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Introdução 

Vantagens competitivas da suinocultura brasileira: 

• Livre dos : 
• Vírus da Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos 

(PRRSV),  

• Peste Suína Africana,  

• Gastroenterite Tansmissível (TGE),  

• Deltacoronavírus e  

• Diarreia epidêmica dos suínos (PEDv), entre outros 

• Manter este status requer diligência de toda a cadeia de 

produção 

• PEDv é uma doença emergente no continente Americano. 

Estamos aprendendo a cada dia com veterinários de campo, 

pesquisadores e produtores. 

• Infelizmente há mais perguntas que respostas 

 



Palestra: 

Etiologia: vírus da diarreia epidêmica suína ou PEDv 

 

Sinais clínicos 

 

Diagnóstico 

 

Epidemiologia / transmissão 

 

Impacto na suinocultura 

 



Foto cortesia do Dr Matt Ackerman, Swine Vet Services 

(EUA) 



PEDv Global 
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Semelhança entre virus  

Americano e Asiático 



Semelhança do vírus Americano 

y Asiatico 



PEDv – Epidemiologia 

molecular 

Surto concomitante em 4 

granjas nos EUA (13/05) 

 

99.4% homologia com isolados 

Chineses, que são ~ 96% 

similares entre si 



Transmissão Global de PEDv 

Os únicos suínos que 

ingressam nos EUA são do 

Canadá 



Último grupo de suínos que ingressou na 

Colômbia foi em Maio de 2013, e não 

apresentou sinais clínicos entéricos 



Conectividade em poucas horas 





Primeiros meses nos EUA 
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Primeiros meses nos EUA 



Primeiros meses nos EUA 



Último relatório 

21 de Março, 2014 



Disseminação nos EUA 
680 granjas sítio 1 com 2.3 milhões de 

matrizes 

Goede et al., 2014 



Transmissão nacional 

de PEDv 
Por que se disseminou tão rápido? 

 
1) É um vírus que está nos demonstrando a 

capacidade de uma enfermidade infecciosa 
• Período de latência curto 

• Altamente infeccioso 

• Período de excreção longo  

• Altas concentrações 

• Persistência no meio ambiente 

 

 



2) Transporte intenso de suínos  

 

 



3) Contaminação de pontos críticos 

• Feiras / estações de venda de suínos 
Dr. Matt Turner. Junho 27 e 28, 2013 

• Embarcadores - 3 de 4 foram positivos para PEDv 

• Frigoríficos - Entre 89 e 102 amostras por 

planta (n= 7 plantas) Dr. Jim Lowe. Junho 14-20, 2013 

• Caminhões    

Amostras positivas de caminhões antes de desembarcar 

suínos - 17.3% (14.4, 20.3) 

Caminhões não contaminados antes de desembarcar 

suínos que testaram positivos após desembarque 

11.4% (8.9, 13.8) 

 

 

 

 



Coronavirus 
Familia: Coronaviridae 

Diarrea epidêmica suína (PEDv) 

Gastroenterirte Transmissível (TGEv) 

Encefalomielite aglutinante (HEv) 

Coronavirus respiratório suíno (PRCv) 

Deltacoronavírus suíno (SDCv) 

 

Genoma: RNA - Envelopado 

 

Proteínas:  
4 estruturais: (S: spike), (N: nucleocapsídeo), (E: envelope), (M: 

membrana)  

3 não estruturais 



A doença 

Não é zoonose 

 

Período de incubação 

Entre 12 e 36 horas em infecções experimentais (Kim et al., 2003) 

 

Periodo de latência 

Vírus detectado em conteúdo intestinal 12 horas pós infecção  

          (Smid et al., 1993) 

 

Excreção por 7 – 10 dias baseado em literatura 

Kansas State – Pelo menos 21 dias (Hesse et al., 2013) 

Iowa State – Entre 21 – 30 dias (Yoon et al., 2014) 

Re-exposição renova excreção (Yoon et al., 2014) 

Concentração viral alta 

 



VOMITO 

DIARREIA 

=DESIDRATAÇ

AO 

Descrição surto granja 6 mil fêmeas: 
 

Dia 1 - Vômito e diarréia, todas as idades. 

Diarréia muito líquida "não podíamos nem usar 

colher para colher amostras", coloração verde 

escuro-marrom. 
 

Dia 2 - animais até 3 dias de idade: Diarreia 

profusa tipo E.coli, 10% prevalencia. 

Dias seguintes: prevalência evoluiu 

rapidamente  para ~100%. 
 

    (Matt Ackermann, SVS) 



Slide cortesia do Dr Matt Ackerman, Swine Vet Services (EUA) 



Slide cortesia do Dr Matt Ackerman, Swine Vet Services (EUA) 



Porcentagem sobreviventes ao dia 
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Houveram granjas de 6000 matrizes 

sem desmamar leitão por 4 semanas. 

Slide cortesia do Dr Matt Ackerman, Swine Vet Services (EUA) 



Fotos cortesia José Piva, PIC EUA 



Todas as idades são susceptíveis 

Foto cortesia Dr Han Soo Joo, Univ. Minnesota 



Creche, recria, 

terminação 

30 Fotos cortesia do Dr Matt Ackerman, Swine Vet Services (EUA) 

Sem lesões macroscópicas além de 

intestinos com parede fina e com gases. 

