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RESUMO 
 

BORDIN, R. A. Papel da infecção por Parvovirus suíno e Leptospira spp. na 
ocorrência de mortalidade fetal e embrionária em suínos. [Role of infection with 
Porcine Parvovirus and Leptospira spp. in fetal and embryonic mortality occurrence in 
swine]. 2010.  52f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Perdas devido à natimortalidade, mumificação fetal, abortamentos e morte embrionária 

são responsáveis por uma considerável queda no desempenho da indústria suinícola 

no Brasil e no mundo. Dentre os agentes mais freqüentemente descritos como 

causadores de falhas reprodutivas em suínos pode-se citar o Parvovírus suíno, 

Leptospira spp. O diagnóstico das causas infecciosas de mortalidade embrionária e 

fetal torna-se muitas vezes inviável pelo estado de autólise do material ou dificuldades 

inerentes às características de crescimento do vírus ou bactéria envolvido. O presente 

estudo teve por objetivo avaliar os resultados obtidos no período de oito anos de 

detecção de Parvovirus suíno e Leptospira spp. em falhas reprodutivas e discutir alguns 

aspectos relativos ao diagnóstico destas  infecções. Foram avaliados 1901 fetos, sendo 

coletadas de cada animal, uma amostra de pool de órgãos e uma de conteúdo gástrico, 

perfazendo um total de 3642 análises. Observou-se uma freqüência de 27,6% dos fetos 

positivos para Parvovirus suíno, 19,8% positivos para Leptospira spp e 1,1% positivos 

para os dois agentes em associação. Dentre as 339 granjas avaliadas em oito Estados 

Brasileiros, 48,5% foram positivas para um ou ambos agentes pesquisados. Avaliou-se 

a freqüência de fetos positivos em casos de abortamento, natimortalidade e 

mumificação fetal e comparou-se a eficiência da pesquisa dos agentes em amostras de 

órgãos, conteúdo gástrico e em ambos. Os resultados obtidos indicam a grande 

importância destes agentes infecciosos nos quadros de falha reprodutiva em granjas de 

suínos no Brasil, apesar da ampla utilização de vacinas contra os mesmos. . 

 

Palavras-chave: Leptospira spp. Parvovirus Suíno. Abortos. Mumificados. Natimortos. 

Diagnóstico. 



 

ABSTRACT 
 
BORDIN, R. A. Role of infection with Porcine Parvovirus and Leptospira spp. in 
fetal and embryonic mortality occurrence in swine. [Papel da infecção por 
Parvovirus suíno e Leptospira spp. na ocorrência de mortalidade fetal e embrionária em 
suínos]. 2010. 52f Thesis (Ph.D. in Veterinary Medicine) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
Losses due to stillbirths, mummification, embryonic death and abortions account for a 

considerable drop in performance of the pig industry in Brazil and the world. Among the 

agents most frequently described as causes of reproductive failure in pigs may be 

mentioned the swine parvovirus, Leptospira spp. The diagnosis of infectious causes of 

fetal and embryonic mortality it is often impossible for the state of autolysis of the 

material or the difficulties inherent growth characteristics of the virus or bacteria 

involved. Present study has the goal evaluate the results obtained in eight year period of 

Parvovirus and Leptospira spp. detection in reproductive failure and     discuss some 

aspects related to diagnosis of these infections. A total of 1901 fetuses were examined, 

and from each animal a sample of different tissues and a sample of gastric contents 

were collected, representing 3642 analysis. A frequency of 27.6% of Parvovirus positive 

fetuses were observed, followed by 19.8% of Leptospira spp. positive fetuses, and 1.1% 

positive to both agents. Among 339 swine herds evaluated from eight Brazilian States, 

48,5% were positive to one or both infectious agents. The frequency of positive fetuses 

in abortion, stillbirths and mummification, and the efficiency of virus and bacterial 

detection from organs and gastric contents were compared. The results obtained 

indicate the high importance of these infectious agents in reproductive failure in Brazilian 

swine herds, beside the large utilization of commercial vaccines against then.  

 

Keywords: Leptospira spp. Parvovirus. Porcine abortions. Mummified. Stillbirths. 

Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Atualmente, as principais doenças que afetam a suinocultura brasileira são 

doenças multifatorias e de ampla ação antigênica, que por conseqüência acarretam em 

redução no desempenho produtivo geral dos sistemas de produção de suínos. 

 O desempenho animal resulta de uma complexa interação de processos 

biológicos. Esses processos são regulados pela conjunção de fatores genéticos e 

ambientais que participam do metabolismo. Fatores ambientais, tais como condições 

térmicas, manejo nutricional e padrão sanitário, irão definir qual a proporção do 

potencial genético que os animais poderão efetivamente expressar. Dentre essas 

variáveis não genéticas, o padrão sanitário é uma das mais decisivas para a otimização 

do desempenho zootécnico. Com isto várias observações a respeito de conceitos de 

sanidade, aplicados na produção e principalmente na reprodução dos suínos, são muito 

importantes para se evitar perdas econômicas significativas. 

 Sendo a matriz suína a principal fonte de lucro para o criador de suínos, 

qualquer problema reprodutivo que venha a ocorrer pode trazer sérios prejuízos ao 

suinocultor. A maioria das falhas reprodutivas encontradas são retornos irregulares ao 

estro, abortamentos, natimortalidade, mumificação fetal e corrimentos. 

 As causas de alterações reprodutivas em suínos podem ser divididas em 

causas de origem infecciosa e não infecciosas. Muitos agentes infecciosos têm sido 

descritos como causadores destas alterações, dentre os mais freqüentes encontram-se 

o Parvovírus suíno e a Leptospira spp. Assim como a Leptospirose, a Parvovirose suína 



13 

 

é uma doença reprodutiva comum, presente em quase 100% das granjas comerciais do 

mundo.  

