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Nutrição pós desmame a chave para o sucesso no
desempenho dos leitões

MATÉRIA TÉCNICA

Após o nascimento os leitões possuem alta atividade de lactase e baixa produção das 
lipases e proteases que são adequadas apenas para digerir a proteína e gordura do 
leite o que prejudica a absorção dos nutrientes. Como o desmame atualmente ocorre 
precocemente aos 21 dias de idade seus sistemas imune e fisiológico ainda se encon-
tram imaturos.

O período de desmame é extremamente crítico pois além do estresse da separação 
da mãe, de ambiente e mistura das leitegadas de diferentes matrizes ocorre a mudan-
ça da forma física da alimentação quando deixam de ingerir o leite materno altamente 
palatável e de fácil digestão e passam a receber somente uma dieta seca menos 
digestível. Todas essas mudanças deixam o leitão mais susceptível a distúrbios o 
mais comum é o gastrintestinal, ocorre atrofia das vilosidades e baixa capacidade de 
absorção dos nutrientes sendo a diarreias pós-desmame o mais comum, e conse-
quentemente um baixo desempenho.

Portanto, todos esses fatores podem afetar negativamente os animais. Uma maneira 
de adaptar o animal ao consumo de ração sólida já difundido é o fornecimento de 
ração para o leitão ainda na maternidade a partir do 7° dia de idade para que estes ani-
mais “se adaptem” com o alimento seco e a fase de transição da dieta líquida para 
sólida seja menos crítica e os animais iniciem o consumo o mais rápido possível. Além 
disso, é essencial oferecer ao leitão desmamado uma dieta com alta palatabilidade e 
densidade nutricional e energética, elevada digestibilidade, adequadas às exigências 
dos leitões. É uma fase que exige atenção especial visto que perdas econômicas, 
atraso de crescimento e mortalidades podem ocorrer em função das diarreias. 

O consumo de alimento na creche representa em torno de 3% do total de ração à 
época do abate. Contudo, garantir um bom desempenho nesta fase é fundamental 
visto que ela pode influenciar em até 30% no ganho de peso dos suínos no abate. 
Assim, não há dúvidas que investir na nutrição dos leitões é a chave para o sucesso.

O uso de antimicrobianos na ração é prática comum nas granjas comerciais visando 
controlar as diarreias e consequentemente evitar queda de desempenho. Porém, com 
a crescente restrição do uso de antibióticos por diversos países novas alternativas 
surgiram para substitui-los assim, a busca por aditivos alternativos tem crescido con-
tinuamente e se tornado prática rotineira para atender as exigências nutricionais dos 
animais. Como alternativa temos os aditivos probióticos, prébióticos (mananoligossa-
carídeos e beta-glucanos), ácidos orgânicos, óleos essenciais entre outros.

Os aditivos probióticos são suplementos microbianos vivos constituídos por bacté-
rias, fungos ou leveduras vivas, capazes de melhorar o equilíbrio microbiano no trato 
gastrintestinal, levando à consequente redução nos agentes patogênicos, além de 
estimular o sistema imunológico do hospedeiro e melhorar a digestibilidade da ração 
e a absorção de nutrientes, previnem as desordens intestinais e melhoram o desem-
penho animal. Estudos mostram que a substituição de antibióticos por probióticos 
nas dietas de leitões reduzem a incidência de diarreia, e proporcionam melhores 
pesos finais, ganhos diários de peso e conversões alimentares.

Os prebióticos surgiram como alternativa aos antibióticos, pois não são digeríveis na 
parte superior do trato gastrointestinal dos animais, constituindo-se em um substrato 
seletivo para um limitado número de bactérias benéficas do trato digestório, as quais 
têm crescimento no metabolismo estimulado.

Atuam nos sistemas imune e enzimático, promovem o crescimento das populações 
de bactérias benéficas como  Lactobacillus  e  Bifidobacterium; isso ocorre devido à 
grande capacidade de produzir substâncias com propriedades imunoestimulatórias 
são capazes de interagir com o sistema imune em vários níveis, desde a produção de 
citocinas, a proliferação de células mononucleares, a fagocitose macrofágica, a elimi-
nação e a indução de síntese de grandes quantidades de imunoglobulinas (Ig), em 
especial as IgA, IgM e IgG. Experimentos demonstram que ao suplementar dietas de 
leitões com carboidratos funcionais de elevada biodisponibilidade compostos por 
mananoligossacarídeos (MOS) e beta-glucanos obtêm-se um maior ganho de peso 
diário, menor temperatura retal e taxa respiratória quando comparados ao grupo con-
trole de leitões não suplementados. Maior altura de vilosidade e maior profundidade 
de criptas no duodeno e íleo foram verificadas nos animais suplementados com beta-
-glucanos.  

Os ácidos orgânicos atuam sobre a fisiologia da mucosa, servem como substrato no 
metabolismo secundário o que consequentemente melhora a digestibilidade de 
alguns nutrientes e a eficiência alimentar dos suínos diminuindo a incidência de diar-
reia e melhorando o desempenho dos leitões. Contudo a eficácia de um ácido orgâni-
co em inibir microrganismos depende de seu pKa que é a capacidade estar dissociado 
em solução aquosa. Este conceito de pKa mede a força do ácido sendo que os mais 
fortes apresentam valores próximos a 1, onde a maioria dos ácidos orgânicos tem 
valores entre 3-5. 