Alguns apresentavam aumento dos 

linfonodos mesentéricos 



Impacto 
econômico 
para granja, 
para a 
suinocultura 
(alteração na 
oferta de 
suínos ao 
mercado) 

Impacto moral 
pessoal 
envolvido 

Fotos cortesia José Piva, PIC EUA 



Doença entérica de maior importância 

econômica já reportada 

» Introdução nos EUA, Canadá e México em 2013 

 

» EUA com mais de 7 milhões de leitões mortos* 

 

» Considerando a % do mercado americano, as 

perdas devem ser >12milhões de suínos (MM. Sérgio 

Assayag Jr., DVM,DSc) 

 

» Rabobank – Redução de 12,5% no abate em 2013 

e entre 12,5 e 15% em 2014 

 



» Estimativa de falta de suínos para abate nos EUA, 

Canadá e México entre dez/13 e Dez/15 (AASV e 

Rabobank) 

»Menos 27% em Set/14 











Mortalidade de leitões extremamente alta 

»Granja em região com muitos casos clínicos 

»Início dos sinais clínicos 22/11/12 

»25 dias com mortalidade 100% 

»4-6 semanas com mortalidade de 60-75% 

»7-9 semanas com mortalidade de 30-50% 



Quantificando as perdas 

Gráficos controle estatístico de processo 

1. Tempo para recuperar produtividade 

2. Perdas totais (leitões não desmamados) 



Modos de transmissão: 

Direta e Indireta 

1. Excretado pela via fecal, infecção pela via oral 

2. Vírus altamente infeccioso e transmissível 

Permanece infeccioso em condições ambientais que 

outros vírus como PRRSv, TGEv, Aujeszky não 

toleram (14d, temperatura ambiente) 

3. Transmissão indireta 

Caminhões 

Pessoas 

Ar (reproduzido U Minnesota) 

Ração??? 



Vírus altamente infeccioso 
Vírus com grande capacidade de contaminar o ambiente 

 

» Cada ml de fezes possuí 1011a 1013 vírus 

» 100 ml de fezes possui 1014 de vírus 

» Se o programa de biossegurança garantir a redução de  

99,999% (que é ótimo), ainda restam 109 

» A dose infectante para um leitão é de 105 ou 106 

 

»Assim, os programas de desinfecção e biossegurança 

atuais não são suficiente para garantir um plantel livre 





Fatores de risco - 24 granjas pareadas 

Granjas positivas: 

> visitas de veterinários antes do surto 

2x numero de visitantes (empresa ou “terceiros”) 

1.6-2.5x entrada de veículos (troca gás, retirar 

carcaças/compostagem/lixo, etc) 

10x maior introdução de animais de outros sítios 

3.5x compartilhamento de equipamentos entre granjas 

2.5x mais pássaros nas instalações 

 

Granjas negativas: 

20% mais uso de desinfetante na rampa embarque após cada 

retirada leitões 



Fatores de risco – outros estudos 

 
Densidade 

A medida que a densidade regional de granjas aumenta, o risco 

aumenta (Goede et al., 2014) 

 

Tipo de granja 

Granjas de terminação com >2,000 suínos tem maior risco 

Granjas sítio 1 somente com matrizes foram 8.8 vezes mais 

predispostas a serem positivas que granjas sítio completo 

Granjas ciclo completo foram 5.8 vezes mais predispostas a testarem 

positivas que granjas de terminação (Goede et al., 2014) 

 

Outros 

Visita de carro para buscar carcaças nas últimas 2 semanas (OR 7.1) 

Roedores vistos nas instalações nas últimas 2 semanas (OR 6.0) 



Suínos podem ser infectados com 

ração contaminada* 

*Estudo realizado pelo Dr Scott Dee, Pipestone Applied Research (EUA) 



Associação de ingredientes de 

ração na disseminação de 

PEDv? 









» Disseminação rápida entre as granjas 

 

»Nunca houve situação semelhante 

 

»Ex. do Canadá, que em uma semana 14 granjas 

positivaram 

 

»Ex. de empresa com 60.000 fêmeas, que em 

uma semana 30% do plantel foi afetado 

 

»Ex. de empresa com UPLs com 100km de 

distância que positivaram em uma semana 



Diagnóstico 

Deve haver uma combinação de diferentes 

ferramentas 

1. Sinais clínicos 

2. Histopatologia 

3. Testes laboratoriais 

 

PCR em tempo real – Histopatologia – 

Imunohistoquimica – Isolamento viral – 

Sorologia (Elisa) 

Provas rápidas de campo (imunocromatografia) 



Diagnóstico 



Comentários finais 

• PED: entre as doenças infecciosas de suínos 
mais importantes do mundo 

• Doença está desafiando práticas “padrão” de 
biossegurança: movendo muito rápido entre 
granjas e países 

• Continuaremos aprendendo sobre dinâmicas 
de transmissão regional, biossegurança e 
práticas de controle/eliminação 

 

Qual o risco de introdução de PEDv no Brasil? 
Estamos preparados para diagnosticar e agir 
prontamente? 



Oportunidades 

» Aprimorar a biossegurança do rebanho suínos 

nacional 

» Implantar metodologias de diagnóstico ainda não 

disponíveis 

» Estabelecer uma rede de diagnóstico laboratorial 

e pesquisa em vírus de suíno 

» Teste de RT-PCR em tempo real 

» Capacitação pela Embrapa Suínos e Aves 

» Rede de Laboratórios capazes de realizar o teste 

» Pesquisa: estabelecer estrutura de sequenciamento dos PEDV 

(gene S) para posterior controle 

 



Oportunidades (cont.) 

» Demonstrar nossa capacidade de nos organizar 

» Nível federal, regional, estadual, municipal 

» Investir em sanidade animal 

» Educação sanitária e conhecimento 

» Workshop e Informações na Web 

» Vantagem econômica ao suprir mercados  

» Não é zoonose e não é listada na OIE 



Muito obrigada  
janice.zanella@embrapa.br 