 O diagnóstico das causas de falha reprodutiva exige o exame de rebanho, isto 

é, uma análise detalhada das condições de produção da granja e a interpretação 

integrada dos resultados obtidos nos exames laboratoriais. O número de testes 

disponibilizados atualmente aumenta cada vez mais a possibilidade de diagnósticos 

precisos em relação aos problemas sanitários nas granjas. Nos últimos 20 anos as 

técnicas moleculares como a reação em cadeia pela polimerase (PCR), têm sido cada 

vez mais usadas para detectar a presença de material genômico dos agentes em 

baixas concentrações nos tecidos infectados. Desta forma o objetivo do presente 

estudo foi caracterizar as perdas reprodutivas de origem infecciosas relacionadas  a 

Parvovirose e Leptospirose suína, em fetos provenientes de diversos estados 

brasileiros no período de 2000 a 2008 através da reação em cadeia pela polimerase. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CADEIA SUINÍCOLA NACIONAL  

 

 A indústria suinícola se posiciona entre as mais dinâmicas do agronegócio 

brasileiro, pelos efeitos positivos e multiplicadores que causam na cadeia de insumos, 

em especial milho, soja e rações, bem como setores de industrialização, transporte, 

indústria química e biológica entre outros. O Brasil tem características ideais para 

continuar mantendo sua posição como um dos maiores paises produtores de carne 
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suína do mundo, já que, apresenta grande potencial de produção de milho e soja e tem 

áreas disponíveis, para o crescimento do plantio e da implantação de novos projetos. 

Como conseqüência a esse conjunto de fatores, a suinocultura nacional têm 

apresentado expressivo crescimento da produção e das exportações (SILVEIRA & 

TALAMINI, 2007). 

 A reprodução, o diagnóstico e o controle das doenças de produção, bem como 

a conservação do meio ambiente, bem estar animal, qualidade da carne e a segurança 

dos alimentos, proporcionam para todos os implicados na cadeia suinícola um desafio 

relevante tanto em pesquisas como em novas técnicas produtivas e preventivas 

(ROPPA, 1999). 

 A produção industrial de suínos cresceu uma média de 19,8% nos últimos 

quatro anos, passando de 26,4 milhões de cabeças ao fim de 2004, para mais de 30 

milhões de cabeças em 2009. (ABIPECS, 2009). 

 A atividade suinícola é uma das mais tecnificadas do setor pecuário, estando 

em constante evolução, procurando obter maior produtividade, associada a um menor 

custo de produção. A busca por esses objetivos obriga os técnicos e produtores a 

melhorarem a eficiência de produção, visando minimizar as perdas produtivas. Dessa 

forma, destaca-se a importância do estudo das falhas reprodutivas em fêmeas suínas, 

que constituem a principal e a mais freqüente causa para remoção de matrizes de 

rebanhos comerciais (VARGAS, 2007). 
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2.2 FALHAS REPRODUTIVAS EM FÊMEAS SUÍNAS 

  

 Diversas causas são apontadas como desencadeantes de falhas reprodutivas 

na espécie suína: fatores nutricionais, comportamentais, estresse ambiental, 

interferências genéticas e agentes infecciosos. Os fatores relacionados ao manejo e ao 

ambiente induzem, em geral, problemas reprodutivos em proporções consideradas 

aceitáveis dentro da produção comercial de suínos.  O manejo inadequado da 

reprodução, situações extremas de estresse térmico para as matrizes, toxinas fúngicas 

e problemas infecciosos são relacionados às causas de natimortos (STRAW, 2007). 

 No entanto, em diversas ocasiões são observadas falhas reprodutivas em 

freqüência maior, sugerindo a presença de outro fator desencadeante ou a associação 

de mais de um deles. Nestes casos, como desencadeantes estariam diversos agentes 

infecciosos entre vírus e bactérias. Como representantes bacterianos têm-se alguns 

sorovares de Leptospira interrogans, Brucella suis e Erysipelothrix rhusiopathiae 

(GENOVEZ et al., 1995). Entre os vírus, os mais encontrados são Parvovírus Suíno 

(PVS) (BERSANO et al., 1995), o vírus da doença de Aujeszky; vírus da influenza 

suína, vírus da síndrome reprodutiva e respiratória do suíno (PRRSV) e circovírus suíno 

tipo 2 (PCV2) (PLANA et al., 1992) 

  Em granjas comerciais, a taxa anual de reposição de matrizes, que 

compreende fêmeas descartadas ou mortas, é de, aproximadamente 50% (STEIN et 

al., 1990). Dessas reposições, 32 a 40% das fêmeas são descartadas devido ás falhas 

reprodutivas (HEINONEN et al., 1998). Esses dados revelam a importância destas 

ocorrências, que agem interferindo na produção, promovendo o aumento dos dias não 
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produtivos e a elevação da taxa de remoção de matrizes do plantel, provocando 

importantes perdas econômicas na indústria suína. 

 Entre as falhas reprodutivas, o retorno ao estro após a cobertura ou 

inseminação artificial é uma das mais importantes por ser de alta ocorrência 

(MEREDITH, 1995). Além disso, a taxa de retorno é um importante parâmetro utilizado 

para medir a eficiência do manejo reprodutivo da granja (TUMMARUK et al., 2001). 

 O retorno irregular ao estro após a cobertura é aquele que ocorre em intervalos 

mais curtos ou mais longos do que a duração normal do ciclo estral podendo estar 

relacionado a anomalias genéticas, infecções, micotoxinas ou outras situações 

estressantes (MEREDITH, 1995). 

 O Abortamento é definido como a expulsão de fetos antes do 110º dia de 

gestação, sem que nenhum dos fetos sobreviva por mais de 24 horas. O abortamento 

ocorre devido à interrupção dos mecanismos que mantém a prenhez, culminado no 

início prematuro do parto (CLARK et al., 1986). Uma ocorrência de 1,5% a 2% de 

abortamento das fêmeas cobertas é considerada aceitável em granjas com manejo 

reprodutivo eficaz, como descrito por Costa et al. (2005). Os abortamentos podem 

assim como as outras falhas terem causas infecciosas e não infecciosas (MUIRHEAD & 

ALEXANDER, 2000). Alguns autores sugerem que 60% dos abortamentos ocorrem 

devido a causas não infecciosas, normalmente ocasionadas por falha maternal ou 

fatores ambientais, sendo raramente, devido às falhas embrionárias ou fetais 

(ZANELLA, SILVEIRA e SOBESTIANSKY, 2007). Costa et al. (2005), avaliaram as 

características da taxa de abortamento de um plantel em um período de 4 anos e 

verificaram que fêmeas cobertas nos meses de janeiro, fevereiro e março apresentam 
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maiores taxas de abortamento. Esses mesmos autores mostraram que os 

abortamentos precoces (< 35 dias) são os que ocorrem com maior freqüência.  