O butirato de sódio é um sal proveniente do ácido butírico, que pode ser obtido através 
da fermentação microbiana anaeróbica no intestino grosso, ou através de enzimas e 
descamações do epitélio. Diversos autores corroboram que o uso do butirato em 
dietas de leitões melhoram o desempenho por fornecer energia disponível pela fer-
mentação de bactérias e aumento das vilosidades que eleva a absorção dos nutrien-
tes, além disso melhora também a relação vilo:cripta. Tem função de destaque na 
proliferação celular, na inibição da apoptose, induz a absorção de água e sódio modu-
lando a flora intestinal, tem efeito positivo na integração do epitélio intestinal na regu-
lação da IGF-1 pode promover o aumento de anticorpos, melhora a conversão alimen-
tar ou seja se mostram favoráveis a saúde intestinal reduzindo a incidência de diar-
reias. 

Os óleos essenciais tornaram-se uma alternativa viável pois diminuem o crescimento 
bacteriano de modo que bactérias produtoras de toxinas usem a energia para se man-
terem viáveis, sobrando pouca ou nenhuma energia para a produção de toxinas, propi-
ciando um equilíbrio no trato gastrointestinal do animal, consequentemente melho-
ram a capacidade digestiva através da modulação da microbiota intestinal. Contudo 
seu potencial de ação depende de sua origem e as atividades de maiores destaques 
são:  antioxidante, antimicrobiana e anti-inflamatória.

Assim, conclui-se que a ingestão adequada de uma ração balanceada, com boa pala-
tabilidade e com aditivos nutricionais mantém a capacidade de digestão e absorção 
do epitélio intestinal bem como melhora o sistema imune do leitão. 
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 29/11/2021
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Faesp mostra preocupação com a oferta de vacinas para este ano. Federação 
também recebeu informes de que a vacina subiu de preço.

A campanha contra febre aftosa em bovinos e bubalinos no estado de São Paulo 
ganhou novo prazo. Atendendo uma solicitação da Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo (Faesp), que alegou dificuldade na compra de vacinas, o Minis-
tério da Agricultura (Mapa), estendeu o prazo da campanha até o dia 31 de dezembro 
deste ano. O prazo se encerraria nesta terça (30).

Em comunicado, a Faesp ressaltou que os produtores paulistas são os principais 
interessados em cumprir todas as normas sanitárias. A entidade lembra que o 
último foco de febre aftosa no estado ocorreu há 26 anos e o sucesso da erradica-
ção se deve, em grande parte, aos pecuaristas, que realizaram com eficiência a imu-
nização dos animais durante as campanhas movidas pelos órgãos sanitários”, 
afirma o presidente da Faesp, Fábio de Salles Meirelles.

O Mapa prorrogou o prazo com o propósito de evitar o comprometimento nos resul-
tados da etapa de vacinação contra a aftosa. A Faesp recebeu informações de sindi-
catos rurais de que muitos produtores não conseguiram adquirir vacinas em razão 
da falta do produto nos postos de revenda, A Federação também recebeu informes 
de que a vacina subiu de preço. Na campanha passada, a entidade apurou um teto de 
R$ 1,60 a dose. Houve informações de produtores pagando até mais de R$ 2 por dose.

A vacinação contra aftosa nessa etapa é obrigatória para bovinos e bubalinos com 
até 24 meses de idade. Depois de vacinar o animal, o pecuarista tem de lançar a 
informação no Sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave) por meio do 
seu cadastro.

Segundo levantamento feito pela Faesp, a disponibilidade de imunizantes contra a 
aftosa foi prejudicada neste ano. Foi constatado que nos municípios de Monte Apra-
zível, Brotas, Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Patrocínio Paulista houve reclamações 
de falta de doses de vacinas, com uma situação anormal para este período. Em Bar-
retos, foi apurado que somente uma revenda comercializava o produto, também 
uma situação atípica para a época.

Já em Araçatuba, as cooperativas realizaram grandes compras de imunizantes 
contra a afotsa, e dessa maneira os médios e grandes produtores foram abasteci-
dos no começo da campanha. Mas não havia disponibilidade de frascos com poucas 
doses, o que dificultou a vida dos pequenos produtores.

A produção do imunizante contra aftosa é solicitada pelo Mapa junto a entidade que 
representa os fabricantes. Essa solicitação já contempla o volume necessário para 
condução das duas campanhas ao longo do ano. Por isso, em tese, não deveria ocor-
rer a falta de vacinas. Contudo, em campanhas anteriores, problemas de logística e 
distribuição acabaram prejudicando o acesso dos produtores rurais à vacina.

Fonte: Canal Rural

Aftosa: com dificuldade para comprar vacinas, SP prorroga
campanha de imunização
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Ouça os comentários sobre o mercado de grãos:

FARELO DE SOJA

Rodrigo Della Pace - Dellagro
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http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/rodrigo_2911.mp3
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/alfredo_2911.mp3
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural
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ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16
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DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
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