de diferentes origens são misturados. 
Essa prática, que ocorre no Brasil, principalmente no desmame e no final de creche, agrava 
o desafio apresentado pelo H. parasuis pois, muitas vezes, há a circulação e a infecção dos 
animais por vários sorovares. 
O H. parasuis pode atingir a circulação sanguínea sistêmica e causar a DG após a passagem 
pelo trato pulmonar ou diretamente do trato respiratório superior (Frandoloso, 2019). A partir 
daí, possui mecanismos de evasão do sistema imune e inicia a replicação em serosas, como 
membrana sinovial, peritônio, pericárdio, pleura e meninges, dando início a uma intensa 
resposta inflamatória, que denominamos de poliserosite (Frandoloso et al., 2013b). 
A fase superaguda da doença tem evolução rápida (< 48h) e pode resultar em morte súbita 
sem demonstrar lesões características no animal (Peet et al., 1983). Na fase aguda, os sinais 
são caracterizados por febre alta (41,5 ºC), apatia, tosse discreta, respiração abdominal, 
artrite e claudicação. Quando a bactéria atinge o cérebro, observam-se sinais nervosos 

como decúbito lateral, incoordenação motora, movimentos de pedalagem e tremores 
(Vahle et al., 1995). Animais com sinais clínicos leves a moderados normalmente sobrevi-
vem à fase aguda da doença e desenvolvem a fase crônica, caracterizada por redução da 
taxa de crescimento e, eventualmente, dispneia e tosse (Little, 1970; Narita et al., 1994). 
Quadros crônicos podem evoluir até o abate, com lesões de aderências e pericardites que 
precisam ser diferenciadas de lesões causadas por outros agentes, como Pasteurella mul-
tocida, Actinobacillus pleuropneumoniae e Streptococcus suis. 

O diagnóstico: etapa fundamental

 O diagnóstico da doença de Glässer é baseado em associação do histórico clínico do reba-
nho, lesões compatíveis, isolamento da bactéria e sorotipificação. Para o diagnóstico da 
doença, é importante associar o histórico, os sinais clínicos e as lesões. Durante a realiza-
ção de necropsias, observam-se lesões macroscópicas como a presença de exsudato 
seroso ou fibrino-purulento sobre a superficie das serosas, normalmente no peritônio, leura, 
ericárdio, articulações e meninges (Figura 1). 

Figura 1. Achados macroscópicos da doença de Glässer. (A)  Presença de exsudato serofibri-
noso no cerebelo. (B) Exsudato serofibrinoso no pericárdio. (C) Presença de contéudo fibri-
noso na articulação. (D) Presença de fibrina na cavidade abdominal. (E) Aderência da pleura 
na cavidade torácica. (F) Presença de excesso de líquido no interior do saco pericárdico.

O isolamento do agente é muito importante para a elaboração de um programa preventivo 
assertivo. Em virtude de ser um agente de difícil cultivo, o sucesso do isolamento está 
ligado à qualidade do procedimento de coleta e do envio de amostras. Alguns cuidados são 
essenciais, como a seleção de animais com sinais clínicos agudos da enfermidade (ideal-
mente, 5 animais) e não medicados. É importante lembrar que H. parasuis é um microrga-
nismo que produz, primariamente, uma doença inflamatória sistêmica, não pneumonia. É 
fundamental, portanto, o isolamento e a tipificação do agente de locais sistêmicos. Podem 
ser coletados órgãos como cérebro, cerebelo, pulmões e coração; swabs com meio de 
transporte de pleura, peritônio e líquido de articulações e cefalorraquidiano (Frandoloso, 
2019).

Estratégias de prevenção 
Por que é importante vacinar as matrizes e os leitões?
O difícil controle do agente e das coinfecções torna imprescindível o uso de tratamentos 
estratégicos e programas vacinais, conjugados com boas práticas de manejo. A vacinação 
dos leitões é uma boa alternativa para reduzir a mortalidade dos animais, principalmente 
por sorovares altamente patogênicos. A resposta protetora induzida pelas vacinas clássicas 
é sorovar específico e não confere proteção em 100% dos casos, devido à alta diversidade 
fenotípica e molecular desse agente. No entanto foi comprovado por Bak & Riising (2002) 
que animais vacinados com uma vacina comercial contra o sorovar 5 apresentaram prote-
ção cruzada para os sorovares 1, 12, 13 e 14. Sabendo que esses sorovares possuem alto 
potencial de causar a doença de Glässer, a imunização de leitões é uma importante ferra-
menta na prevenção de quadros clínicos por esses sorovares. 
De modo geral, a evolução da infecção durante a fase de maternidade é controlada pelos 
anticorpos maternos transferidos através do colostro e pode-se destacar que o efeito posi-
tivo da vacinação de matrizes no pré-parto sobre a redução da colonização de H. parasuis 
nas mucosas respiratórias de leitões foi demostrado por Cerdà-Cuellár et al. (2010), nos 
Gráficos 2 e 3. Logo uma estratégia interessante seria a imunização de matrizes no pré-par-
to e de leitões, assim esses estariam protegidos pela imunidade materna até o desenvolvi-
mento de sua imunidade ativa.

Gráfico 2 – Anticorpos (IgG) contra H. parasuis de leitões provenientes de fêmeas vacinadas 
( ) ou não vacinadas ( ). O nível de IgGs nas fêmeas vacinadas ( ) e não vacinadas ( ), no 
momento do parto também está incluído. * Diferenças estatísticas (teste T de Student, P ≤
0,01).

Gráfico 3 – Detecção de H. parasuis em swabs nasais de leitões provenientes de fêmeas 
vacinadas (  ) ou não vacinadas (  ). 

 

Colonização do trato respiratório 

50% colonizados aos 7 dias
25,8% colonizados aos 24 dias

Leitões de porcas vacinadas 

Leitões de porcas não vacinadas

A escolha e a seleção de antimicrobianos para a doença de Glässer deve ser baseada em 
testes de susceptibilidade aos antimicrobianos. No Brasil, foi demonstrado recentemente a 
circulação de cepas clínicas de H. parasuis resistentes a diferentes moléculas antimicro-
bianas utilizadas rotineiramente na clínica de suínos (Miani et al., 2017). Novas moléculas, 
como a Tildipirosina, têm mostrado excelente eficácia no controle da infecção pelo H. 
parasuis, conforme descrito em vários trabalhos (Grandía et al., 2012; Lorenzo, 2012).
Um sistema de biosseguridade rígido e o controle de fatores de risco que favorecem a 
infecção são importantes na prevenção da doença. Além disso, a higiene das instalações, 
com fluxo unidirecional e limpeza e desinfecção completa das salas/instalações seguidos 
de adequado vazio sanitário entre lotes são práticas de manejo fundamentais para o con-
trole de qualquer doença na suinocultura moderna (Aragon et al., 2012).

Conclusões
Com a crescente restrição ao uso de antimicrobianos, uma gestão sanitária eficiente do 
rebanho será cada vez mais exigida. Para o controle efetivo da infecção pelo H. parasuis, é 
necessário conhecer o perfil sanitário da granja, estabelecer medidas preventivas como a 
imunização dos animais e reduzir os fatores de risco associados à ocorrência da doença de 
Glässer.

https://svtvideo-com-br.zoom.us/webinar/register/WN_DC7kY-4PTsmb51u9qOFpGA
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“Live Orgulho Rural – em prol do Hospital de Amor”, com participação do cantor e pecuarista 
Léo Chaves

https://zoom.us/webinar/register/WN_usFvEKkITtCWySd2BjtYXQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_usFvEKkITtCWySd2BjtYXQ
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