 No caso de abortamentos por causas infecciosas, os agentes podem invadir o 

ambiente uterino e inviabilizar o feto e/ou multiplicar-se na placenta interrompendo o 

suprimento sanguíneo para o mesmo, ou podem causar uma infecção generalizada 

desencadeando um processo febril na porca. (MUIRHEAD & ALEXANDER, 2000).  

 As mortes fetais eventuais, que ocorrem após 90 dias de gestação, são 

consideradas como natimortalidade, representando aproximadamente 5 a 7% dos fetos 

nascidos totais. Segundo Dial e colaboradores (1992), os natimortos podem ser 

classificados em dois grupos: leitões que morrem antes do parto, denominados 

natimortos tipo I (morte pré-parto) e fetos que ainda vivos no início do parto, morrem 

durante os mesmo, chamados de natimortos tipo II (com morte intra-parto).  

 A mumificação fetal é um processo não específico que ocorre quando os fetos 

mortos são retidos dentro do útero e desidratam, sendo considerada normal uma taxa 

de 1,5% do total de leitões nascidos, sendo que tanto agentes virais como bacterianos 

podem causar este processo (ZANELLA et al., 2007).  

 Sabe-se que a simples observação do aspecto do feto suíno morto, não permite 

determinar com precisão a causa de sua morte, estando seu aspecto mais relacionado 

com o momento de morte intra-uterina do que com o fator teratogênico envolvido. O 

tipo de falha, abortamento, natimortalidade ou mumificação não é característico da sua 

causa e nem da presença de algum agente infeccioso, reforçando ainda mais a 

importância do diagnóstico laboratorial nestas ocorrências (SOBESTIANSKY et al., 

1999).  
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 No Brasil, levantamentos epidemiológicos das causas de abortamento, 

natimortalidade e mumificação fetal não têm sido realizados sistematicamente, no 

entanto, estima-se que a participação de agentes infecciosos nestes distúrbios 

reprodutivos seja de grande importância, merecendo, portanto, a atenção de diferentes 

setores ligados à saúde animal (SCHNEIDER, WENTZ, BORTOLOZZO, 2001). 

 

2.3 LEPTOSPIROSE 

 

 Entre as doenças bacterianas que podem gerar uma queda significativa nos 

índices reprodutivos em suínos esta a Leptospirose, uma zoonose de ampla 

distribuição geográfica (MAILLOUX, 2001). 

O agente causador da leptospirose é uma bactéria (Espiroqueta) do gênero 

Leptospira, sendo um microorganismo espiralado e filamentoso (VASCONCELLOS, 

2004). Recentemente, por genotipagem, as leptospiras foram reclassificadas em 16 

genomespécies, não correspondendo às duas espécies anteriores, Leptospira 

interrogans ( patogênicas) e Leptospira biflexa (saprofitas) (LEVETT, 2001) 

 São conhecidas diversas espécies de leptospira porém os sorovares mais 

comuns causadores de transtornos reprodutivos em suínos são L. interrogans 

sorovares, pomona, bratislava, icterohaemorrhagiae e copenhageni (SOBESTIANSKY, 

2007). 

 Alguns estudos experimentais confirmam que a Leptospira pode ficar até 180 

dias viáveis no ambiente com condições ideais (pH, umidade e proteção a raios 

solares), já o sorovar Pomona pode resistir até 6 meses em solos saturados de 

umidade, em solos secos sua sobrevida cai para 30 minutos. Este é um grande fator de 
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risco, uma vez que seu longo período de viabilidade pode permitir que vários animais 

sejam infectados e acabem contraindo e disseminando a doença (SOTO, 2007). 

 Os suínos são considerados reservatórios de leptospiras, inclusive par outras 

espécies. O Rattus novergicus ocupa posição de destaque na transmissão da 

leptospirose, sendo considerado uma importante fonte de infecção. A fonte de infecção 

geralmente é o animal infectado que contamina a água, piso ou ração através da urina, 

sendo infecção por via oral, venérea, pele lesada com maior frequência em 

suinocultura. (OLIVEIRA, 2007). Delbem, et al (2004) descreveram que a presença de 

água estagnada próximo às baias dos suínos seria a principal via de transmissão da 

Leptopirose. 

 O diagnóstico da leptospirose suína pode ser realizado através de sinais 

epidemiológicos da doença, clínicos dos animais e confirmados por diferentes metódos 

laboratoriais baseados na detecção direta ou indireta do agente (FAINE et al., 1999). 

 O diagnóstico clínico é baseado nos sinais e sintomas apresentados pelos 

animais (GENOVEZ,2007). Nos animais jovens, durante a fase de aleitamento, podem 

ocorrer casos de encefalite caracterizados por incoordenação motora e acessos 

convulsivos com movimentos de pedalamento. Já nas fêmeas suínas, o problema é de 

esfera reprodutiva, gerando abortamentos, partos distócitos, leitegadas pequenas, 

baixo número de nascidos totais, mumificação fetal, descarga vulvar, natimortos e 

nascimento de leitões fracos de baixa viabiliadade pós parto, aumentando 

significativamente o índice de mortalidade (VASCONCELLOS, 2004). 

 Genovez et al., (2001) avaliaram a reação de contraimunoeletroforese (CIE) 

como teste gênero – específico para diagnóstico da leptospirose suína, estes autores 

observaram uma limitada ação do teste diagnóstico em sua capacidade gênero – 
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específica, o que não é desejavel para testes de triagem de campo, mas sendo util na 

detecção precoce da resposta sorologica em relação à SAM, pois além de rápido, 

seguro, de fácil execução apresenta baixo baixo custo se tornando interessante para a 

análise em grande escala de amostras 

 Recentemente, vários estudos têm demonstrado que a técnica de PCR é mais 

específica, sensível e rápida para o diagnóstico da leptospirose, sendo uma importante 

ferramenta diagnóstica (SHIMABUKURO,2003). 

