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Agenda 

• Introdução 

• Etiologia da Diarréia Epidêmica dos Suínos 

• Impactos na produtividade 

• Modos de transmissão entre suínos e entre 
granjas 



Introdução 
• Vantagens competitivas da suinocultura 

brasileira: 
– Livre dos vírus da Síndrome reprodutiva e respiratória dos 

suínos, Peste Suína Africana, Gastroenterite transmissível, 
Deltacoronavírus e Diarréia epidêmica dos suínos, 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. 
– Ainda há muitas perguntas a serem clarificadas 



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 
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PEDv – Características gerais 

• Dinâmica infecção comparado com TGEv: 

– Transmissão: >R0, todas idades 

– ↑ Níveis de excreção, ↑mortalidade 

– > Meia vida 

– < Curso infecção clínica (3-4 sem vs. 4-6 sem) 

• Habilidade cristalização (como o SARS) 

– ↑ Potencial transmissão indireta (biossegurança) 



PEDv – Epidemiologia 
molecular 

– Surto concomitante em 4 
granjas nos EUA (13/05) 

– 99.4% homologia com isolados 
Chineses, que são ~ 96% 
similares entre si 



Zoonose? 
Exportações? 

• Não é zoonose 

• Não é de importância para saúde pública 

• Não deve restringir exportações países afetados 
– Não é doença listada pela OIE 

– Não considerada doença exótica nos EUA, Canadá 

– Não houve / há restrições de transito interno entre 
Estados EUA, Canadá 

• Redução de oferta de suínos no mercado pode 
de certa forma interferir em exportações 



VOMITO 
DIARREIA 

=DESIDRATAÇAO 
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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) 
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Porcentagem sobreviventes ao dia 7 
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Houveram granjas de 6000 matrizes 
sem desmamar leitão por 4 semanas. 
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Todas as idades são susceptíveis 

Foto cortesia Dr Han Soo Joo, Univ. Minnesota 
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• Impacto 
econômico 
para granja, 
para a 
suinocultura 
(alteração na 
oferta de 
suínos ao 
mercado) 

• Impacto moral 
pessoal 
envolvido 
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Quantificando as perdas 

• Gráficos controle estatístico de processo 
1. Tempo para recuperar produtividade 

2. Perdas totais (leitões não desmamados) 



Impacto Econômico 

• 86 granjas 

 

• TTBP = 7.4 granjas 
– 95% CI = 1.7-13 

 

• Perdas por 1.000 
matrizes 

– 2.501 

– 95% CI = 64-4.939 

 

 

• Goede & Morrison, 2014 



Creche, recria, 
terminação 
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Modos de transmissão: 
individual e regional 

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) 

– Dose infecciosa mínima muito baixa: 10-8. 

3. Transmissão indireta 
– Caminhões 
– Pessoas 
– Ar (reproduzido U Minnesota) 
– Ração??? 



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 



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? 





















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? 



Obrigado 
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