  O controle da leptospirose suína é baseado na imunização de suscetiveis, nas 

ações sobre as fontes de infecção, visando diminuir a quantidade de leptospiras 

lançadas no ambiente, tais como saneamento das instalações como a realização do 

vazio sanitário com um programa de limpeza e desinfecção que diminua a pressão de 

infecção das instalações suinícolas. As vacinas anti-leptospirose suína disponíveis no 

mercado brasileiro são constituídas de bactérias íntegras inativadas polivalentes. Os 

sorovares comumente presentes são: Canicola, Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, 

Pomona, Grippotyphosa e Bratislava (SOTO, 2007). Recomenda-se vacinar duas doses 

vacinais nas marrãs, sendo a primeira dose aos 28 e ao outra dose aos 14 dias da 

cobertura. Nos cachaços recomenda-se a vacinação semestral. 

 A vacinação contra a leptospirose em suínos previne a doença, diminui a taxa de 

abortamentos e mortalidade fetal. Entretanto, a especificidade dos sorovares limita a 

eficiência destas vacinas (WATANABE, 2005). 
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2.4 PARVOVIROSE 

 

 Estando presente em todos os continentes, acomete suínos adultos, embriões, 

ou fetos sendo caracterizada por morte embrionária e fetal (RODRIGUEZ, 2003). 

 O Parvovírus Suíno (PVS) é um vírus não envelopado, e recebe este nome 

devido ao pequeno tamanho do agente, onde “parvo” no latim significa pequeno. A 

replicação do vírus ocorre no núcleo das células infectadas durante a multiplicação 

celular, pois os parvovírus não têm a habilidade de estimular ou iniciar a síntese de 

DNA em células em repouso. (RUIZ, et al 2009). Em suínos, apenas um gênero de 

parvovírus é conhecido, entretanto técnicas moleculares possibilitaram a identificação 

de novos parvovírus (HIJISAKA et al., 2001) 

 O Parvovírus suíno tem como alvo células em alta atividade mitótica, o que o 

leva a ter tropismo por células de tecidos linfóides em adultos, e tecidos embrionários 

ou fetais em fêmeas prenhes. (SOBESTIANSKY, 2007). 

 Os suínos se infectam através da ingestão da placenta durante o parto, por 

contato oronasal com fezes e secreções contaminadas, por sêmen contaminado no 

caso das fêmeas e secreções vaginais no caso dos machos (MELO, 2008). Portando 

pode-se definir duas formas para um suíno se infectar com o parvovírus: a chamada 

transmissão horizontal onde o animal entra em contato com o vírus presente em fezes, 

secreções fetos ou materiais infectados no ambiente, e a vertical que é passada da 

mãe para a leitegada via intra-uterina (WHITTEMORE, 1993).  

 A eliminação do vírus se dá pelas fezes e secreções até 2 semanas após a 

infecção e nas baias pode resistir por até 4 messes (MENGELING,1999). 
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 Após a infecção oronasal, o vírus se multiplica nas amígdalas, e a viremia se 

inicia a partir de 3 a 5 dias. Quando uma fêmea gestante é infectada pelo vírus, este 

atravessa a placenta e se multiplica lentamente no útero. Sendo assim é comum se 

observar além do abortamento fetos mumificados em vários estágios. Se a gestação 

chega ao término, pode acontecer ainda, a presença de mumificados, leitões vivos 

normais, leitegada fraca e de tamanho reduzido (MELO, 2008). Em casos onde a 

gestação esta no seu 1° terço os fetos podem morrer, gerando perda da gestação e a 

fêmea pode retornar ao cio ou permanecer vazia. Já em gestações avançadas os fetos 

podem se apresentar mumificados ou natimortos. Desta forma, tecidos fetais e seus 

envoltórios são importantes fontes de contaminação (MORAES & COSTA, 2007). 

 De maneira geral caso a infecção ocorra até os 30 dias de gestação, pode 

ocorrer morte parcial ou total dos embriões, sendo os embriões eliminados 

naturalmente. Após o 30° dia de gestação, ocorre deposição de cálcio nos ossos fetais, 

impedindo a reabsorção. Ocorrendo infecção entre 30 e 70 dias de gestação, ocorre a 

morte dos fetos, onde os tecidos moles desidratam, mas o tecido ósseo permanece 

intacto, levando a mumificação fetal. Após os 65-70 dias de gestação os fetos se 

tornam imunocompetentes, sendo capazes de responder a infecção. Nestas situações 

pode-se detectar anticorpos no soro dos leitões (ROEHE, et al., 2007). 

 Com relação aos sinais e sintomas da fêmea podemos ter repetição do cio, 

parição de número menor de leitões, fetos mumificado, baixo volume abdominal 

durante a gestação, retorno ao cio irregular, ocorrência de falsa gestação, diminuição 

do ganho de peso das fêmeas no ultimo mês de gestação. Como nem todos os fetos se 

infectam através da placenta durante a viremia da gestante, sabe-se que alguns se 

infectam intra-uterinamente via fetos adjacentes, o que explica um sinal clássico da 
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doença que é a morte fetal em diferentes estágios de desenvolvimento 

(SOBESTIANSKY, 1999). 

 O vírus pode resistir no ambiente por até 4 meses, sendo resistente a solventes 

orgânicos (éter), enzimas proteolíticas, pH entre 3 e 9 e temperatura de 60ºC por 2 

horas, o que aumenta as chances de infecção. Sua inativação é feita de forma 

adequada quando é retirado o material orgânico do ambiente e utilizado hipoclorito de 

sódio ou formalina a 3% (SOBESTIANSKY, 1999). 

 Como os fetos/leitões podem carrear vírus ou ter anticorpos, pode-se usar um 

conjunto de técnicas buscando a detecção do agente ou anticorpos contra o mesmo, 

como imunofluorescência direta, hemaglutinação, ELISA, PCR, e o mais usado inibição 

da hemaglutinação (IH). No que diz respeito ao diagnóstico, podemos utilizar ainda o 

isolamento viral em células suínas, principalmente nas linhagens PK-15 (rim suíno), SK-

6 (rim suíno) e ST (testículo suíno) (SOBESTIANSKY, 1999). 

 A partir de 1991, a detecção do DNA viral através da reação em cadeia pela 

polimerase (PCR) com iniciadores para a região codificadora da VP2 de PVS, tanto em 

cultivos celulares como em tecidos de fetos experimentalmente infectados, foram 

estabelecidos (MOLITOR et al., 1991). Posteriormente, foi aplicada uma técnica 

denominada de nested- PCR, desenvolvida com iniciadores direcionados para a 

amplificação do gene da proteína NS1, mais conservada entre os diferentes linhagens 

de PVS, que foi bastante eficaz na detecção do genoma viral em diferentes tecidos de 

fetos (SOARES et al., 1999). Atualmente, a PCR em tempo real tem sido descrita como 

uma forma eficiente de diagnóstico para PVS associando a sensibilidade e 

especificidade da PCR convencional com a vantagem de possibilitar a quantificação e a 

leitura automatizada dos resultados (McKILLEN, 2007). 
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 Apesar da identificação de PVS há vários anos em criações do Brasil, para o 

qual é recomendado o uso rotineiro de programas vacinais nas fêmeas de criações 

industriais, os fetos mumificados se caracterizam por ser o sinal clínico mais 

freqüentemente associado à parvovirose e ainda apresenta ocorrências acima dos 

níveis considerados aceitáveis (2%) em criações tecnificadas (MACHUCA et al., 1999). 

Com relação ao aborto, onde uma freqüência de até 3% é considerada aceitável, são 

encontrados índices mais elevados em granjas comerciais, da mesma forma que a 

natimortalidade acima de 5%. Por se tratar de granjas tecnificadas, estes índices 

sugerem a interferência de agentes infecciosos (RODRIGUEZ et al., 2003). 

A vacinação deve ser feita em todos os animais reprodutores do plantel (machos e 

fêmeas). A primeira vacinação deve ocorre com 160 dias de vida, machos devem ser 

vacinados a cada 6 meses, fêmeas 1 dose antes da cobertura e outra após 

(MENGELING, 1999). Caso a vacinação não seja possível, algumas granjas colocam 

as fêmeas em contato com o vírus antes da primeira gestação (marrãs de 170-190 dias 

e idade) (SOBESTYANSKY, 1999).  
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3 OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste estudo foi caracterizar perdas reprodutivas como abortamento, 

natimortalidade e mumificação fetal quanto a participação do Parvovirus suíno e de 

Leptospira spp em amostras provenientes de diversos estados brasileiros no período de 

2000 a 2008 através da reação em cadeia pela polimerase – PCR. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 4.1 MATERIAL: 

 No presente estudo, foi analisado um total de 1901 fetos suínos enviados ao 

Laboratório de Sanidade Suína da Universidade de São Paulo entre os anos de 2000 – 

2008 (Gráfico 1). Os fetos foram provenientes de sistemas de produção de suínos dos 

Estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, 

Minas Gerias e Rio Grande do Sul, totalizando 339 granjas (Gráfico 2, Figura 1). Estas 

amostras foram distribuídas em 354 abortamentos, 1124 fetos mumificados e 423 fetos 

natimortos, tabela 1.  

 Para cada animal avaliado foram coletados dois tipos de amostra, uma do 

conteúdo gástrico e outra de caracterizada por uma coleção de órgãos 

parenquimatosos (baço, pulmão, fígado e rins), totalizando 3642 amostras processadas 

através da reação em cadeia pela polimerase (PCR), tabela 2. Em alguns casos, devido 

ao reduzido tamanho do feto não foi possível coletar o conteúdo gástrico, sendo 

coletados apenas os órgãos. 

 Foram empregadas como controle positivo nos testes uma amostra de 

Parvovirus suíno cedida pelo Instituto Biológico de São Paulo e uma cepa de Leptospira 

interrogans serovar pomona cedida pelo Laboratório de zoonoses bacterianas, VPS- 

FMVZ-USP.  
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Tabela 1. Distribuição das amostras analisadas de acordo com o tipo de ocorrência e 

suas características. 

Tipo de ocorrência Número de Fetos % de Fetos  

Abortos 354 18,7 

Mumificados 1124 59,1 

Natimortos 423 22,2 

Total 1901 100 

 
Tabela 2. Distribuição das amostras de acordo com o tipo de material coletado. 

 

Amostras Número de Amostras Amostras (%) 

Conteúdo Gástrico 1737 47,69 

Pool de órgãos 1905 52,31 

Total 3642 100 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos fetos enviados de acordo com os anos (intervalo de 2000 a 

2008). 
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Gráfico 2 – Distribuição dos das granjas avaliadas de acordo com os Estados 

Figura 1 – Distribuição dos fetos enviados de acordo com os Estados 
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4.2 METODO: 

Extração de DNA 

O DNA foi purificado pela extração de DNA baseada nas propriedades de lise e 

inativação de nucleases do isotiocianato de guanidina junto às propriedades das 

partículas de terra diatomácea em ligar-se ao DNA ou RNA. Este método para 

purificação de ácidos nucléicos foi descrito por Boom et al (1990). 

Amplificação do DNA (PCR) 

A reação para pesquisa DNA dos agentes foi realizada com 1.5 mM de MgCl2, 10 

pmoles dos primers específicos para cada agente, 1.0 U de Taq DNA polimerase, 

200µM de cada dNTP, 1 X tampão de PCR, 5 µl da amostra de DNA e água até o 

volume final de 50 µl. A reação foi submetida à desnaturação à 94o C por 4 minutos 

seguidos por 35 ciclos de 1 minuto cada à 94o C, 1 minuto à 55o C (Parvovirus suíno) 

ou 60º C (Leptospira spp.) e 1 minuto à 72o C. 

Os primers utilizados para detecção de cada agente e o tamanho dos fragmentos 

obtidos foram listados no quadro 1. 

 QUADRO 1- Seqüência de primers descritos para detecção de Parvovírus, 

Leptospira spp e tamanho dos fragmentos esperados. 

Agente Primer Seqüência  Produto 

Parvovirus suíno1 Parvo -1 ATACAATTCTATTTCATGGGCCAGC 

137 pb 
 Parvo -6 TATGTTCTGGTCTTTCCTCGCATC 

 Parvo-2 TTGGTAATGTTGGTTGCTACAATGC 

 Parvo-5 ACCTGAACATATGGCTTTGAATTGG 

Leptospira spp.2 Lep A GGCGGCGCGTCTTAAACATG 
331 pb  Lep B TTCCCCCCATTGAGCAAGATT 

1- Soares et al, (1999); 2 - Mérien et al, (1992) 
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Detecção do produto de amplificação. 

  

As amostras (10 µl produto amplificado) foram misturadas com 1µl do corante 

Blue Green® (LGCbiotecnologia) e submetidas a eletroforese em gel de agarose 1,5%. 

O gel foi então fotografado através de luz ultra-violeta em um sistema de 

fotodocumentação convencional. Os fragmentos foram identificados com base na 

utilização de 100 bp DNA Ladder. 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados encontrados foram apresentados diretamente por sua 

distribuição porcentual seguindo os valores qualitativos entre positivos e negativos e 

suas relações amostrais. A análise estatística dos dados foi realizada através do Teste 

de Chi-quadrado e do Teste exato de Fischer empregando o programa computacional 

estatístico SAS, ao nível de significância de 5%. 
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5. RESULTADOS 

 

 Os resultados descritos a seguir são referentes à análise de dados de 1901 

fetos, totalizando 3642 amostras divididas em coleções de órgãos parenquimatosos e 

conteúdo gástrico.  

 De acordo com a tabela 3 (Gráfico 3) os resultados obtidos foram de 27,6% dos 

fetos, positivos para o Parvovírus Suíno (PVS), 19,8% positivos para Leptospira spp. e 

1,1 % dos fetos foram positivos para ambos os agente. Os fetos negativos tanto para 

Leptospira ssp. quanto para PVS totalizam 51,5% dos fetos analisados durante o 

estudo. 

 

Tabela 3. Frequência de fetos positivos e negativos através da PCR para Parvovírus 

Suíno e Leptospira spp . 

Diagnóstico Número de Fetos % de Fetos 

Parvovírus suíno 524 27,6 

Leptospira spp. 378 19,8 

Leptospira spp e PVS 20 1,1 

Negativos  979 51,5 

Total 1901 100 

 

Dentre as 339 granjas avaliadas, observa-se 6,2% dos rebanhos positivos para 

os agentes em associação, 35,3% dos rebanhos positivos para o Parvovírus suíno e 

25,7% positivos para Leptospira spp. isoladamente, conforme foi descrito na tabela 4 

(Gráfico 4). 
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Tabela 4. Freqüência dos agentes pesquisados dentre os sistemas de produção de 

suínos avaliados nas granjas brasileiras.  

Resultado  Número de granjas  % Granjas 

Parvovírus suíno 120 35,3 

Leptospira spp  87 25,7 

Parvovírus suíno e Leptospira spp 21 6,2 

Negativas  111 32,8 

Total 339 100 

 

Conforme descrito na tabela 5, a freqüência de amostras positivas para 

Parvovirus suíno foi de 24,8% nos casos de abortos, 17,9% nos fetos natimortos e 32% 

entre os mumificados, apresentando uma distribuição heterogênea na composição geral 

dos positivos havendo uma freqüência maior de positivos entre os fetos mumificados 

em relação aos outros tipos de ocorrências (Gráfico 5). Neste caso observou-se uma 

associação estatística significativa entre o tipo de ocorrência e a positividade do agente 

(letras diferentes, teste qui – quadrado, p< 0,05). 

 

Tabela 5. Freqüência de fetos positivos para Parvovirus Suíno em relação ao tipo de 

ocorrência (abortos, natimortos e mumificados).  

Ocorrência Positivos 
Parvovirus Suíno 

Fetos por  
ocorrência 

% Fetos positivos 
por ocorrência 

Aborto 88 354 24,8a 

Natimorto  76 423 17,9b 

Mumificado 360 1124 32,0a 

Total 524 1901 - 
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Conforme descrito na tabela 6 e gráfico 6, a freqüência de amostras positivas 

para Leptospira ssp. foi de 31% nos casos de abortos, 23,6% em fetos natimortos e 

14% para mumificados. Observa-se neste caso uma freqüência maior do agente em 

fetos abortados e natimortos em relação aos fetos mumificados. Neste caso observou-

se uma associação estatística significativa entre o tipo de ocorrência e a positividade do 

agente (letras diferentes, teste qui – quadrado, p< 0,05). 

 

Tabela 6. Freqüência de fetos positivos para Leptospira spp. em relação ao tipo de 

ocorrência (abortos, natimortos e mumificados).  

 

Ocorrência Positivos 

Leptospira spp. 

Fetos por  
ocorrência 

% Fetos positivos 
por ocorrência 

Aborto 111 354 31,0a 

Natimorto  100 423 23,6b 

Mumificado 167 1124 14,0c 

Total 378 1901 - 

 

Na tabela 7 e gráfico 7 verifica-se a positividade para PVS de acordo com o tipo 

de amostra examinada. Dentre os fetos positivos observa-se que o agente foi detectado 

em 50,9% dos conteúdos gástricos e em 45,2% dos pools de órgãos isoladamente. Um 

reduzido número de fetos, apenas 3,9%, foi positivo para o agente, simultaneamente, 

nas duas amostras, conteúdo gástrico e pool de órgãos. 
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Tabela 7. Freqüência de fetos positivos para Parvovirus suíno. em função do tipo de 

amostra analisada. 

Tipos de Amostra  Parvovirus Suínos (PVS) % Fetos 

Pool de órgãos (PO) 237 45,2 

Conteúdo Gástrico (CG) 267 50,9 

Ambos. 20 3,9 

Total 524 100 

 

Na tabela 8 observa-se a freqüência de fetos positivos para Leptospira spp. de 

acordo com a amostra coletada. Verifica-se que em 39,4% dos fetos o agente estava 

presente apenas em amostras de pool de órgãos, em 37,9% apenas em conteúdo 

gástrico, sendo que em 22,7% dos casos o agente foi detectado em ambas as amostras 

simultaneamente. A distribuição amostral dos dados pode ser observada no gráfico 8. 

 

 

Tabela 8. Freqüência de fetos positivos para Leptospira spp. em função do tipo de 

amostra analisada.  

Tipos de Amostra  Leptospira spp. % Fetos 

Pool de órgãos (PO) 150 39,4 

Conteúdo Gástrico (CG) 143 37,9 

PO e CG, ambos 85 22,7 

Total 378 100 
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 A distribuição de fetos e granjas positivas para Parvovirus suíno e Leptospira 

spp. de acordo com o Estado pode ser observada nos gráficos 9 e 10. A distribuição 

anual de fetos positivos para os agentes PVS e Leptospira spp. é apresentada no 

gráfico 11. 

O perfil de positividade para Parvovírus suíno e Leptospira spp apresentaram 

uma distribuição repetitiva ao longo do intervalo deste estudo (2000 a 2008) conforme 

ilustrado no gráfico 12 e heterogênea em relação aos meses do ano. As épocas do ano 

caracterizadas por outono e inverno apresentaram maior freqüência para ambos os 

agentes, nestas estações, com exceção do mês de junho, a maior freqüência de 

positivos está relacionada à presença Leptospira spp. Proporcionalmente, nas estações 

de primavera e verão verifica-se uma menor freqüência de fetos positivos para os 

agentes.  
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Gráfico 3 – Número de fetos positivos para os agentes isoladamente e em associação. 

Gráfico 4 – Número de granjas positivas para os agentes isoladamente e em associação. 
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Gráfico 5 – Freqüência de fetos positivos para Parvovirus suíno de acordo com o tipo de 

ocorrência (abortamento, natimortalidade e mumificação) 

Gráfico 6 – Freqüência de fetos positivos para Leptospira spp. de acordo com o tipo de 

ocorrência (abortamento, natimortalidade e mumificação) 
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Gráfico 7 – Número de fetos positivos para Parvovirus suíno de acordo com o tipo de 

amostra (pool de órgãos e conteúdo gástrico) 

Gráfico 8 – Número de fetos positivos para Leptospira spp. de acordo com o tipo de 

amostra (pool de órgãos e conteúdo gástrico). 
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Gráfico 9 – Número de granjas positivas para Parvovirus suíno e Leptospira spp de 

acordo com os Estados de origem. 

Gráfico 10 – Número de fetos positivos para Parvovirus suíno e Leptospira spp de acordo 

com os Estados de origem. 
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Gráfico 12 – Distribuição sazonal das amostras positivas para Parvovirus suíno e 

Leptospira spp. no intervalo de 2000 a 2008. 

 

Gráfico 11 – Número de fetos positivos para Parvovirus suíno e Leptospira spp de acordo 

com os anos avaliados. 
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6.  DISCUSSÃO 

 

 Muitas são as causas de falhas reprodutivas que ocorrem em suínos, sendo 

que estas podem ser definidas como fatores infecciosos ou não infecciosos podendo 

classificar estas doenças em multifatoriais, sendo amplamente distribuídas no plantel 

nacional e se caracterizando por uma elevada taxa de perdas econômicas paras os 

sistemas de produção de suínos (SOBESTIANSKY, 2007). 

 As fêmeas suínas manifestam as falhas reprodutivas de acordo com o tipo de 

agente infeccioso envolvido e com a fase do ciclo reprodutivo em que ocorre a infecção. 

No entanto, apesar da manifestação clínica ser um bom indicativo da presença de 

doença no rebanho, um mesmo sinal clínico pode ser atribuído a mais de um agente 

infeccioso (MALDONADO et al., 2005). 

 De forma rápida utilizando a técnica de PCR se verifica uma melhor 

interpretação dos resultados, juntamente com o histórico clínico do plantel para realizar 

este diagnóstico diferencial nas diversas falhas reprodutivas observadas em uma granja 

(SHIMABUKURO, 2003; Gonçalves et al., (2009). De acordo com Langoni, (1999) o 

DNA, uma molécula muito estável pode facilmente ser detectada mesmo em amostras 

autolisadas e ou contaminadas viabilizando assim o diagnóstico rápido e sensível, 

principalmente em que outras provas seriam inviáveis, justificando assim seu uso na 

suinocultura. 

 O presente estudo propôs avaliar o papel da infecção por Parvovirus suíno e 

Leptospira spp. na ocorrência de mortalidade fetal e embrionária em suínos usando a 

técnica de PCR como metodologia diagnóstica, sendo os dados discutidos a seguir: 
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 O tipo de amostra enviada ao laboratório para análise variou de acordo com as 

ocorrências mais comuns dentre as falhas reprodutivas que acometem a espécie suína. 

No presente estudo, os fetos mumificados representaram 59,1% das amostras 

enviadas, os fetos natimortos 22,2% e os fetos abortados 18,7% (Tabela 1). 

 A ocorrência da leptospirose em uma criação de suínos resulta em falhas 

reprodutivas significativas para este plantel. Falhas como abortamentos, fetos 

mumificados e leitões natimortos apresentam distribuição ao acaso conforme a 

patogenia do agente (FERREIRA NETO et al., 1997). No presente estudo a detecção 

de Leptospira spp. foi significativamente maior e fetos abortados (31%) e natimortos 

(23,6%), que em fetos mumificados (14%), independente do tipo de amostra, seja ela 

conteúdo gástrico ou mesmo pool de órgãos (Tabela 6). De acordo com Furuya et al., 

(2006), utilizando PCR, Leptospira spp. esteve presente em 35,6% dos fetos abortados 

oriundos de 17 granjas com problemas reprodutivos no Japão, resultado semelhante ao 

do presente estudo. 

Poucos estudos aplicando a detecção de Leptospira spp através da PCR são descritos 

na literatura, em menos ainda no Brasil apesar do impacto sanitário e econômico desta 

zoonose no País.  

 Em 1978, KIRKBRIDE e McADARAGH analisando 824 casos de abortos em 

suínos nos Estados Unidos da América (EUA), concluíram pela participação de agentes 

bacterianos em 16,5% dos casos e de agentes virais em 22% deles, sendo que destes, 

4,9% foram positivos para Parvovirus suíno. Posteriormente, a análise de fetos mortos 

de 100 leitegadas também dos EUA, mostrou uma prevalência de 33% do antígeno de 

Parvovirus nos pulmões desses animais, com o uso do teste de imunofluorescência 

direta (MENGELING et al., 1991). No presente estudo a participação do Parvovirus 
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suíno foi de 27,6% para o total de fetos oriundos de granjas que apresentaram falhas 

reprodutivas, independente do tipo de feto (Tabela 3) e membros do gênero Leptospira 

foram detectados em 19,8% dos fetos, sendo que ambos os agentes estavam 

presentes em 1,1% dos animais. Quando se associa o agente viral (PVS) com o tipo de 

feto analisado observou-se uma distribuição de 24,8% de positivos para os fetos 

abortados; 17,9% para os natimortos e 32% para os fetos mumificados em um total de 

524 fetos positivos para PVS (Tabela 5), indicando uma freqüência significativamente 

menor fetos natimortos positivos para o vírus. Ao contrário do observado aqui, em 

estudo desenvolvido por Wolf, (2008) não foi verificada diferença significativa entre os 

diferentes tipos de fetos, considerando o conjunto dos tecidos positivos (p>0,05), 

porém, a análise evidenciou maior tendência para a presença de PVS em fetos 

natimortos. 

 A literatura descreve como sintoma clássico para ocorrência de surtos de 

Leptospirose a ocorrência de abortamentos e natimortalidade, fato confirmado pelos 

achados deste estudo. A infecção por Parvovírus é sempre associada a mumificação 

fetal, no entanto, os dados aqui apresentados revelam que há presença significativa do 

agente em casos de abortamento e em menor grau em animais natimortos (RAMADAS, 

2001; SOTO et al, 2007). 

 De acordo com Maldonado et al., (2005) que avaliaram a presença de Vírus da 

Sindrome Reprodutiva e Respiratória Suína, Parvovirus suíno, Virus da doença de 

Aujeszky e Circovirus suíno tipo 2 em 293 fetos em 100 rebanhos na Espanha, uma 

média de 35% dos problemas reprodutivos das granjas deste país estão relacionados 

com agentes infecciosos, resultando em abortos, natimortos e fetos mumificados. Este 
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dado é inferior ao observado no presente estudo em que se observou 48,5% de fetos e 

67,2 dos rebanhos positivos para Pavovirus suíno, Leptospira spp. ou ambos.  

 As amostras negativas aqui descritas, apesar de em menor número, podem 

ainda estar associadas a outros agentes infecciosos. Neste mesmo estudo de 

Maldonado e colaboradores quando avaliado o principal agente envolvido nos 

problemas reprodutivos, estes autores observaram uma frequência maior do virus da 

sindrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRS), agente que até o momento não 

foi identificado no Brasil. Parvovirus Suíno apresentou baixa incidência nos planteis 

Espanhois, fato este relacionado no referido estudo ao esquema vacinal local efetivo e 

aplicado rotineiramente.  

 De acordo com o tipo de amostras processadas verifica-se que dentre as 

amostras positivas para Leptospira spp., 39,4% eram pool de órgãos, 37,9% eram 

conteúdo gástrico isoladamente e 22,7% representam as duas amostras (pool de 

órgãos e conteúdo gástrico) simultaneamente (Tabela 8). A partir deste dado pode-se 

inferir que a escolha apenas de pool de órgãos como amostra para o diagnóstico, 

reduziria o número de amostras positivas em 37,9% e o contrário também seria 

verdadeiro, ou seja, a opção pela avaliação apenas de conteúdo gástrico, reduziria o 

número de animais positivos em 37,9%. Avaliando-se a presença de Parvovirus suíno 

em órgãos e conteúdo gástrico, verifica-se uma redução ainda maior na chance de 

identificar ao agente caso seja realizada a escolha de apenas um tipo de amostra. Das 

amostras positivas para o vírus 45,2% eram representadas por órgãos, 50,9% eram de 

conteúdo gástrico e apenas 3,9% dos positivos se referem aos dois tipos de amostra 

simultaneamente. Estudos com metodologia de coleta semelhante não foram 

identificados na literatura consultada. 
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 A sazonalidade, fator importante para o entendimento epidemiológico de 

qualquer doença, pode estar refletindo neste estudo a presença de condições atuantes 

do hospedeiro em função dos fatores de risco destas doenças, presentes no ambiente 

de granja nestes períodos. Observou-se no presente estudo que os agentes estudados 

foram mais freqüentes em outono e inverno (Gráfico 12). Neste período pode estar 

ocorrendo uma reduzida periodicidade nas práticas de limpeza e desinfecção 

ocasionando um aumento da pressão de infecção local, presença de acúmulos de água 

ao redor das instalações das granjas, fator relacionado à disseminação de Leptospirose 

e a contaminação de grãos por micotoxinas que pode levar a fêmea a uma 

imunossupressão e desencadear processos patológicos oportunistas. Na primavera e 

no verão, o estresse térmico é mais evidente sobre as fêmeas suína, podendo 

contribuir de forma mais significativa para ocorrência de falhas não infecciosas, diluindo 

desta forma a freqüência de positivos para os agentes pesquisados.  

 Através dos dados originados no presente estudo, sugere-se a necessidade de 

um melhor dimensionamento das amostras a serem enviadas e a avaliação dos 

diferentes tecidos e conteúdo gástrico a fim de se ampliar as chances de caracterização 

dos agentes presentes nos rebanhos avaliados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 A utilização da técnica molecular de diagnóstico se mostrou adequada, tanto 

para PVS quanto para Leptospira spp., independente do tipo da amostra permitindo a 

detecção em amostras de fetos com menor grau de conservação tecidual. 

 

 A ocorrência de 51,5% de fetos negativos para os dois agentes estudados é 

inferior a descrita na literatura para estudos envolvendo maior número de infecções, 

indicando o sucesso da metodologia empregada.  

 

 A detecção de Leptospira spp. foi associada significativamente a ocorrência de 

abortos, seguida por fetos natimortos e com menor associação à mumificação. 

 

 A detecção do Parvovirus suínos foi associada significativamente a ocorrência 

de mumificados e abortos. 

 

 As diferenciação de amostras em conteúdo gástrico e pool de órgãos contribuiu 

de forma importante para o maior sucesso no diagnóstico de Parvovírus Suíno e 

Leptospira spp. a partir das amostras avaliadas; 
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